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Atlas Services Groep

Westersingel 91 -  waar kennis, kunde 
en kracht samenkomen

Atlas Services Groep s 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., Eurosailor B.V. en La Crosse, alsmede van D.O.O.R. International B.V., D.O.O.R. Nederland B.V. en Skilltrade 
verzekeren u h iervan direct contact, korte lijnen en één aanspreekpunt. Westersingel 91, Rotterdam - wel zo efficiënt.

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

Atlas Personne! Services

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

sailor O La Grosse
Telefoon: + 31 (0)10 2411 050 
Fax: + 31 (0)10 2909 544

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

SKILLTRADE
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
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Afscheid hoofdredacteur
Joost van Aalst heeft op 1 april afscheid van Schip & Werf de Zee genomen. 
“Het is een fantastisch blad om je maritieme verknochtheden op uit te leven. 
De stoeipartijen met de redactie en de stoute plannen met de uitgever; er wa
ren dagen dat ik mij weer aan boord waande. Ik heb er van genoten,” aldus de 
scheidende hoofdredacteur in zijn editorial.

mv Geeststroom
Mv Geeststroom is het eerste schip in een serie van twaalf zusterschepen. 
Het 9300 tdw containervaartuig werd op 17 december 2004 opgeleverd door

Damen Shipyards Cargo Ves
sels, De nieuwe eigenaar is Jörg 
Köpping Shipping Company 
Ltd uit Schülp, Duitsland.

2 1
Zeesleper Elbe
Het zat de sleepboot Elbe niet mee: het afgelopen jaar is het schip binnen drie 
maanden twee keer gezonken. Na de indienststelling in 1959 zou de Elbe fta 
dik veertig jaar van omzwervingen en avonturen op de wereldzeeën terugke
ren naar haar geboorteplek om 
te worden gerestaureerd tot va
rend museumschip. Maar zo 
eenvoudig ging dat niet. Vrij 
willigers doen er nu alles aan 
om het schip er weer bovenop 
te krijgen.

Rogue waves
‘Rogue waves’, ‘freak waves’, ‘extreme storm waves’, ‘three sisters’ en ‘killer 
waves’. Er zijn verschillende benamingen voor de huizenhoge golven waar 
schepen soms in terecht komen. De schade is vaak aanzienlijk. Zo kampt de

bemanning met gebroken ar
men, benen en vele kneuzingen 
en heeft het schip defecte moto
ren en ingeslagen ruiten té ver
duren. Wat is een ‘rogue wave' 
precies en hoe kun je je hier te
gen weren?
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Econosto en Bürkert kiezen voor 
samenwerking

Improved safety for surveyors

Econosto Nederland B.V. is 
mét ingang van 24 januari 
2005 een samenwerkingsver
band aangegaan met Bürkert. 
Econosto heeft hoge ver
wachtingen van dé samen
werking. Zo is het product
aanbod van Bürkert in hoge 
mate complementair aan het 
leveringspakket van Eco
nosto. Econosto is er dan ook 
van overtuigd dat haar afne
mers positief zullen staan 
tegenover de bredere keuze 
én de uitstekende prijs /kwa
liteitsverhouding van de Bür- 
kert-producten.
De samenwerking met Bür 
kert resulteert in een uitbrei
ding van het leveringspakket 
van Econosto met onder meer; 
• een compleet programma

magneetafsluiters en regel- 
afsluiters;

• een assortiment roestvast- 
stalen klepafsluiters voor 
open/dicht toepassingen;

• een ruime selectie modules 
voor systeembouw, waaron
der meetopnemers voor 
flow, niveau, druk, tempe
ratuur én analyse;

• regelkleppen met Top
Control, een moderne klep- 
standsteller met ingebouw
de PID-regelaar.

Bürkert Benelux is onderdeel 
van Bürkert Gontromatic, een 
wereldwijd vooraanstaande en 
innovatieve leverancier en ont
wikkelaar van meet- en regel
systemen voor de beheersing 
van gas- en vloeistofstromen.

Lloyd’s Register, DNV and 
ABS have jointly announced 
an initiative to improve the 
safety of their surveyors on 
assignment. It will have an 
impact on shipyards, off
shore platforms, manufac
turers and other third party 
sites. The three organisations 
stressed that they expect 
their clients to provide a safe 
place of work at all times for 
surveyors.
The initiative focuses on the 
principle that the working en
vironment, including equip
ment, provided for a surveyor 
must be safe. It identifies five 
key safety concerns that sur
veyors face. In addition, it 
identifies a number of clear 
and simple expectations

specific to each of these con
cerns that need to be in place 
if serious injuries and even 
fatalities are to be avoided. 
The five concerns are:
• entry into confined spaces;
• access to, from and within 

the workspace;
• safe plant and equipment;
• working at height;
• transferring between vessels 

at sea.

The organisations said that 
they will now inform their 
clients and those who control 
the work places of this initiative 
and work with them in a proac
tive and positive way to im
prove safety.

RISE-systeem op gasplatform Kristin
Aan boord van het nieuwe 
gasproductieplatform Kristin 
wordt op grote schaal gebruik 
gemaakt van het RISE- 
systeem van Beele Enginee
ring te Aalten. Met het 
systeem wordt de brandwe
rendheid van doorvöerope- 
ningen van buizen gegaran
deerd. Het brandwerende en 
gas-, rook- en waterdichte 
RISE-systeem leent zich naast 
buisdoorvoeropeningen ook 
voor het afdichten van door- 
voeropeningen voor kabels, 
ventilatiekanalen en stroom- 
verdeelunits.
Het nieuwe gasproductieplat
form wordt ingezet in het gas
veld Kristin in het zuidweste
lijke deel van de Halten Bank 
(Noorse Zee). Het drijvende 
productieplatform zal een ca
paciteit hebben van 126.000 
barrels Condensaat en iets 
meer dan achttien miljoen m3 
gas. Het gasreservoir ligt ruim 
5000 meter beneden de zeebo

dem en zal via twaalf onder 
water gelegen bronnen wor
den leeggehaald. De druk en 
temperatuur in het reservoir 
bedragen respectievelijk 900 
baren 170° C hoger dan in an
dere velden die m Noorwegen 
zijn ontwikkeld. Begin okto
ber 2005 zal het veld naar ver
wachting in productie worden 
genomen.
Het half afzinkbare Kristin 
platform bestaat uit een bo
ven- en onderdeel die op ver
schillende plaatsen ter wereld 
werden gebouwd. Voor het 
transport van verschillende 
materialen wordt op het bo
vendeel van het platform (pro
ces- en utiliteitsmodules, leef- 
kwartieren en helikopterdek) 
gebruik gemaakt van een grote 
hoeveelheid buizen. De af
dichting van de buisdoorvoer
openingen in dekken en schot
ten wordt gerealiseerd met het 
brandwerende en gas-, rook- 
en waterdichte RISE-systeem,

Belangrijk voordeel van het 
systeem is dat het is goedge
keurd voor doorvoeringen van 
meerdere buizen van verschil 
lende materialen (koper,

kunststof, staal, RVS, GRP). 
Voor meer informatie:
E mail: info@beele,com 
Website:
www.rise-systems.com

mailto:info@beele.com
http://www.rise-systems.com


Drs. A. Kraaijeveld nieuwe voorzitter 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium ‘Planet’ wins HANSA Ship of the Year
De minister van Verkeer en 
Waterstaat heeft, mede namens 
haar ambtgenoten van Defensie, 
Economische Zaken en Onder
wijs Cultuur en Wetenschap, 
drs, A. Kraaijeveld benoemd tot 
voorzitter van de Stichting Na
tionaal Lucht- en Ruimtevaart
laboratorium (NLR). Hij volgt 
hiermee de heer J. van Hou- 
welingen op, die het voorzit
terschap sinds 1991 vervulde 
en in belangrijke mate heeft 
bijgedragen aan het uitbreiden 
en versterken van de interna
tionale positie van het NLR. 
Op deze manier heeft het 
N LR optimaal invulling kun
nen géven aan zijn nationale 
rol als kenniscentrum op het 
gebied van lucht- en ruimte - 
vaart.De heer Kraaijeveld was 
tot 1 januari 2005 voorzitter en 
algemeen directeur van de

werkgeversvereniging FME- 
CW M  (metaal-, kunststof-, 
elektronica- en elektrotechni
sche industrie). Tot dezelfde 
datum was hij tevens lid van 
het dagelijkse bestuur van de 
vereniging VNO-NCW.
Voor het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium 
komt de heer Kraaijeveld op 
een belangrijk moment binnen. 
In 2004 heeft de Commissie 
Wijffels de rol van TN O  en de 
Grote Technologische Institu
ten, waaronder het NLR, geë
valueerd en aanbevelingen ge
daan. Dit jaar zal de overheid 
deze adviezen implementeren. 
Hét N LR heeft zich hierop 
voorbereid door het vaststellen 
(in december 2004) van een 
nieuw strategieplan, waarin 
voorzover mogelijk met deze 
adviezen rekening is gehouden.

Europoort Maritime 2005: grootste 
Nederlandse maritieme beurs ooit

Ahoy’ Rotterdam maakt zich 
op voor de grootste internatio
nale maritieme vakbeurs die 
ooit in Nederland heeft plaats
gevonden: Europoort Maritime 
2005. De beurs vindt van 1 tot 
en met 5 november plaats. 
Door de explosieve groei aan 
deelnemende bedrijven heeft 
de beursorganisatie besloten tot 
een forse uitbreiding van de be
schikbare tentoonstellingscapa- 
citeit van de Ahoy’-accommo- 
datie. Naast de bouw van nieu
we, hoogwaardige (demontabe
le) hallen zal ook de arenaruim- 
te van het sportpaleis worden 
toegevoégd. Hiermee schrijft 
Ahoy’ Rotterdam geschiedenis. 
Nooit eerder is Nederland een 
dergelijke grootschalige mari
tieme happening rijk geweest. 
De uitbreiding is een gevolg 
van de vorig jaar door Ahoy’ 
overgenomen vakbeurs Euro
port (van de RAI). Mét de fusie 
is gevolg gegeven aan de 
langgekoesterde wens vanuit de 
markt om de maritieme branche

bijeen te brengen op één groot
schalige vakbeurs. De verwach
te reactie vanuit het bedrijfsle
ven is niet uitgebleven. Nooit 
eerder stroomden de aanmel
dingen voor deelname uit zo
wel binnen- als buitenland in 
Zo grote getale binnen. Een 
nieuwe beurs verdient ook een 
nieuwe campagne. Met de lan
cering van de website www.eu- 
roportmaritime.com startte be
gin deze maand de campagne 
voor Europort Maritime. De 
site biedt informatie over de 
beurs, exposanten en het pro
gramma. Binnenkort zal via de 
site de nieuwe plattegrond live 
gaan. Nieuw is dat geïnteres
seerde bedrijven via deze plat
tegrond zelf een beschikbare 
ruimte op de beursvloer digi
taal kunnen vastleggen.

Voor meer informatie over 
deelname:
Projectteam Europort Maritime 
T e l: 010-293,3250 of e-mail: 
info@euröportmaritime.com

For the 23rd time the editors of HANSA International Maritime Journal an
nually selected one ‘Ship of the Year’ among all vessels built by German ship
yards. The choice for 2004 fell on the SW ATH defence research vessel ‘Plan
et’. This ship was built by Nordseewerke GmbH in Emden for the Federal O f
fice of Defence Technology and Procurement (BWB) in Koblenz.
HANSA presented the document for the award on February 1 in Emden to 
mr. Boldt (Director Manager Construction, Project Department Sea Inspec
tion Emden) and dr. Christian Eckel (CEO Nordseewerke GmbH). The spe
cial technical feature is the SW ATH (Small Waterplane Area Twin Hull) style 
with excellent sea-keeping qualities and the new energy production and 
propulsion system. This is trend-setting for new developments. The ability of 
this particular design to keep floating in the case of damage provides excellent 
results. Moreover, the acoustic requirements (e.g. weight, drive, noise emis
sion) have fulfilled the standards to the utmost. A comprehensive description 
of the vessel ‘Planet’ is available in HANSA 9/2005 (page 112) and also on the 
internet: www.hansa-online.de/ schiffbau.

Imtech preferred partner for new aircraft 
carriers British Royal Navy

Imtech U K is the preferred 
partner for the design of the 
HVAC (heating, ventilation 
and air-conditioning) system 
for the two new aircraft carri
ers for the British Royal Navy. 
The Aircraft Carrier Alliance 
(MoD, BAE Systems, Thales 
U K and now KBR) informed 
Imtech UK.
Recently Imtech has also been 
awarded contracts to con
tribute to the electrical inte
gration design solution for the 
two vessels. The HVAC sys
tem will include air filtration 
units, air treatment units, ven
tilation modules, exhaust fans, 
ductwork system and air ter
minals, but also chilled water

plant and a NBC protection 
system.
Imtech has recently started 
with the execution of a con
tract to develop electrical in
stallation standards. In this 
role the company is develop
ing - in close cooperation with 
the yards and other parties - 
the standards for the electrical 
installation design and con
struction process, Further 
Imtech is also delivering con
sultancy services to support 
the electrical integration of the 
design and to drive out costs, 
Since 2002 Imtech has been 
involved in the development 
of specifications for bridge and 
navigations systems.

mailto:info@europortmaritime.com
http://www.hansa-online.de/schiffbau
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Website ‘Grote Zeilvaart’ online

De website www.grotezeilvaart.nl is online. Op déze nieuwe site is de ont
wikkeling van het zeegaande zeilschip door de eeuwen heen te zien aan de 
hand van technische tekeningen en schilderijen. Ook kan de bezoeker met 
behulp van een handleiding zelf een halfmodel van een zeilschip maken.

Nieuwe directeur voor MARIN

Ame Hubregtse is sinds 1 januari aangesteld als algemeen directeur van 
MA RIN. Hij volgt daarmee George Remery op die met ingang van de
zelfde datum met pensioen is gegaan. Ter gelegenheid van deze directie - 
wissel organiseerde MARIN op 22 februari het symposium ‘Our Know 
ledge, Your Innovation’. Het symposium illustreert hoe het onderzoek 
dat MARIN verricht direct bruikbare producten en diensten oplevert 
voor de maritieme industrie. Internationale sprekers uit de maritieme in - 
dustrie presenteerden de meerwaarde van MARIN voor hun innovatie en 
daarmee de concurrentiekracht van hun producten en diensten. Drs. C.P. 
Buijink van het ministerie van Economische Zaken lichtte vanuit de over
heid toe welke rol MARIN speelt binnen de maritieme sector. Hij ging 
daarmee tevens in op het belang van de unieke privaat/publieke samen
werking binnen het Nederlandse Maritieme Cluster.
De belangrijkste focus voor MARIN is het vertalen van fundamenteel 
onderzoek en wetenschappelijk inzicht naar kennis en gereedschappen 
waarmee de maritieme industrie haar diensten en producten kan innove
ren. Naast direct onderzoek voor de industrie gebeurt dit via zogenaamde 
Joint Industry Projects. Daarbinnen komen deelnemende bedrijven via 
gezamenlijk onderzoek tot concrete toepassingen.
Ook dé MARIN Stakeholders Association (MSA) draagt daarin bij doordat 
de participerende bedrijven, waaronder Shell, Damen Shipyards en P&O 
Nedlloyd, MARIN aansturen op positionering en kennisontwikkeling.

Steun van overheid voor meer 
vervoeren met minder transport

Bedrijven en organisaties die 
besparingen weten te realise
ren in het goederenvervoer 
kunnen ook in 2005 weer reke
nen op steun van de overheid. 
Het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat stimuleert via het 
Subsidieprogramma Trans-
portbesparing innovatieve pro
ducten en processen die leiden 
tot een efficiënter goederen
vervoer.
De projecten welke in 2004 
door het programma zijn 
ondersteund, leveren naar 
verwachting een besparing op 
van 3,47 miljoen ritkilome- 
ters. Het ministerie stelt voor 
2005 1,4 miljoen euro aan 
subsidie beschikbaar. Het 
Subsidieprogramma Trans- 
portbesparing moet een ver
mindering van de uitstoot van 
CO? en NOx door het goede
renvervoer opleveren, zonder 
dat de economische groei 
wordt gehinderd. Meer ver
voeren met minder transport 
levert niet alleen een kosten
besparing op, maar is ook be
ter voor het milieu én komt de

bereikbaarheid van het be
drijfsleven ten goede. 
Producenten, verladers, in
dustrieel ontwerpers en 
brancheorganisaties kunnen 
vanaf 17 februari tot 13 j uni bij 
SenterNovém subsidie aanvra
gen voor zowel haalbaarheids- 
als demonstratieprojecten. 
Aanvragen voor kennisover- 
drachtprojécten kunnen tot 
uiterlijk tot 3 oktober 2005 
worden ingediend. Voor ken- 
nisoverdrachtprojecten geldt 
‘wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt’. SenterNovem is 
een agentschap van het mi
nisterie van Economische Za
ken. Het agentschap voert 
beleid uit voor verschillende 
overheden en draagt zo bij aan 
innovatie en duurzaamheid.

Voor meer informatie:
Kijk op www.sentemovem.nl/- 
transportbesparing of stuur 
één e-mail naar transportbe- 
sparing@sentemovem.nl.
Ook telefonisch is de afdeling 
Transportbesparing bereik 
baar: 070-373 53 39.

Accreditatie bacheloropleiding Hogeschool Zeeland
De bacheloropleiding Mari
time Operations (Maritiem 
Officier) van het Maritiem In
stituut ‘De Ruyter’ van Hoge
school Zeeland is in februari 
officieel geaccrediteerd. Dit 
houdt in dat de opleiding eèn 
internationaal erkende licentie

M aritiem  Instituut De Ruyter, Hogeschool Zeeland.

heeft ontvangen voor het af ge
ven van bachelor-degrees 
(HBO-diploma’s) tot 2010.
In de kwalificaties van de be
oordelingscommissie, bestaan
de uit onderwijskundigen, 
studenten en experts uit het 
werkveld, wordt de Vlissingse 

maritieme opleiding 
op tal van aspecten 
als goed én excellent 
omschreven. Een re
sultaat waar men erg 
trots op is. De offici
ële accreditatie is 
persoonlijk uitge
reikt door de voor
zitter van de Neder- 
lands-Vlaamse Ac
creditatie Organisa
tie (NVAO), dr.

Vlissingen K.L.L.M. Dittrich.

Het Maritiem Instituut ‘De 
Ruyter’ had de NVAO ver
zocht om het kwaliteitsonder
zoek in het kader van de accre
ditatie en ISO-hercertifcatie 
gelijktijdig te verrichten. Deze 
gecombineerde aanpak vorm
de ook voor de NVAO een bij 
zondere werkwijze, die als pi 
lot voor zowel Nederland als 
Vlaanderen bij de accreditatie 
van de opleiding Maritiem Of
ficier is uitgevoerd. De hercer- 
tifïcatie voor IS 0  9001:2000 
gekoppeld aan de accreditatie 
vormt voor het maritiem insti
tuut in Vlissingen wederom 
een primeur. In juni 2000 was 
men ook al de eerste zeevaart
school ter wereld met een ISO- 
certifïcaat. Volgens voorzitter 
Dittrich onderstreept dit het al

jaren levende kwaliteitsbesef 
bij het Vlissingse maritiem in 
stituut. “Een belangrijke rol 
hierbij is weggelegd voor ver
tegenwoordigers uit het be
roepenveld. Zij leveren voort
durend actueel studiemateriaal 
aan en begeleiden de studenten 
die in de opleidingscommissie 
van de opleiding zitten positief 
kritisch,” aldus instituutmana- 
ger Dick Schipper in zijn reac
tie. De conclusie van het visitar 
tiepanel illustreert in zijn ogen 
het resultaat van hecht team
work.

Voor meer informatie:
Dick Schipper 
T e l: 0118-489 416 of 
06-226 943 07 
E-mail: dschipp@hz.nl

http://www.grotezeilvaart.nl
http://www.senternovem.nl/-
mailto:sparing@senternovem.nl
mailto:dschipp@hz.nl
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S m it b e s te lt drie  schepen bij Damen Shipyards

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft van Smit opdracht ge
kregen voor twee ASD Tugs 
3110 en een Alu Cat 1605. De 
schepen zijn bestemd voor N i
geria, waar Smit sinds 1999 
terminaldiensten verleent bij 
de LNG export terminal van 
Bonny Island. Damen Ship
yards leverde hiervoor destijds

onder andere vier ASD Tugs 
3110 (zie SW Z 1999 nr. 7/8, 
blz. 19).
Vergroting van de terminal en 
het contract dat Smit kreeg 
voor de daarmee verband hou
dende extra maritieme dien
sten, resulteerden in de be
hoefte aan meer materieel.
De sleepboten, met een paal-

van 58 t, worden nagenoeg 
zusterschepen van de in 1999 
geleverde boten. De opleve
ring is gepland voor eind fe
bruari en medio april 2006.
De Alu Cat, met wateijet 
voortstuwing, gaat in het ge
bied patrouilles uitvoeren en 
zal medio juni van dit jaar 
worden opgeleverd.

Opdrachten

V ervo lgopdrach t

■)Tirlrklf  J"lif>OTf3iifflM
Scheepswerf K. Damen heeft 
van Bugsier in Hamburg op
dracht gekregen voor een 
tweede zeesleepboot. Deze 
boot, bouwnummer 766, 
wordt een zusterschip van de 
eerder bestelde tractor tug, 
bouwnummer 761 (zie SWZ 
2005 nr. 1 , blz. 4).

Tewaterlatingen

D okter W agem aker

De Dokten W agemaker a rriveert bij De Schelde (foto: Damen Shipyards)

Damen Shipyards Galati in 
Roemenië heeft onlangs de 
veerboot Dokter Wagemaker, 
bouwnummer 557051, te wa
ter gelaten. Op donderdag 17 
februari jl. is het schip aange
komen op de werf van De 
Schelde te Vlissingen voor ver
dere afbouw, inbedrijfstelling 
en proefvaart. De oplevering is 
voor juni van dit jaar gepland.

Het schip is bestemd voor de 
TESO op Texel, die momen
teel twee vergelijkbare, doch 
iets kleinere schepen in dienst 
heeft.
De Dokter Wagemaker zal de 
oudste daarvan, de Molengat, 
vervangen.
Voor enkele voorlopige gege
vens, zie SWZ 2003 nr. 7/8, 
blz. 9.

Opleveringen

C arre ra

Scheepswerf Jac. den Breejen 
in Hardinxveld-Giessendam 
heeft op 18 december de 
binnenvaarttanker Carrera, 
bouwnummer 3447, overge
dragen aan Euromaritime Ship
building VOF. Deze firma liet 
het schip in opdracht van fami 
lie Willems-Pius uit Merksem 
bij Den Breejen afbouwen. Het 
casco werd gebouwd in Con
stanta (Roemenië),
De afmetingen zijn: L.o.a. x B 
x H = 110 x 11,40 x 5,90 m. 
Opeen diepgang van 3.77 mis 
het laadvermogen 3150 ton. 
Het schip heeft elf ladingtanks 
met een totale inhoud van 
4003 m3.
Voor de voortstuwing zorgt

een Caterpillar dieselmotor, 
type 3512B DITA, van 1250 
kW bij 1600 tpm. Via een 
Reintjes keerkoppeling, type 
W AF 663, reductie 2,044:1, 
wordt de AM W  vijfblads- 
schroef, diameter 1700 mm, 
aangedreven.
Het schip is uitgerust met een 
Van der Velden besturings
systeem, type HP5500, met 
roeraandrijving type 2DW K 
6080/60 en twee hydrodyna
mische profielroeren, type 
HD 220.
Verder is er een Caterpillar 
dieselmotor geïnstalleerd voor 
ladingpomp ën boegschroef: 
type 3412E DITA, 474 kW 
bij 1800 tpm. De Carrera (foto: Arie Jonkman)



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

Rowinda Stanford

De Rowinda (foto: Arie Jonkman)

Scheepswerf Jac. den Breejen 
in Hardinxveld-Giessendam 
heeft op 18 december de 
binnenvaarttanker Rowinda, 
bouwnummer 3454, overge
dragen aan Oudcomb VOF. 
Deze firma liet het schip in 
opdracht van familie Feenstra 
uit Dordrecht bij Den Breejen 
afbouwen.
Het casco werd gebouwd in 
Orsova (Roemenië).
De afmetingen zijn: L.o.a. x B 
x H = 110 x 11,40 x 4,50 m. 
Op een diepgang van 4,00 m 
is het laadvermogen 3434 ton. 
Het schip heeft tien tanks van 
duplex roestvast staal met eèn 
totale inhoud van 3800 m3. 
Voor het lossen van de lading

Skagenbank

zijn tien Marflex deepwell 
pompen geplaatst.
Voor de voortstuwing zorgt 
een ABC dieselmotor, type 6 
MDZ, van 1324 kW bij 1000 
tpm. Via een ZF keerkoppe- 
ling, reductie 3,005:1, wordt 
een Lips Cunial bronzen vijl 
bladsschroef aangedreven, 
diameter 1705 mm.
Het schip is uitgerust met een 
Van der Velden besturings
systeem, type HP5500, met 
roeraandrijving type 2DWK 
6080/60 en twee hydrodynami
sche profielroeren, type HD 220. 
Verder is er een Verhaar boeg
schroef geïnstalleerd, type 
31130, aangedreven door een 
elektromotor van 441 kW.

Ferus Smit heeft op 17 februari het in Leer gebouwde vracht
schip Skagenbank, bouwnummer 354, opgeleverd aan Pot 
Scheepvaartbedrijf in Delfzijl. Het is het derde schip van het 
4500 tdw standaard type van de werf (zie ook de Flinterforest in 
SWZ 2005 nr. I,blz.l3).

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in februari de ASD Tug 
3211 Stanford, bouwnummer 
511211, opgeleverd aan BP 
Shipping Ltd in Engeland. Het 
schip wordt ingezet voor sleep - 
en begeleiding en af- en aan
meer werkzaamheden.
De afmetingen zijn: L o.a. xB o.a. 
x H = 32,22 x 11,24 x 5,00 m; de 
diepgang achter bedraagt 5,50 m 
en de waterverplaatsing is 8401. 
Voor de voortstuwing zorgen 
twee MAK dieselmotoren, type 
6M25/MCR, van elk 1980 kW 
bij 750 tpm. Deze drijven Rolls 
Royce Aquamaster roerpropel
lers, type US 255 CP, aan met 
een diameter van 2700 mm en 
voorzien van straalbuizen. Zij 
geven de boot een vrijvarende 
snelheid vooruit/achteruit van 
14,2/13.3 kn en een paaltrek voor
uit/achteruit van 66,7/62.6 t  
Elektrisch vermogen wordt gele
verd door twee Caterpillar hulp 
sets, type 3304B T, van elk 106 
kVA, 230/400V, 50 Hz en een 
Caterpillar havenset, type 3304 
NA, van 60 kVA.

De sleepboot is uitgerust met 
een D M T hydraulisch wer
kende gecombineerde anker/- 
sleeplier met gedeelde trommel. 
Deze heeft een trekkracht van 
70 t bij 6 m/ min en een maxi 
mum houdkracht van 15 0 1.
Op het achterdek omvat de uit
rusting: een Mampaey sleep- 
haak, SW L 1001, en een Palfin 
ger dekkraan met een 2 tons lier. 
De boot is verder uitgerust 
voor brandbestrijding, met 
twee Nijhuis brandbluspom 
pen van 1850 m3/h bij 12,5 
bar, aangedreven door de 
hoofdmotoren, en twee Skum 
monitors van elk 1200 m3/h, 
De accommodatie is geschikt 
voor zeven personen en omvat 
drie eenpersoonshutten voor 
kapitein, H W TK en officier, 
alsmede messroom en kombuis 
op het hoofddek en verder 
onderdeks een vierpersoonshut 
voor de overige bemanning.
De boot is geklasseerd door 
Lloyd’s Register ® 100 A l Es
cort Tug ® LMC UMS Fire 
Fighting 1 withwaterspray.

De Stanford 

(foto: Damen 

Shipyards)

Verona

Breko Nieuwbouw heeft op 17 
februari de binnenvaarttanker 
Verona, bouwnummer 0471, 
opgeleverd aan Vancouver BV. 
Het schip heeft als afmetin
gen: L x B x H  = 110x 13,50 x 
5,32 m; op de maximale diep
gang van 4,20 m is het laad
vermogen 42071.
De Verona heeft twaalf la- 
dingtanks met een totale in
houd van 4528 m3. De lading 
(stookolie) wordt verwarmd 
door een Heatmaster thermi-

sche olieketel, type TH1500. 
Het schip is uitgerust met 
twee Bomeman pompen, type 
W84ZK85, met een op
brengst van 500 m3/h, op- 
voerhoogte 80 m.
Het schip heeft een Caterpil 
lar hoofdmotor, type 3516 B 
Dl TA, met een vermogen 
van 1491 kW  bij 1600 tpm, 
goed voor een snelheid van 
ongeveer 19 km/h.
Verder heeft de Verona twee 
V eth boegschroeven. De Verona (foto: Breko Nieuwbouw).



Kilp

Damen Shipyards Gorincliem 
heeft in februari de Stan Tug 
2608 Kilp, bouwnummer 
509807, opgeleverd aan Duk- 
ka.r Engineering Ltd in Rus
land.
De afmetingen zijn: L o.a. x B 
o.a. x H = 26,09 x 7,94 x 4,05 
m; de diepgang achter is 3,75 
m en de waterverplaatsing 340 
t.
Twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3512B TA  HD/B 
van ieder 1306 kW bij 1600 
tpm, drijven via ReintjéS 
tandwielkasten, type W AF 
772, reductie 7,087:1, de vaste

Promarin schroeven aan, dia
meter 2375 mm, in Van de 
Giessèn Optima straalbuizen. 
Zij geven de boot een vrij va
rende snelheid van 12,7 kn en 
een paaltrek van 50,71.
De uitrusting omvat een 
Mampaey sleephaak, 65 t 
SW L, een elektrische kaap
stander van 3 t bij 15 m/min 
en een hekrol.
De accommodatie is ingericht 
voor tien personen in twee 
eenpersoonshutten en vier 
tweépérsoonshutten. 
Classificatie: Lloyds Register 
*  100 A l TugLM C. De Kilp (foto: Damen Shipyards)

Bestevaer Pioneer

Scheepswerf Peters te Kam
pen heeft op 2 maart het 
vrachtschip Bestevaer, bouw
nummer 1003, aan Konink
lijke Wagenborg Shipping te 
Delfzijl overgedragen.
Het schip was in week 35 van 
2004 te water gegaan en is ei
gendom van A. Peperkamp. 
De Bestevaer is van het type 
Maxima en heeft de volgende 
kenmerken:
Lengteo.a. 82,50 m.
Lengte l.l. 80,70 m.
Breedte mld 12,50 m.
Holte mld 8,00 m.
Netto tonnage 2438
Bruto tonnage 814
Draagvermogen 32001.
Containercapaciteit 128 TEU  
Ice Klasse 1C

De hoofdmotor is een Caterpil
lar diesel, type 3512B, van 
954kW, afgesteld op 749 kW. 
De schepen van dit type zijn in
gericht voor het vervoer van ge
vaarlijke stoffen volgens Solas 
II reg, 65.
Het is het derde schip van dit 
type dat door Peters is ge
bouwd. De zusterschepen Su
sanne (bouwnummer 1001) 
en Iselmar (bouwnummer 
1002) werden respectievelijk 
in januari en november 2004 
aan hun eigenaren overgedra
gen.
In een volgend nummer hoopt 
de redactie een uitgebreide be
schrijving van deze schepen te 
plaatsen..

Ferus Smit uit Foxhol heeft op 3 maart het 6000 tdw vrachtschip Pioneer, 
bouwnummer 359, opgeleverd aan de Gebroeders Waker. Het schip gaat va
ren in de Wagenborg pool.
De Pioneer is het eerste van een serie van negen schepen waarvan het ontwerp 
is afgeleid van dat van de standaard 4500 tonners van de werf. De lengte is met 
21 m vergroot en de holte met 0,63 m.
De voornaamste gegevens zijn daardoor als volgt (met die van het basis stan
daardschip ter vergelijking):

Pioneer 4500 tdw
Lengteo.a. 110,78 89,78 m.
Lengte 1.1. 105,14 84,99 m.
Breedte mal 14,00 14,00 m.
Holte 8,13 7,50 m.
Diepgang 6,05 5,95 m.
Draagvermogen 6000 4500 t
Ruiminhoud 7928 6080 3m
Verdere verschillen zijn dat de 6000-tonners twee ruimen hebben, met een 
middenherft van drie spantafstanden, tegenover de 4500-tonners één ruim en dat 
voorin ruim 1 kasten zijn ingebouwd om een meer boxvormig ruim te krijgen,
De verdere gegevens zijn vergelijkbaar met die van de 4500-tonners. De eerste 
daarvan was de Flinterforest (beschreven in SWZ 2005, nr. 1 blz. 13én verder).
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INNOVATIVE ELECTRONICS 
FOR EFFECTIVE 
NAVIGATION
FURUNO SC-50 and SC-110 SATELLITE COMPASSES
Radio Holland introduces tw o  new  Satellite Compasses from 
Furuno. The SC-50 and SC-T10 are  especially designed for ships 
in need of a  directional sensor for the various navigational 
instruments. The ongoing developm ent in the field of satellite 
compasses has resulted in higher accuracy, higher follow-up 
speed and a  w id e r choice of interface possibilities.

M A IN  FEATURES OF THE SC-50 AND  THE SC-110
• Interfacing possible w ith  Radar/ARPA , A IS , ECDIS,

Sonar, Autopilot and Chart plotter
• Fast follow-up speed of 45 ° per second
• All necessary G PS  functions
• The SC-50 has three G PS  antennas close together in a  dome;

The SC-110 has an antenna w ith  three separate G PS antennas 
on a  stable fram e

• Especially under roll/pitch of 10 degrees or m ore, the 3-antenna 
system shows higher accuracy and stability as compared to
2-axis systems

• The absence of mechanical moving parts provides a  stable 
operation w ith  little m aintenance.

!
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FURUNO FAR-2117 MULTICOLOR LCD RADAR 
The new  m arine radar w a s  introduced in 2004 into the m arket 
and has a lread y  been successfully installed on several vessels. 
The echo detection is substantially im proved w hich results in a 
clear and sharp picture, also on short range and w ith 
choppy seas. The simple and user-friendly operation w ith  
keypad  and tracker ball adds new  dimension to sailing 
w ith  the n ew  FAR-2117 M arine Radar.

M A IN  FEATURES OF THE FAR-2117
• Compact radar w ith  built-in A RPA  and video plotter
• Selects 100 A RPA  targets autom atically or m anually
• Stores up to 1000 A IS targets
• Sm all targets are  clearly visib le
• All functions are  on-screen accessible w ith  use of

the tracking ball and/or keypad ; operation is also possible 
w ith  an optional remote trackball unit 

» Sharp  picture, also on short ranges
• C lear 21 inch LCD screen, easily  legible, lots of information 

d isplayed on the screen.
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Contact you r Radio Holland representative or our branches 
for more information.

Also branches in: Delfzifl, Den Helder, Harlingen, Lauwersoog, IJmuiden, Stellendam, Urk.

Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam
Port No. 2121, P. O. BOX 5068, 3008 AB Rotterdam
Tel, +31 (0)10 428 3344; Fax +31 (0)10 428 1498
E-mail: info@radioholland.nl
Internet: www.radioholland.nl

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


Editorial door Joost van Aalst

Afscheid
H o o f d r e d a c t e u r  d r a a g t  s t o k j e  o v e r

Ik had al heel jong mijn hart verpand aan de zee. De zee lokte mij onweerstaanbaar in de boeken van 
Johan Fabricius. Toch was ik al 15 jaar oud toen ik hem voor het eerst zag op een zomerse dag aan het 
strand van Zoutelande. Die zee heeft mij ziek gemaakt, geleerd wat eenzaamheid en verlangen is, maar 
heeft van mij ook een vakman gemaakt en kameraadschap gebracht die een walslurf nooit zal leren ken
nen.” Het zijn de woorden van Joost van Aalst, die per 1 april 2005 afscheid heeft genomen als hoofd
redacteur van Schip Si W erf de Zee om zich op nieuwe zaken te storten.

“Ik denk nog altijd met ontzag aan die 
grote bergen water waar het schip elke 
keer tegenop klom en het klamme 
zweet als je wist hoe afhankelijk je was 
van het blijven functioneren van de 
techniek. Ik ruik dan ook weer de lucht 
van schiemansgaren en zie de kabelgast 
die als een koning heerste in zijn stin
kende krocht, waar iedereen ziek werd 
boven windkracht drie. Er komen te
veel beladen herinneringen boven om 
te kunnen genieten van een storm.
Als 17-jarige knaap bègon ik mijn zee
mansleven in Den Helder en als 43-ja
rige marineman stapte ik voor het laatst 
als bemanningslid van een oorlogsschip 
af. Daartussen zat een heel rijk leven 
dat ik voor geen goud had willen mis
sen, maar waarin ik ook veel heb ge
mist.
Ik heb me aan boord nooit meer thuis 
gevoeld als ik als gast weer eens mee 
mocht varen. Ik voelde me wel zeer 
goed thuis in de Koninklijke Marine. 
En toen ik daarvan afscheid moest ne
men, om plaats te maken voor de jonge
re garde, heb ik mijn maritieme leven 
voortgezet als zeiler en in borrelclubs 
voor zeemannen, Maar ook hield ik mij 
bezig met serieuzere zaken als de Raad 
voor de Scheepvaart en de Nautical 
Electronic Chart Association.

Schip & W erf de Zee
Jan Veltman had meteen een oogje op 
mij toen ik de dienst uit ging, Onze pa 
den kruisten elkaar toevallig aan de 
rand van een zwembad in Curaijao, 
waar een zware delegatie van de 
KNVTS zat uit te rusten van de oprich
ting van een Antilliaanse afdeling. Hij 
polste mij daar over het overnemen van 
zijn hoofdredacteurschap van Schip &

W erf de Zèe. Iets te ontspannen zei ik 
toen tegen hem dat mij dat heel leuk 
leek en dat ik het zeker van hem wilde 
overnemen, ware het niet dat ik als 
oud-Chef der Hydrografie in de race 
zat voor een directeursfunctie bij de 
International Hydrographic Organisa
tion in Monaco, Als dat niet doorging, 
was ik zijn man.
Het ging dus niet door en het leek wel 
of Jan het eerder wist dan ik. Ik kom 
nooit terug op toezeggingen en werd 
dus per 1 oktober 2002 de nieuwe 
hoofdredacteur.

Schip & Werf de Zee is een fantastisch 
blad om je maritieme verknochtheden 
op uit te leven. De Mathenesserlaan 185 
bood een Rotterdamse ambiance die 
mij zeer aansprak. Het geroezemoes van 
de kurkers in het aanpalende biljart, de 
praatjes van de oplopers en de nimmer

aflatende creativiteit van secretaris 
Hans, de stoeipartijen met de redactie 
en de stoute plannen met de uitgever; er 
waren dagen dat ik mij weer aan boord 
waande. Ik heb er van genoten,

Iets ging echter mis tussen de brug en 
de machinekamer. Eigenwijze mannen 
waarvan ik èr een was, teveel omwente
lingen, gevoelige ego’s; de betovering 
was verbroken. Deze varensgast neemt 
afscheid om zich op nieuwe zaken te 
storten.
Het was toch een heerlijk avontuur. Ik 
heb oude vriendschappen hervonden 
en nieuwe vrienden gemaakt en vooral 
veel bijgeleerd. Ik wens mijn opvolger 
Henk Houtman veel genoegen aan zijn 
avontuur met dit fantastische blad. Hij 
past naadloos in het beeld. ”

Jo o s t  van  A alst

M  De scheidende hoofdredacteur Joost van Aalst

De nieuwe hoofdredacteur Henk Houtman



Maritieme mankt door Menso de Jong

Reders moeten pro-actief zijn
Het is lofwaardig dat minister Karla 
Peijs zich inzet voor minder regelge
ving. Althans, op haar ministerie. He
laas komen er toch steeds meer regels, 
zoals van de IMO, Europese Commis
sie en - in eigen land - van andere mi
nisteries, met name VROM. Denk al 
leen maar aan de schade voor onze 
scheepswerven door de bespottelijke 
patstelling bij de nieuwe koperhouden- 
de onderwaterverven gedurende zo’n 
twee j aar. Het gevaar van verstrekkende, 
politiek getinte regelgeving ligt aan alle 
kanten op de loer, Nu betreuren onze 
ministers dat nieuwe infrastructuur ver
traagd wordt door Europese regels, 
maar daarmee gingen zij destijds wel 
akkoord. Bij Maasvlakte II moeten we 
zelfs rekening houden met de relatief 
verre Waddenzee. In Lissabon besloot 
de EU in 2010 economisch aan de top te 
willen staan, maar ondertussen belem
mert zij met verstikkende regels de ont
plooiing van de veelbelovende biotech- 
industrie. Zelfs voor gezonder planten 
met een milieuvriendelijke teelt. Als er

één les is, zal het zijn dat regeringen en 
industrie tijdig, onderbouwd en pro-ac
tief moeten reageren op politieke regel
dreigingen in plaats van berusting, om
dat de regels er toch zullen komen en 
geen probleem opleveren zolang ieder
een eraan gebonden is.

Sloop van schepen
Iedereen is het erover eens dat het 
sloopproces vaak op een mens- en mi
lieuonvriendelijke manier gebeurt. 
Sinds VROM de tanker ‘Sandrien’ als 
gevaarlijk afval aanmerkte volgens de 
Basel-conventie, proberen milieuacti
visten deze conventie algemeen verbin 
dend te laten verklaren voor sloopsche- 
pen. Dan krijgen zij een voet binnen de 
deur waarna zij uiterst gedetailleerde re
gelgeving kunnen voorstellen, zoals het 
onmogelijk maken een schip elders te 
slopen dan in het land van registratie of 
eigendom. Dat is immers het streven 
van Greenpeace bij de sloop van de 
Amerikaanse reservevloot. Ook de eis 
dat reders alle gevaarlijke stoffen dienen 
te verwij deren voor de sloop wij st in de - 
ze richting. P&O Nedlloyd werkte daar 
niet aan mee, waarop Greenpeace in 
2001 kritiek uitte op de 'groene’ sloop
werf in China waarmee de rederij 
samenwerkt. Condities zouden er niet 
snel genoeg verbeteren, al weet iedereen 
dat het onmogelijk is in ontwikkelings
landen het milieubewustzijn snel op te 
krikken. Arbeiders kunnen er andere 
zorgen hebben dan het kankerrisico 
door asbest na twintig tot dertig jaar, In
dia probeerde wel de sloop veiliger te 
maken, maar zag vervolgens veel sloop- 
schepen naar Bangladesh gaan.
Een pro-actieve inzet van de maritieme 
wereld dient zich te richten op het bui 
ten de deur houden van Basel en hand
having van IMO als opsteller van prag
matische sloopregels. Als lid van het 
Europees Parlement stelde minister 
Peijs in 2001 voor dat IMO met een 
Ship Recycling Convention zou komen. 
Er is inmiddels zo’n vrijwillige regeling. 
Vele landen willen deze verplicht ma
ken, maar juist Peijs probeert nu brug
gen te slaan tussen IMO en Basel. Waar

blijft het verzet van de KVNR daarte
gen?
Dé vaak geuite opvatting van pro-actief 
beleid is dat de scheepvaart tijdig moet 
inspelen op voorgestelde veiligheids- en 
milieuregels. Zou het niet beter zijn te 
lobbyen om te komen tot een ter zake 
kundige, onafhankelijke instantie die 
invloed krijgt bij het ontwikkelen van 
nieuwe maritieme regels naast de Euro
pese Commissie?

Niet ESMAgency, 
maar ESMAuthority
IMO ondervindt de hete adem van be
zorgde politici in de rug. Het begon met 
de Verenigde Staten. Toch is de Coast 
Guard een door de reders gewaardeerde 
instantie die het VS-beleid zowel natio
naal als bij IMO richting geeft. Wel 
moet de Coast Guard het gevoerde be
leid in eigen land politiek kunnen ver
antwoorden.
De Europese Commissie wil nu met één 
delegatie naar IMO, zodat een geza
menlijk standpunt is uit te dragen. Daar 
is op zich niets mis mèe, ware het niet 
dat de EU geen apparaat heeft om de 
technische en veiligheidsaspecten van 
de scheepvaart op verantwoorde wijze 
te behandelen zonder bemoeizucht van 
politici die graag in de schijnwerpers 
komen, De commissie kan naar IMO 
zelfs een delegatie sturen van voorna
melijk politici, die als eerste taak zien te
gemoet te komen aan de zware druk van 
milieufanaten en de grote continentale 
landen. Als enig maritiem EU-land 
heeft Griekenland dan nauwelijks meer 
mogelijkheden zich ertegen te verzetten 
tijdens de koehandel tussen Raad van 
Ministers, Europese Commissie en Eu 
ropees Parlement.
Een pro-actief redersbeleid zou zijn een 
EU-delegatie bij IMO toe te juichen, 
maar op voorwaarde dat de ESMA (Eu 
ropean Maritime Safety Agency) de be
voegdheid krijgt de EU bij IMO te ver
tegenwoordigen. Zaken als het zwavel- 
gehalte van bunkers, compensatieregi- 
me bij olieverontreiniging, enzovoort 
kan ESMA voorbereiden in overleg met 
experts uit maritieme lidstaten en van
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de commissie als vertegenwoordiger 
van voornamelijk kuststaten. Gefun
deerde bezwaren van een ‘ESMAutho- 
rity’ tegen commissieplannen zullen 
zwaarder wegen dan verzet van een en
kel land of van belangenvertegenwoor
digers als ICS, Intertanko en Intercaxgo. 
Uiteindelijk blijft het aan de Raad en 
het Europees Parlement een IMO con
ventie goed te keuren.
Een ESMAuthority kan ook de techni
sche IMO-zaken behandelen waarvoor 
de commissie weinig belangstelling 
toont, zoals het streven tot veiliger en 
doelgerichte ontwerpcriteria te komen. 
Dat levert op den duur veiligere sche
pen op, maar niet politiek gewin op kor
te termijn.
Met afnemende scheepvaartkennis op 
de ministeries moet het voor Nederland 
aantrekkelijk zijn voor zo'n ESMAu
thority te pleiten. Het Europees Parle
ment had bijvoorbeeld deze autoriteit 
kunnen vragen de invoering van een 
EU-kustwacht te onderzoeken. Nu vol
staat het met loze kreten daarover, maar 
vond het zo belangrijk te scoren dat een 
principiële zaak als criminalisatie van 
zeevarenden werd opgegeven in ruil 
voor een vage toezegging van de Raad 
van Ministers voor een onderzoek naar 
een EU-kustwacht zonder enige zeker
heid dat die er ook zal komen. Een kust
wacht alleen voor bestrijding van olie- 
verontreiniging lijkt overigens een geld

verspilling te zullen worden, terwijl de 
toevoeging van andere taken als wets
handhaving en redding op grote bezwa
ren zal stuiten bij vele lidstaten.

Binnenvaart bedreigd
Op een binnenvaartcolloquium in We 
nen veegde Fotis Karamitsos, EC-di 
recteur voor watertransport en intermo 
daal vervoer, de vloer aan met de voor 
stellen van de EFIN-commissie 
(European Framework In 
land Shipping) onder 
voorzitterschap van 
Jan Terlouw. Deze 
commissie stelde voor 
zowel de Rijnvaart- 
commissie (CCR) als de 
tandeloze Donau-commis- 
sie te handhaven met daarnaast 
een nieuw binnenvaartbureau 
voor onderzoek, regelgeving, 
schepenregistratie en harmonisa
tie van regelgeving. Volgens Ka
ramitsos moet een nieuwe organisa 
tie bindende regels kunnen vaststellen 
voor de gehele EU-binnenvaart. 
Dus geen aparte regels voor Rijn-, 
Donau- en nationaal vervoer. Hij 
noemde de CCR als een belangrijk 
fundament voor zo’n ‘au
thority’, maar niet zolang 
een beperkt aantal E U 
landen erover de controle 
hebben zoals thans het geval

Het lijkt mij duidelijk dat Karamitsos 
de voorkeur geeft aan een bureau of 
autoriteit als de CCR, maar dan voor de 
gehele EU, inclusief de Donau in over
leg met Roemenië en Bulgarije. EFIN 
dacht dat er voor zo’n regeling onvol
doende draagvlak is mede gezien de ge
ringe aandacht van Brussel voor de 
binnenvaart. Dus juist een weinig pro
actieve instelling bij EFIN. Bovendien, 
EU-transportcommissaris Jacques Bar
rot zou juist meer aandacht willen ge
ven aan de binnenvaart. In dat geval 
kan, bij gebrek aan beter, de besluitvor
ming over en de regelgeving vóór de 
binnenvaart grotendeels overgeheveld 
worden naar een bureau van de Europe
se Commissie.
Indien EFIN  voorstelt de CCR om te 
vormen tot een binnenvaartautoriteit 
voor de gehele EU krijgt men een be
roepsorganisatie die in zekere mate on
afhankelijk van de commissie kan wer
ken. Een binnenvaartafdeling bij de 
commissie in Brussel zal altijd een aan
tal politieke bazen boven zich hebben, 
waardoor de binnenvaartbelangen on
dergesneeuwd kunnen raken. Zo’n af
deling zal nauwelijks in staat zijn met 
tegenargumenten te komen en die 
openlijk uit te dragen, bijvoorbeeld bij 
een politieke lobby de binnenvaart een 
leeftijdsbegrenzing van dertig jaar op te 
leggen.

IK ZOU DEZE ROMdN fAAAR 
HELEMAAL HERSCHRIJVEN 
TERLOUW

Menso de Jong 
was jarenlang 
agent in het Ver
re Oosten voor di
verse scheep
vaartmaatschap
pijen. Hij is nu 
freelance journa
list en vaste 
medewerker van 
Schip & W erf de 
Zee



Opleveringen door Jakob Pinkster MSc FRINA

It'. Jakob Pink
ster is marine 
consultant and 
also works as a 
teacher for TLJ 
Delft

mv Geeststroom
A n  ice  s t r e n g t h e n e d  c o n t a i n e r  v e s s e l

Mv Geeststroom is an ice strengthened 9300 tdw container vessel and is the first of a series of twelve 
sister ships. On Wednesday 17th December 2004 Damen Shipyards Cargo Vessels, office based in 
Hoogezand, delivered the ship to her owner: Jorg Kopping Shipping Company Ltd, Schulp, Germany. 
The new vessel operates on a three-year time charter for Geest North Sea Lines.

_

M v Geeststroom is highly manoeuvrable in all conditions

Mv Geeststroom, yard number 844, was 
designed by Damen Shipyards Cargo 
Vessels with Damen Shipyards Galatz 
acting as engineering partner. DSCV 
subcontracted the complete construction 
and outfitting of the vessel to the Damen 
Shipyards Galatz in Romania.
The main function of the Geeststroom 
is to:
- Maximise cargo carriage capacity for 

a very versatile range of container 
sizes

- Sail in arctic or tropic conditions
- Load, transport and discharge con

tainers, dangerous goods or project 
cargo with the aid of shore cranes

- Function in an environmentally 
friendly manner (green ship)

- Possess an extremely high degree of 
manoeuvrability

In order to do this a seaworthy and 
highly manoeuvrable single-screw 
‘green’ vessel of 141 metres length has

been built, fitted out with controllable 
pitch bow and stern thrusters. The ves
sel has three cargo holds. Full service is 
able throughout the year as the vessel 
meets the standards of Finnish/- 
Swedish Ice class 1A.

Ballast water is stored in aft and fore 
peak tanks, double bottom and wing 
tanks. FIFO bunker tanks are located in 
the spaces between hold 1 and 2 and 
between hold 2 and 3, HFO settling



Main Particulars
Call sign V 20W 6
IM ONr. 9287792
Port of registry St. John’s
Flag Antigua
Classification GL *  100 A 5 E3 Containership *M C E 3  Aut

IW
Equipped for the carriage SOLAS II 2 Reg. 19
of containers
Owners Jorg Kopping Shipping Company Ltd,

Schiilp, Germany
Managers/charterers Geest North Sea Lines, The Netherlands
Lengtho.a. 140.64 m
Length b. p. 130.00 m
Breadth mid. 21.80 m
Depth 9.50 m
Draft max. above bottom of keel 7.34 m
Deadweight 9323 ton
Gross Tonnage 7850
Maximum container capacity 812 T38Q (up to 9’6” height)
Loaded container capacity 517 TEXJ a 14ton
Main engine lx  Mak 9M43 (MCR: 8,400 k\\ ’a  500 rpm)
Speed 19 knots @  7.30 m. draft
Bow thruster 1 x Lips C.P.P. (700 kW)
Stern thruster 1 x LipsC.P.P. (500 kW)
Auxiliary generators 2 x 541 kVA
Shaft generator 1 x 2000 kVA
Hatch cover load 1.75 t/m2
Tank top load 7.5ui nr
Cruising range approx. 8640 nm (or 20 days) at service speed.

The tank capacities of the vessel (100% )
HFO (RMG 35) (including day and settling tanks) approx. 880 m3
M DO (DMA) (including day and settling tanks) approx. 105 mJ
Lubricating oil approx. 48 m3
Sludge/dirty oil approx. 20 m3
Fresh w'ater approx. 73 m3
Sewage approx. 27 m3
Ballast water approx. 4597 m3

and day tanks, MDO settling and day 
tanks, lubrication oil, sewage and fresh 
water tanks are all contained in the 
vicinity of or in the engine room. The. 
fuel tanks are heated by an Aalborg 
Wiesloch thermal oil system. All oil 
tanks are not connected to the shell.

Hull Construction
The vessel has been constructed using 
normal shipbuilding steel and partly 
higher tensile in the top part of the mid
ship section and the ice-belt. The hull 
scantlings are according the latest Ger
manischer Lloyd ice class E3 rules.
The ship has been constructed with 
transverse frames in fore and aft ship 
and the ice-belt region, longitudinal 
frames in the top voids of the wing

tanks. The double bottom is construct
ed with longitudinal frames with amid
ships a 10.5 mm thick steel plate tank 
top. Floors on every third frame and 
longitudinal girders to strengthen the 
bottom. The shell is strengthened with 
transverse framing with, in between, 
extra ice frames.
The fore ship is built with transverse 
frames with stringers in the forepeak 
and the bow thruster tunnel is integrat
ed into the centreline girder and the 
shell. The shell is Stiffened for sailing in 
ice by the fitting of an ice-belt accord
ing E3. The deck is also stiffened with 
longitudinal frames and the aft ship is 
made with transverse frames. The hull 
is protected for corrosion by an im
pressed current system, in combination

with a Sigma epoxy paint system for 
hull and ballast tanks.

Cargo spaces
On board this very versatile container 
vessel, containers - ranging from 20, 
30, 40, 45, 48 and 49 feetlength - can be 
placed in or on top of the vessel’s three 
completely box shaped cargo holds. 
The hatchways are closed with folding 
type weather tight hatch covers. The 
hatch covers are operated by means of 
external hydraulic cylinders and are 
battened to the coaming by quick act
ing cleats. In the stowage position, the 
covers are secured by manually operat
ed locking devices.

Main dimensions of the holds

Hold 1: LxBxH = 28.44 x 18.60/13.20 x 11.85/8.95 m 
Hold 2: LxBxH = 28,44 x 18.60 x 8.95 m 
Hold 3: LxBxH = 28.44 x 18.60 x 8.95 m

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 

SOLAS requirements for dangerous 
cargoes with a bilge-ejector system

- a fixed manually operated CO? fire
fighting system fitted in the cargo 
hold

- smoke sampling system on the cargo 
holds

- sprinkler system fitted in the hatch 
covers of hold 1 for transportation of 
explosive cargoes

The holds are mechanically ventilated, 
with axial flow explosion proof fans. 
On hold 1 extraction fans (2 x 15.000 
m3/h) and holds 2 and 3 input fans (4 x
30,000 m3/h). The ventilation capacity 
of holds 2 and 3 is based on 4000 m3/h 
per reefer.

Container Arrangements
Containers are secured by means of 
ISO container fittings of the flush type 
on tank top and 110 mm high placed on 
main deck and hatch covers (in recess
es). The container fittings are fitted in 
such manner that the following con 
tainers can be stowed:
• 20 ft, 30 ft, 40 ft and 45 ft containers in 
holds and on deck
• 48 and 49 ft containers in one layer on 
deck

The Jorg Kopping 
Shipping Compa
ny has also pur
chased the sec
ond ship of the 
series mv Geestdijk, 
which was deliv
ered in March of 
this year.
The other ten of 
the series belong 
to two different 
owners and will 
be delivered in 
2005  and 2006 .



Container arrangem ent fo r 2 0 ’, 4 0 ’ and 4 5 ’ containers

Container sizes In holds On hatches/ on deck Total
T E U  206 606 812
TEU/FEU combined 97/12 264/78 361/90
3 0 ft containers 135 376 511
4 5 ft containers 9 7 232 3.29
48 ft containers 0 40 40
49 ft containers 0 40 40

Table of maximum container numbers in hold, on deck and to ta l as function o f container length

20 ft 40ft 30ft 45 ft
On tank top cargo hold 1 aft 110 120 135 125
On tank top cargo holds 1 fore, 2 and 3 80 105 100 105
On hatches and supports outside hatches 60 90 70 95
On main deck in front of superstructure 90 90 99 95
On supports main deck in front of superstr. 80 75 70 75

Table of maximum permissible container s tack weights (ton) as function of container length

• 2.438 mm and 2.500 mm wide con
tainers in holds and on deck
• 2.600 mm wide containers on deck 
and in holds without cell guides

As on various other ships of the same 
type the height of the hatches on hold 1 
are higher than the hatches on hold 2 
and 3. A challenge arose to fill the gap 
(a little over 20 ft) between the hatches 
of hold 1 and 2. In cooperation with 
Damen, MacGregor designed re
tractable supports to fill the gap with 24 
TEU. Eight hydraulically operated 
support racks resulted in the high flexi
bility in Stowing different container 
sizes. In retracted position 45’, 48’, and 
49’containers can be stowed. In low
ered position 20’ and 40’ containers can 
be Stowed. Transversal lashing ar
rangements are provided at the aft end 
of this bay 9. All loose container lashing 
equipment can be stored in fixed boxes 
or spaces for the Storage of this equip
ment.
Another challenge was to develop cell 
guides that could easily be positioned 
for either 40’ or 45’ containers. Again 
MacGregor developed (re)movable cell 
guides which are placed at the forward 
and aft end of each hold. At half length 
of each hold a removable cell guide has 
also been fitted. The cell guides can be 
used for either 2438 mm wide as 2500 
mm wide containers with the aid of re
movable adapter plates. At the outer
most slots 2600 mm wide containers 
can be taken. The cell guides are pro
vided with platforms to be able to con
nect and monitor 40 feet reefer contain
ers. All cell guides can be removed 
from the ship easily. Because the holds 
are 2 x 4 5 ’ long it is also possible to load 
3 x 30’ containers.
In total 180 reefer electrical sockets are 
provided for the carriage of refrigerated 
containers. These are divided as fol
lows: 30 reefer plugs in hold 2,30 reefer 
plugs in hold 3 and 120 reefer plugs on 
the main deck. Each reefer container is 
separately ventilated with 4000 m3/h.

Propulsion system
As usual for this class of vessel, 
Geeststroom has been fitted out with a 
single main engine installation. A non
reversible, air-started, 4 -stroke Mak 
9M43 medium-speed main engine - 
output MCR: 8,400 kW  @  500 rpm 
and burning HFO (RM G 35) - drives a 
Wartsila Propulsion four bladed high 
skew Ni-Al bronze controllable-pitch



propeller with a 4.9 m diameter via a 
Flender Bruinhof gearbox.
The attained speed is 19 knots @ 7 .3 0  
m draft resulting in a fairly economic 
35 tonnes of fuel oil per day sailing. 
The main engine is fresh water cooled 
and is equipped with a high tempera
ture (HT) and a low temperature (LT) 
cooling water system.

Manoeuvring
As Stated previously Geeststroom is 
highly manoeuvrable in all conditions. 
This high manoeuvrability is guaran
teed using a special combination of 
C.P.P. propeller, a Bot spade rudder. 
The rudder is controlled by a rotary 
vane steering gear with a maximum 
rudder angle of 60 degrees to each side. 
For manoeuvring at slow speeds both 
a bow thruster and stern thruster are 
installed (Wartsila). In the bow an 
electrically driven 1,500 mm diame
ter controllable pitch propeller trans
verse tunnel bow thruster has been 
fitted (700 kW). In the stern an elec
trically driven 1,250 mm diameter 
controllable pitch propeller trans
verse tunnel thruster has been fitted 
(500 kW).

Fire-fighting systems
The bilge/ballast/internal fire fighting 
system consists of two bilge/ballast 
pumps, a general service pump and an 
emergency fifi/deckwash pump. They 
are all placed 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 bilge ejector fore ship, a ballast ejec
tor, a bilge water separator with less 
than 15 ppm cleaning standard. Fur 
thermore, a portable bilge ejector is 
placed on board for use in void spaces 
if necessary.
Shipboard fire-fighting systems in
clude a Unitor CO? extinguishing 
plant, placed portside on the main 
deck, for cargo holds and engine room. 
A smoke-sampling system is fitted in 
all three cargo holds and seawater 
sprinklers are installed to allow extin
guishing of containers in hold 1 (suit
able for the transportation of explo
sives). Bilging in case of activating the 
sprinkler system during carriage of 
dangerous goods class I in hold 1 take 
place using the bilge/ballast pumps, 
According to the SOLAS requirements 
for the transport of dangerous cargoes 
the bilge system of the cargo hold bilge -

wells is a separate system apart from 
the general bilge system located in the 
engine room. Therefore the discharge 
lines of the cargo hold bilge wells are 
connected with one ejector, which is 
fed by driving water from one of the 
general service pumps, In case of fail 
ure the second general service pump 
can be used. Valves, connected to this 
bilge system are hand operated. 
Furthermore, water mist extinguishing 
Systems have been fitted in the engine 
room for local application for main en
gine, aux. engines and thermal oil boiler.

Anti-heeling system
An anti-heeling tank system (Frank 
Mohn) is situated between the holds 2 
and 3, The stainless steel pump (capac
ity of 450 m3/hr) to perform automatic 
anti-heeling ballasting operations dur
ing loading/discharging in port.

Electrical installation
The Geeststroom has two auxiliary gen
erator sets and one emergency generator; 
all sets run on MDO (DMA), Both gen
erator sets are suitable for continuous par
allel operation if necessary and are placed 
on the tween deck in the engine room. An 
emergency set is situated on the starboard 
side on the poop deck. In principal, when 
at sea, electricity is supplied by the shaft 
generator and the two diesel generator 
sets act as ‘stand by’ units.
The following voltage Systems are in
stalled:
• 440 VAC/ 3 -phase at 60 Hz, for 

power supply
• 230 VAC/ 3 -phase at 60 Hz, for 

lighting, small systems and emer
gency systems

• 24 VDC circuit for instruments

The PTO  driven shaft generator has an 
output of 2.000 kVA (1.600kW), volt
age 440 VAC, 3 phases, frequency 60 
Hz.
The auxiliary diesel engine (air- start
ed) is a Scania (DI-16 44M) with an 
output of 455 kW and drives a genera
tor Stamford (HCM 534 E) with an 
output of 541 kVA.
The emergency generating set consists 
of a SISU (620 DRG) engine of 120 
kW  with a Stamford generator output 
of 125 kVA (100 kWe). The emer
gency generator is fitted with a built on 
radiator cooling system.
All electrical generators are equipped 
with anti condensation heaters. Further 
auxiliary installations consist of:

The main engine is fresh m ater cooled

• Fresh water maker, capacity 10 tons 
per day

• Sewage treatment plant
• Bilge water separator

Deck Equipment
On the forecastle two, locally con
trolled, electro hydraulic driven self ten
sioning winches have been fitted for an
chor/ mooring purposes, A total of two 
high-holding power Pool-TW bow an
chors with U3 type 54 mm diameter an
chor stud link chains each with a length 
of 550 m are available to keep the vessel 
in position when necessary. Each winch 
is fitted with a cable lifter, one warping 
head and a wire drum divided into a 
working and a storage part.
On each side of the poop deck a single 
electro hydraulic, self tensioning 
mooring winch, equipped with a 
mooring drum and a warping head, is 
fitted for mooring purposes. The ca
pacities of these winches are similar to 
those of the forecastle winches. Con
trol of all mooring winches is local and 
all run stepless in both directions thus 
allowing a variation of force and speed.

Accommodation
Accommodation on board is for crew 
and officers (fourteen) and is situated 
aft. The high standard accommoda-



A free fall life boat w ith  a capacity o f sixteen persons

tions are arranged in a six storey deck
house placed on the poop deck and also 
on the main deck (see GAP).

Life-Saving Appliances
A rescue boat fitted with an outboard 
engine is fitted on the starboard side on 
the boat deck, served by a slewing crane. 
On each side of the boat deck a 16 -per
son life raft is placed with a hydrostatic 
release device.
At the fore ship two six-person life rafts 
are placed (again on both sides) on a cra
dle fitted with a hydrostatic release de
vice.
A free fall life boat with a capacity of 
sixteen persons is located starboard off 
centre at the stem.
The ramp is fitted with a recovery frame. 
The embarkation station is located on 
the accommodation deck. Boats and res
cue crane are supplied by Hatecke. 
Further installed on board are the usual 
personal life-saving appliances for this 
type of trading vessel.

Navigation Equipment
Further on board is the usual naviga
tion equipment for this type of trad
ing vessel, supplied by Radio Hol
land, including an Electronic Chart 
System.

Accommodation

Bridge deck (27.450 m above base line):
- Wheel house and toilet

Captains deck (23.300 m a.b.l.):
- 1 captain’s cabin with separate day room and bed room and private 

sanitary unit
- 1 owner’s cabin with separate day room and bed room and private 

sanitary unit

Officer’s deck (20.600 m a.b.l. ):
- 1st officer’s cabin with separate day room and bed room and 

private sanitary unit
- 1st engineer’s cabin with separate day room and bed room and 

private sanitary unit

Accommodation deck (17.900 m a.b.l.)::
- 2nd officer’s cabin with private sanitary unit

- 2 single crew cabins with private sanitary unit
- 2nd engineer's cabin with private sanitary unit

Boat deck (15.200 m a.b.l.):.
4 single crew cabins with private sanitary unit

Poop deck (12.500 m a.b.l.):
- Deck office
- 2: single crew cabins with private sanitary unit
- Treatment room
- Emergency generator room

Main deck (9.500/12.400 m a.b.l.):
- Officer’s mess and day room
- Galley
- Crew mess and day room
- Air-conditioning room
- Suez room

- Laundry
- Provision store (with cool and freeze cabinets)
- Changing room
- Steering gear room
- Deck store
- CO, room



General A rrangem ent Plan mv Geeststroom



D e D a m e n  S h ip y a rd s  G ro u p  is ee n  to o n a a n g e v e n d e  in te rn a t io n a le  
o p e re re n d e  g r o e p  b e d r i jv e n  d ie  g e s p e c ia lis e e rd  is  in  m a r it ie m e  
d ie n s tv e r le n in g  in d e  b re e d s te  z in  va n  h e t w o o rd .

S ch e ld e  M a r in e b o u w  BV  m a a k t d e e l u i t  va n  de  D a m e n  S h ip y a rd s  
G ro u p  en is  g e s p e c ia lis e e rd  in  h e t  o n tw e rp ,  d e  e n g in e e r in g ,  b o u w  
en  o p le v e r in g  va n  M a rin e s c h e p e n  en  c o m p le x e  w e rk s c h e p e n  te n  
b e h o e v e  va n  k la n te n  in b in n e n - en b u ite n la n d .

D e m o d e rn e  E n g in e e r in g o rg a n is a t ie  b in n e n  S ch e ld e  M a r in e b o u w , 
w a a r  c irca  1 4 0  v a s te  m e d e w e rk e rs  a c t ie f  z ijn , is  v e ra n tw o o rd e l i jk  
v o o r  h e t o n tw e rp  en  d e  o n tw ik k e lin g  va n  d e  d o o r  M a r in e b o u w  in  
o p d ra c h t  g e n o m e n  s ch e p e n  en  w e r k t  b o v e n d ie n  in to e n e m e n d e  
m a te  aan o p d ra c h te n  v o o r  a n d e re  b e d r i jv e n .

W ij zoeken kandidaten voor de vacature

WERKTUIGBOUWKUNDIG  
INGENIEUR M/v

T A K E N  EN V E R A N T W O O R D E L IJ K H E D E N

■ Het ze lfstandig ontwerpen van w erktu igbouw kund ige  installaties aan 
boord  van schepen;

■ Het opste llen van specificaties en het m ede opstellen van begro ting  
ten  behoeve van bovengenoem de projecten;

■ Het opste llen van aanvraagspecificaties en beoordelen van offertes;
■ Het voeren van overleg m et po ten tië le  opdrachtgevers, leveranciers en 

onderaannemers;
■ Het b ijhouden van, danwel verrichten van onderzoek naar 

ontw ikke lingen op het vakgebied.
De werkzaamheden w orden in w isselend team verband uitgevoerd. 

P R O F IE L

■ Een ople id ing  op universitair o f HBO-niveau;
■ G oede kennis van de Engelse taal, zowel schrifte lijk  als m ondeling;
■ Com m erciële belangstelling;
■ G oede contactuele eigenschappen;
■ Aantoonbare  ervaring in boven omschreven functie .

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie
procedure.

IN F O R M A T IE
Nadere inform atie  om trent deze functie  kunt u desgewenst inwinnen bij 
de heer R. H oogenboom , Product Manager, te le foon  (0118) 48 28 92

S O L L IC IT E R E N
Enthousiast geworden voor deze functie?
Stuur uw schrifte lijke so llic ita tie  m et c.v. naar Schelde M arinebouw  BV, 
t.a.v. de heer A . Siereveld, a fde ling Personeelszaken, Postbus 555,
4380 AN Vlissingen o f e-mail naar margriet.kuyper@ schelde.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie w ordt niet op prijs gesteld.

DfIMSN
S C H E L D E  M A R IN E B O U W  Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP

Glacisstraat 165 
4381 SE Vlissingen

Postbus 555 
4380 A N  Vlissingen

te le foon  0118 48 50 00 
fax 0118 48 50 10

info@schelde.com
www.schelde.com

D E L I V E R Y  P R O G R A M
B+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

I Shiplifts and slipway w inches
DREGGEN CRANE AS
Shipcranes
J AH N E L- KE STE R M ANN GETRiEBEWERKE BOCHUM GmbH

1 Dredging and propulsion gearboxes
R&M SCHIFFSISOLIERUNG UND AUSBAU GmbH

I 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.

I Tank vent check  valves 
I V entilation cowls, pressure vacuum  valves 
I W atertight doors and Shell doors 
: Hydraulic w atertight sliding doors 
I Scuppers, flam e arresters and deck caps
TANKSYSTEM SA
I-Iermetic Ullage, Tem perature and 
Interface detectors, sam plers and deck valves
JETS VACUUM  AS

. Vacuum  toilet system s
MEGATOR Ltd.
Pumps and hydrophore system s
WEARDALE STEEL Ltd.
Steel castings and steel fabrication
DEERBERG-SYSTEMS

I W aste m anagem ent system s
NAUTILUS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.
Quick release m ooring and tow ing hooks

u=I H mm
CD

B .V .  T e c h n is c h  B u r e 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 .n l

mailto:margriet.kuyper@schelde.com
mailto:info@schelde.com
http://www.schelde.com
mailto:info@tbu.nl
http://www.tbu.nl


Opleveringen door F. Kok

B e s t e m d  v o o r  g e b r u i k  o p  o n d i e p e  w a t e r e n

De Harlinger rederij Van Stee Survey & Supply B.V. beschikt over een flink aantal werkschepen die in 
het bijzonder zijn bestemd voor gebruik op ondiepe wateren, zoals de Waddenzee. De rederij heeft 
medio januari de Sara Maatje XVI aan de vloot toegevoegd. Een bijzonder scheepje, omdat het een ex
treem geringe diepgang paart aan een zeer hoge snelheid. Het is gebouwd door N. Dijkstra Metaalbe
werking en Jachtservice in Harlingen.

Sara laatje XVI

De Sara Maatje XVI (foto: Van Stee Survey & Supply B.V.)

Ontwerp
Het vaartuig is bestemd om als bijboot 
grotere schepen in de vloot te assisteren 
en is ingericht voor het vervoer van per
sonen, voor het behandelen van (an
ker )draden en voor het verrichten van 
surveywerk.
De uitgangspunten voor het ontwerp 
waren:
• Uiterst geringe diepgang;
• Multifunctioneel inzetbaar, ook on

der slechte weersomstandigheden;
• Goede vaareigenschappen, waaron

der een hoge snelheid op zeer ondiep 
water, maar toch ook goede zee- 
gangseigenschappen op dieper water;

• Vervoerbaar met boordkraan van het 
moederschip, maar ook over de weg;

• Onderhoudsvriendelijk (geen of nau
welijks onderhoud nodig);

• ‘Foolproof’.
Het ontwerp is gemaakt door Allship

Marine Projects in Berkhout. Dit bu
reau heeft ruime ervaring in het ont
werpen van specialistische vaartuigen 
met een bijzonder eisenpakket.
De afmetingen van de Sara Maatje XVI
zijn:
Lengte o.a. 10,95 m.
Lengte romp 10,30 m.
Breedte mal 3,00 m.
Holte 0,65 m.
Diepgang 0,30 m.
Waterverplaatsing 5,50m3.
Snelheid volbeladen 35 kn.

Om ook in ruw water te kunnen opere
ren, heeft het voorschip een relatief gro
te zeeg gekregen.
Romp en stuurhuis zijn geheel van alu
minium vervaardigd.
Het schip is gebouwd onder klasse van 
Germanischer Lloyd, voor vijf mijl uit 
de haven of kust of van het moederschip.

Indeling
De romp is als volgt in compartimenten 
onderverdèeld:
• Droge voorpiek
• Droog compartiment 1
• Droog compartiment 2
• Machinecompartiment, 

onderverdeeld in SB en BB machine
kamers en daartussen tankruimte

In de tankruimte staan een ingebouwde 
tank voor 600 liter brandstof en een 
kunststof drinkwatertank van 100 liter 
met een elektrisch hydrofoorpompje.

In het stuurhuis, dat gedeeltelijk in 
compartiment 1 is verzonken, is plaats 
voor acht personen, inclusief de schip
per. De nautische en communicatie- 
appartatuur (onder andere radar, fish- 
finder en twee keer marifoon) is onder
gebracht in een lessenaar en een over
head console. Achterin is er aan BB een 
aanrecht/werktafel, met magnetron en 
koffiemachine. De positie van een toilet 
is voorbereid.

Machine-installatie
Voor de voortstuwing zijn twee Hamil
ton waterjets geïnstalleerd, type HJ 
241/ Alu Twinset, diameter 240 mm. Zij 
hebben hun inlaten in de machineka
mers, maar steken verder achter de spie
gel uit.
De waterjets worden aangedreven door 
Steyr dieselmotoren, type M 0236 K43, 
vanieder 156 kWbij 3300 tpm, via aange
bouwde ZF keerkoppelingen, type 
TM93, reductie 1,5:1, en cardanassen. De 
uitlaten van de motoren zijn watergekoeld, 
met waterlocks en terugslagflappen.



De motoren zijn flexibel opgesteld op 
in de bodemconstructie geïntegreerde 
fundaties. Doordat hun hoogte groter is 
dan de holte van het vaartuig steken zij 
boven het dek uit, waar waterdichte 
overkappingen zijn aangebracht. Daar
in geïntegreerd is de machinekamer - 
ventilatie.
Bijzonder is dat de motoren draaien op 
biodiesel, waardoor ze in het gebruik 
zeer milieuvriendelijk zijn.
Elektrisch vermogen wordt geléverd door 
een Yanmar dieselgeneratorset in iedere 
machinekamer, elk 5 kVA, 220 V, Ook is 
er een 24 V accubatterij met oplader.

Het lenssysteem omvat een elektrische 
(220 V) pomp en een handpomp.

Uitrusting
De Sara Maatje heeft een elektrisch 
aangedreven (24 V) boegschroef, dia
meter 180 mm.
Voor het ankeren is een los weipanker 
met lij n beschikbaar.
Ten behoeve van het nauwkeurig posi
tioneren van het schip bij surveywerk 
op ondiep water heeft het vaartuig vier 
spudkokers voor aluminium spuds: 
twee stuks op het voorschip en twee 
stuks bij de spiegel. De voorste

spudkokers zijn uitgevoerd als duwste- 
ven.
In de spudkokers kunnen palen met 
transducèrs worden geplaatst, ten be
hoeve van survey-werkzaamheden.

Het schip is rondom voorzien van een 
rubber D profiel als berghout.
In verband met transport aan boord 
van het moederschip of over de weg is 
de mast neerklapbaar uitgevoerd en 
zijn op de romp vier hijsogen aange
bracht.
Op het voordek is een Viking opblaas
baar vlot voor acht personen geplaatst.

Algemeen Plan Sara Maatje XVI
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Scheepvaart door Nico Guns

Zeesleper Elbe
Restauratie weer in volle gang

Het zal de meeste maritiem geïnteresseerden niet zijn ontgaan dat de zeesleepboot Elbe het afgelopen 
jaar binnen drie maanden twee keer is gezonken. Op 30 juli en op 27 oktober van 2004. Vrouwe Fortuna 
liet haar beschermeling aldus opvallend in de steek. Tot dan had de geluksgodin voortdurend haar zorgza
me blik op deze nijvere sleper laten rusten. Sinds de indienststelling in 1959 had zij hem steeds voor on
heil behoed. Zo goed zelfs, dat de sleepboot na dik veertig jaar van omzwervingen en avonturen op de 
wereldzeeën kon terugkeren naar de geboorteplek om te worden gerestaureerd tot varend museumschip.

Op 30 juli jongstleden boorde de bulb 
steven van het zware-ladingschip ‘Fair
partner’ zich in de stuurboordsflank 
van de Elbe in de Schiedamse Wilton- 
haven. In een mum van tijd liep het 
achterschip van de oude sleper vol en 
zakte het onder water. Nadat de schade 
van deze eerste ramp bijna was her

steld, leek het erop dat Vrouwe Fortuna 
de restauratie verder welgevallig gades
loeg. Maar drie maanden later was de 
geluksgodin kennelijk wederom afge
leid. Door lekkage zonk de Elbe in de 
Wilhelminahaven. Dankzij de onver
zettelijkheid van velen - de Elbe 
waardig - komt de sleper er ten tweeden

male bovenop. Mogen wij Vrouwe 
_Fortuna verzoeken attent te blijven?

Clyde & Elbe
De Suez-crisis (1956-1957) maakte 
pijnlijk duidelijk wat voor de West-Eu
ropese mogendheden de negatieve con
sequenties waren van hun grote afhan
kelijkheid van olieleveranties uit het 
Midden-Oosten. Het werd eens te 
meer zaak om ook elders in de wereld 
olievoorraden te ontginnen, in het bij - 
zonder op zee. Daardoor nam de ont
wikkeling van offshore-activiteiten een 
grote vlucht en de behoefte aan capa
citeit VQor het verslepen van boorplat- 
forms, -schepen en -eilanden nam na
venant toe.
Het Rotterdamse sleepvaart- en ber
gingsbedrijf L. Smit & Go’s Internatio
nale Sleepdienst speelde adequaat op 
deze ontwikkelingen in mët dïTjestel- 
ling van twee grotfe zusterschepen van
4.000 ipk elk (later opgehoogd tot 4.500 
ipk). Hiervan kw'am de ene in 1957 in 
de vaart onder de naam ‘Clyde’ en de 
andere in 1959 als ‘Elbe’. Het waren 
moderne sleepboten, die men had ont
worpen voor het slepen van grote en 
zware objecten over grote afstanden en 
voor het waar ook ter wereld verrichten 
van bergingswerkzaamheden. In hun 
ontwerp kwam tot uiting dat er (ook) 
bij Smit - dankzij de wederopbouw en 
de stijgend^_conjunctuur - weer aan
drang en financiële ruimte waren ge
groeid om de sleepboten niet alleen 
functioneel, maar ook welgevormd te 
bouwen. Ze oogden zowel robuust en 
krachtig als elegant en sierlijk dankzij

Dr. Nico Guns is 
auteur van vele 
maritiem-histori- 
sche publicaties 
en als freelan
cer verbonden 
aan Schip & 
W erf de Zee



Hoofdgegevens Elbe
Lengte over alles 58,05 meter
Lengte tussen loodlijnen 52,00 meter
Breedte op dek en spanten 10,80 meter
Breedte over alles 11,22 meter
Holte in de zijden 0,545 meter
Diepgang tot c.w.1. gem. 0,445 meter
Bruto tonnage 826
Netto tonnage 106
Radio roepnaam P D  W N

Voortstuwing 2 x 4  tew 6 cil Smit-MAN motoren, type RB 666 via Lohmann & Stolterfoht Hydro
flex koppelingen en tandwielkast gekoppeld aan 1 schroefas

Motorvermogen 2 x 1390 apk bij 250 omw/min, in 1963 na installatie van twee nieuwe turbo’s 2 x 1720 
apk bij 275 omw/min.

Sleepvermogen 4.000 ipk, in 1963 opgehoogd naar 4.500 ipk

Gezagvoerder Arie Poot van de Eibe ach ter op het brugdek

De Elbe sleept op haar tweede reis een immens droogdok

hun ronde vormen en hun enigszins ge
stroomlijnde opbouw en schoorsteen. 
Het waren ‘stoere jachten’, hoe tegen
strijdig dat misschien ook klinkt.

De Elbe uit 1 9 5 9
De Elbe werd gebouwd bij J&K Smit’s 
Scheepswerven aan de Kinderdijk, waar 
zij als deels geklonken en deels gelast 
casco op 14 oktober 1958 in de Noord te 
water ging. Ruim vier maanden later, op 
24 februari 1959, vond de overdracht 
aan Smit plaats. Haar kapitein was toen 
de veertigjarige Arie Poot, een op-en- 
top zeesleper die voor zijn bijzondere 
verdiensten in 1974 werd onderscheiden 
met de gouden De Ruyter-medaille.
Bij oplevering luidden voor de Elbe 
volgens algemeen plan de hoofdgege
venS: zie bovenstaande tabel.

Loodsboot en actieschip
De Elbe zou menig huzarenstukje op 
haar naam schrijven. W e noemen bij
voorbeeld het transport van het toen
tertijd grootste droogdok ter wereld 
(‘RDM 10’) van Portsmouth naar Rot
terdam (samen met de ‘Schelde’ en de 
‘Tasmanzee’). Maar ook het als eerste 
slepen van twee vliegdekschepen over 
de Atlantische Oceaan in 1959, alsme
de het in 1965 verslepen van de in twee 
helften gesneden olietanker Pendrecht 
van Zuid-Amerika naar Rotterdam.
In 1976 verkocht Smit de Elbe aan de 
Association of Maryland Pilots te Balti
more, die haar - na een verbouwing bij 
Verolme Dockyard te Cork - als de 
loodsboot ‘Maryland’ in dienst nam. In 
1985 ging zij over naar de internationa
le milieuorganisatie Greenpeace. Daar 
werd zij ingezet als actieschip. Eerst



kort onder de naam ‘Gondwana’ en la 
ter herdoopt tot mv ‘Greenpeace’, het 
vlaggenschip van de vloot.

Havenmuseum Rotterdam
In 2001 besloot de milieuorganisatie 
het schip af te stoten. Aangezien het 
voor een groot deel nog over de oor
spronkelijke inrichting en uitrusting 
beschikte, waaronder de onverwoest
bare hoofdmotoren in de vrijwel onver
anderde machinekamer, realiseerde het 
Havenmuseum (toen nog het Maritiem 
Buitenmuseum genaamd) in Rotter
dam zich welke unieke gelegenheid hier 
aanwezig was. Zij maakte haar belang
stelling bij Greenpeace kenbaar. De 
milieuorganisatie voelde weinig voor 
sloop en nog minder voor het aanbie
den aan de particuliere sector, omdat 
dan viel te verwachten dat het schip 
met behulp van vele tonnen exotisch 
hardhout zou worden verbouwd tot 
luxe jacht. Daarom had Greenpeace ér 
wel oren naar om het Havenmuseum 
dit historische schip te laten verwerven. 
De opzet van het museum was haar in 
vijfjaar te doen restaureren én terug te 
brengen in haar originele gedaante van 
zeesleper zodat zij als het grootste zee
varende museumschip van Nederland 
op verantwoorde w'ijze actief kan wor
den bewaard voor het nageslacht.
De beheersverantwoordelijkheid voor 
de restauratie en de exploitatie van het 
schip kwam bij de aan het museum ge
lieerde Stichting Maritieme Collectie 
Rijnmond (SMCR), een vrijwilligers
organisatie met steun van een groep 
deskundigen en donateurs, ook uit het 
bedrijfsleven.
Dat de Elbe in Nederland nog steeds 
bijzonder tot de verbeelding spreekt, 
bleek mede uit het feit dat ér al snél een 
prachtige bouwplaat van de Elbe ver
scheen bij Scaldis Cardboard Model
club.

Restauratie
Onder haar oorspronkelijke naam Elbe 
was het schip op 11 januari 2002 op ei
gen kracht teruggekeerd op de Nieuwe 
Waterweg, verwelkomd door feestelijk 
spuitende patrouilleboten van de Rot
terdamse havendienst. Zij kreeg een 
ligplaats in de noördoostelijke hoek aan 
de korte zijde van de Wiltonhaven in 
Schiedam, langs een kadedeel van het 
grote kranenbedrijf Huisman-Itrec. 
Vol enthousiasme begonnen de vrijwil 
ligers van de SM CR - inmiddels uitge
groeid tot 45 personen, waaronder drie

vrouwen - aan de omvangrijke klus om 
volgens een zorgvuldig uitgedokterd 
vijfjarenplan de Elbe terug te brengen 
in de oorspronkelijke staat van op dat 
moment 43 j aar geleden.
Het helidek was iets wat al snel werd 
verwijderd. Daarmee had de vorige ei
genaar uit nuttigheidsoverwegingen 
het achterschip ontsierd. Op en in het 
schip vingen de talloze restauratiewerk
zaamheden aan: van hoog in de voor
mast tot diep achterin bij de schroefas 
en de stuurmachine. Twee jaar van on
vermoeibaar enthousiasme volgden. 
Dit om stukje bij beetje met hulp van 
tal van instanties én bedrijven - te her
stellen, te renoveren, te vernieuwen, te 
vervangen, te repareren, te overhalen 
en te klaren. Met groot vakmanschap, 
maar bovenal met eindeloze liefde en 
geduld.

Krakend geweld
In de loop van 2004 ontving de Jumbo 
Scheepvaartmaatschappij N.V. haar 
tweede zware-ladingschip van de J 
1600 serie. Het schip was genaamd ms 
‘Fairpartner’, op 30 oktober 2003 bij de 
Damen Galatz Shipyard te water gela
ten voor Kahn Special Transport BV 
uit Rotterdam. De Fairpartner is het 
zusterschip van ms ‘ J  umbo J avelin ’, die 
uitgebreid werd besproken in nummer 
7/8 2004 van Schip & W erf de Zee. De 
Fairpartner is een 143 meter lang 
vrachtschip van ruim 15.000 brt. Begin 
juli was zij afgemeerd bij het Schiedam - 
se bedrijf Huisman-Itrec: halverwege 
de oostelijke kade van de Wiltonhaven, 
de boeg in noordelijke richting, enkele 
tientallen meters van de Elbe vandaan. 
Zij lag bij Huisman-Itrec om - net als 
de ‘Jumbo Javelin’ - haar twee enorme 
dekkranen, die elk 800 ton kunnen til
len, op de zijkant van haar open, platte 
dek gemonteerd te krijgen. Tijdens 
deze afbouwperiode werden ook ande
re werkzaamheden uitgevoerd, zoals 
het afstellen van de spoed van de ver
stelbare schroeven. Op vrijdag 30 juli 
2004 nam men dienaangaande rond 
het middaguur eèn proef op de som. 
Er werd abusievelijk echter zoveel 
aandrijvingskracht ontwikkeld, dat de 
Fairpartner uit haar trossen brak en 
langs de kade in noordelijke richting 
wegschoot, recht op de bijna drie maal 
zo kleine Elbe af. Met krakend geweld 
doorboorde de bulbsteven van de 
Fairpartner aan stuurboordszijde de 
dertien millimeter dikke scheepswand 
van de Elbe, ter hoogte van haar ma-

De Greenpeace (ex-Elbe) van Greenpeace

Het Scaldis-bouwplaatmodel van de Elbe

De Elbe w ord t op 11 januari 2 0 0 2  feestelijk verwelkomd in de 

Maasstad (Foto: Roger van der Kraan)

De aanvaringsschade die door de bulbsteven van de Fairpartner 

werd veroorzaakt (Foto: Roger van der Kraan)



chinekamer. De bulb drong anderhal
ve meter naar binnen en veroorzaakte 
een rompgat met een doorsnee van drie 
meter. Aan bakboordzijde werd de E l
be met grote kracht tegen de kade-fen- 
ders geduwd, waardoor op twee plaat
sen de huidplaten diep werden inge
drukt.

Geluk bij een ongeluk
Op het moment van de aanvaring be
vond zich niemand aan boord van de 
Elbe. Zou men in de machinekamer 
aan het werk zijn geweest, dan had een 
menselijke tragedie voor de hand gele
gen. Een geluk bij eèn ongeluk was 
dat de sleepboten ‘Stella’ en ‘Fairplay 
X V ’in de buurt waren en vrijwel on
middellijk assistentie konden verle
nen. De Stella van de firma Kotug BV 
heeft haar vaste ligplaats in de W il 
tonhaven, vlakbij de kadeplek van de 
Elbe. Op het moment van de aanva
ring lag zij bemand en kon zodoende 
snel in actie komen. Ook de Fairplay 
XV van de firma Fairplay Towage 
BV, die in de nabijheid op de Nieuwe 
Waterweg voer en via de radio de eer
ste berichten over de aanvaring ont
ving, schoot snel te hulp. De kapiteins 
van de Stella en de Fairplay XV na
men in ogenschouw dat de Elbe water 
maakte door het grote rompgat dat 
open bleef staan nadat de Fairpartner 
haar bulb eruit had teruggetrokken. 
Zij constateerden dat de Elbe snel 
achterover begon te hellen. Alert 
drukten de kapiteins de boeg respec
tievelijk het hek van hun sleper aan 
stuurboordzijde tegen de Elbe. Zo
doende klemden ze het lekgeslagen 
schip vast tegen de ka.de om verder 
onheil te voorkomen.

Eerste hulp
De opdracht voor de berging, met als 
uitgangspunt het bergen en ter plaatse 
drijvend opleveren van de Elbe, ging 
naar hoofdaannemer Smit Salvage. 
Onderaannemer was Kotug.
Inmiddels waren een duikploeg en het 
bergingsvaartuig Jacomina gemobili 
seerd. Men besloot dat bijlichten van 
het achterschip noodzakelijk was, dat 
het gat in de machinekamer moest wor
den afgedicht en dat de machinekamer 
en de overige volgelopen ruimtes 
moesten worden leeggepompt, Smit 
Transport & Heavy Lift mobiliseerde 
de drijvende bok Taklift 3, die hijsge
reed werd gemaakt voor 400 ton hijsge
wicht in de hoofdtakels.

Tot aan de drempel
De bemanning inspecteerde de Elbe 
zoveel mogelijk in en uitwendig. Zij 
stelde vast dat. het water in de gang bij - 
na bij de drempel stond van de voorac- 
commodatie. Indien deze drempel 
werd ‘overschreden', zou ook het voor
schip (met de nog originele betimme
ring) zinken. Men realiseerde zich 
evenwel dat tijdens het lichten van het 
achterschip het voorschip in het water 
zou zakken, waardoor de vooraccom- 
modatie zou vollopen met water, Het 
voorschip moest dus op niveau worden 
gehouden, waartoe een tweede drijven
de bok moest worden ingezet. Vandaar 
dat men besloot een tweede drijvende 
bok te mobiliseren.

Hijsen en lichten
N adat de Taklift 3 achter de Elbe in po -

sitie was gebracht en een duiker de hij s - 
stroppen onderdoor het schroefraam 
had gehaald, zette men met honderd 
ton hijskracht de hijsstroppen strak om 
de Elbe stabiel te houden. Ondertussen 
mat een duiker de aanvaringsschade 
op, zodat op basis van zijn bevindingen 
een afdichtingplaat voor het grote gat 
kon worden besteld. Scheepswerf Da
men in Schiedam kreeg de spoedop
dracht voor het vervaardigen van een 
plaat van 3m65 bij 3ml5, met rondom 
25 centimeter extra voor het afdichtin- 
grubber.
Toen de Elbe bij het achterschip stabiel 
was opgetild, werd de drijvende bok 
‘Matador’ van Bonn & Mees naast het 
voorschip van de Elbe in positie ge
bracht. Nadat de hijsstroppen onder
door waren gehaald, werden ze met 
vijftig ton hijskracht strak gezet-

De Elbe w ord t voor de eerste keer boven w a te r getakeld - eind juli 2 0 0 4  

(Foto: Roger van der Kraan)



De herstelwerkzaamheden aan de Elbe in dok bij Damen, na de aanvaring in de zijde - eind sep

tem ber 2 0 0 4

Het was inmiddels middernacht ge
worden toen het lichten van de Elbe be
gon. De afdichtingplaat, die inmiddels 
door het pompvaartuig Jacomina van 
Smit Salvage bij Damen was opge
haald, werd van het afdichtingrubber 
voorzien. Met behulp van een duiker 
bracht men de afdichtingplaat aan. 
Door middel van de bergingspomp en 
de dompelpompen van de Jacomina 
werden de machinekamer en de overige 
ondergelopen ruimten leeggepompt. 
Tijdens het bergingswerk werd zoveel 
mogelijk schoongemaakt en afgespoeld. 
Op 2 augustus verhaalden de sleepbo
ten ‘Taktow 1’ en ‘Eerland 1’van Smit 
Transport & Heavy Lift de Elbe van de 
Wiltonhaven naar de nabijgelegen Vul- 
caanhaven in Vlaardingen-Oost. De Ja
comina bleef tijdens het verhalen stand
by als pompvaartuig. In de Vulcaanha- 
ven dokte de Elbe tenslotte in dok 3 bij 
Damen Ship Repair Rotterdam.

Expertise
Een expert van D.Touw Expertise- en 
Ingenieursbureau BV, ing. Arnold 
Warmerdam, werd door de verzeke
raars van het vaartuig benoemd om de 
schade op te nemen en de berging te be
geleiden. Na de inspectie van de opge
lopen schade luidde het Oordeel: een to
tal loss. Maar de betrokken partijen van 
verzekeringszijde realiseerden zich dat 
daarmee voor de SMCR-vrijwilligers 
de droom van het tot nieuw leven wek
ken van de Elbe absoluut niet verloren 
was gegaan. Onder de gegevenomstan
digheden stelden alle verzekeringspar- 
tijen zich buitengewoon coöperatief op 
bij het overeenkomen van de restwaarde 
en dus het uit te keren bedrag. Door het 
Havenmuseum werd de bovengenoem - 
de expert aangesteld om de reparatie 
vervolgens te begeleiden. De sympathie 
waarop de Elbe inmiddels kon rekenen 
in de Waterweg-regio zorgde er vervol
gens voor dat naast het aanvaringsgat, 
ook het financiële gat tussen de verzeke- 
ringsuitkering en de reparatiekosten 
kon worden afgedicht.

Restauratieplan
Twee weken na de aanvaring, op 15 au
gustus 2004, had de SMCR haar restau
ratieplan aangepast aan de nieuwe wer
kelijkheid. In dat plan werden summier 
de restauratieve werkzaamheden ge
schetst die de komende tijd - deels ter
wijl het schip nog bij Damen in dok 
stond om de aanvaringsschade te repa
reren - moesten worden uitgevoerd:

• De achtermast (compleet). Mast 
moet worden gerepareerd en gecon
serveerd en zal voorzien moeten wor
den van langere poten, omdat dezë 
bij het terugplaatsen één dek lager 
komt te staan, zoals origineel ge
bouwd.

• De opbouw van het sloependek tus
sen spant 37 en 46 verwijderen. (De
ze opbouw was in de Amerikaanse 
periode bij gebouwd.)

• Het dek rond de fankamer is slecht 
en moet indien nodig geheel of ge
deeltelijk worden vervangen.

• Het loodsenverblijf alsmede het 
trappenhuis kunnen in hun geheel 
worden gesloopt. (Deze overdekking 
van het sleepdek was bij gebouwd in 
de Amerikaanse periode.)

• Het plaatsen van het lierenhuisschot 
inclusief deur; het plaatsen van de 
deur naar de machinekamer; het 
plaatsen van de deur naar de verblij - 
ven; het plaatsen van het lierenhuis
schot tussen spant 49/50; het verste
vigen van het sloependek; het vrij
maken van de trap naar het sloepen- 
dek; het gangbaar maken van de trap 
naar het brugdek achter de schoor
steen; piping ten behoeve van ont- 
luchtingen op het sloependek onder 
het dek aanbrengen.

• De verschansing aan stuurboordzij
de verwijderen tussen spant 33 en 65 
en voorzien van hekwerk.

• De verlenging van het sloependek 
kan worden verwijderd vanaf spant 
17 tot 42,

• Het verwijderen van de zijwanden 
aan beide zijden tussen spant 15 en 
43. Beide zijden kunnen worden ver
wijderd en vervangen door een ge

klonken verschansing met potdeksel.
• Het verwijderen van het schot op het 

achterdek spant 17.
• Machinekamerschijnlicht aan weers

zijden afsnijden tot de originele 
hoogte en voorzien van een nieuwe 
bovenkap.

De aanpassingen van de elektrotechnische 
installatie en de dekwerktuigen zouden op 
eenlater tijdstip aan de orde komen.

Op de hawenbodem
T  oen de Elbe half oktober 2004 ontdok - 
te, had de oude sleper reeds de bij diver
se bedrijven gerepareerde, gereviseerde 
of vernieuwde onderdelen aan boord 
gekregen. Voor het innemen van de 
door Wartsila gereviseerde grote onder
delen van de hoofdmotoren ging zij naar 
de Schiedamse Wilhelminahaven. 
Afgemeerd aan de Wartsila-steiger had 
de Elbe de manshoge zuigers alweer ge
monteerd gekregen, toen er op woens
dag 27 oktober om 17.30 uur vanaf de 
passerende sleepboot ‘Stella’ opeens 
werd geconstateerd dat het achterschip 
dieper in het water lag dan normaal. 
Kennelijk maakte de sleper in hoog 
tempo water. Hoe was dat mogelijk?
De afsluiters waren in dok nog onder 
Lloyd’s toezicht gecontroleerd en in or
de bevonden. De laatste man, die om 
16.15 uur het schip had verlaten, had 
nog een extra ronde gemaakt en gecon
stateerd dat alles ogenschijnlijk in orde 
was.
Om 18.15 uur lag de Elbe met het 
achterschip al diep in het water. Binnen 
de kortste keren waren de ‘Smit Ierland’ 
en ‘Smit Rusland’ ter plaatse om de E l
be tegen de steiger te drukken en was de 
RPA -10 van de Havendienst al aan het



□ e  zeehavenpoli- 
tie heeft dit 'inci
dent met onver
klaarbare oorzaak’ 
nog steeds in on
derzoek.
Hoewel de dader 
nog niet in de 
kraag is gevat, 
duidt alles erop 
dat er sprake is 
van kwade opzet. 
Mogelijk is de 
dader ernstig met 
zichzelf in de 
knoop geraakt en 
heeft de betrokke
ne dat op een 
voor het schip 
rampzalige manier 
afgereageerd. De tweede reddingsoperatie in volle gang - eind oktober 2 0 0 4  (Foto: Roger van der Kraan)

pompen. Later kwamen ook de ‘Smit 
Zweden’ en de Smit-pompboot ‘Eer- 
land 28’ erbij. De pompen, met een ca
paciteit van 700 m3 per uur, bleken 
echter niet in staat om te compenseren 
voor de instroom van lekwater. De 
trossen achterop de Elbe braken en het 
achterschip zakte tot op de havenbo
dem. Er stond ongeveer zeven meter 
‘laag water’. Vervolgens begon water 
over het midscheepse schot naar het 
voorschip te stromen. Spoedig zonk 
toen ook de voorkant van de Elbe weg.

Blik in de m otorkam er van de Elba

CJ kunt donateur worden door uw bijdrage van mini
maal €  25,- te storten op rekeningnummer 38.08,36,823 
ten name van de Stichting Maritieme Collectie Rijn
mond. U  ontvangt dan de tweemaandelijkse nieuws
brief, die bij voorkeur per e-mail wordt verstuurd. W an
neer u als bedrijf de Elbe wilt sponsoren, neem dan con
tact op via hh@smcr.nl.

Redden koste-wat-kost
In de dagen die volgden, beraadslaagde 
men met bergers, verzekeraars en sponsors 
over de nu te volgen koers. In verband met 
de onzekerheid van de verzekeringsuitke- 
ring en de kosten van de berging verkocht 
het Havenmuseum de sleper aan het ber
gingsbedrijf Smit Salvage, die de sleper 
vervolgens doorverkocht aan Scheepsslo- 
perij Nederland van Henk Poot in ‘s-Gra- 
vendeel. Aan opgeven dachten de vrijwil
ligers echter niet, al leek de situatie nog zo 
hopeloos. Met steun van het bedrijfsleven 
werd over een doorstart gesproken. Eige
naar Henk Poot zegde toe de Elbe voors
hands niet te zullen slopen. Ook hij was 
immers onder de indruk van de hernieuw - 
de plannen van de SMCR-enthousiaste- 
lingen om koste-wat-kost de oude sleper 
van de ondergang te redden. Al gauw 
stroomden bovendien tal van hartverwar
mende hulpaanbiedingen en andere blij - 
ken van intens medeleven binnen.

Nadat op woensdag 3 november 2004 
twee bokken de Elbe van de bodem 
hadden getakeld, begon men met man 
en macht aan het opruimen van de 
enorme puinhoop van modder, olie en 
water. De zuigers opnieuw trekken, de 
tandwielkast lichten (alle tanden stuk 
voor stuk met een schuurpapiertje rei
nigen en opschuren), de elektrische in
stallatie (schakelborden, bekabeling, 
verlichting) repareren, hulpmotoren 
demonteren en ga zo maar door. Een 
groot punt van zorg was de accommo
datie. Diverse deskundigen bogen zich 
over de vraag op welke wijze de 
scheepsbetimmering hersteld kon wor

den. De originele accommodatie moest 
zo veel mogelijk worden behouden. 
Wat vervangen moest worden, is dan 
ook met de grootste zorgvuldigheid ge
documenteerd en geregistreerd, gefoto
grafeerd en genummerd. Dit alles pas
send binnen het oorspronkelijke restau
ratie- en renovatieplan, dat ervan uit
ging dat veel van ‘de oude techniek’ die 
vervangen moest worden niet meer be
staat. Daarvoor moest dus op passende 
wijze ‘nieuwe technologie’ in de plaats 
komen. Maar alleen als het niet anders 
kan en dan nog tegen wil en dank. De 
SMCR beseft terdege dat als men de 
Elbe weer zeewaardig wil maken, hij 
aan de hoge hedendaagse maritieme ei
sen moet voldoen. Als het echter ook 
maar even mogelijk is, hergebruikt men 
de gerenoveerde, originele onderdelen. 
Gelukkig is de Elbe destijds kwalitatief 
zo hoogstaand gebouwd dat nog veel 
van haar oorspronkelijke inrichting en 
uitrusting zich daarvoor leent,

Toekomst
Het spreekt voor zich dat de redding 
van de Elbe veel geld kost. Daarom is 
alle hulp welkom. Ook u als lezer van 
Schip & W erf de Zee kunt bijdragen. 
De pr /sponsor-commissie van de 
SMCR houdt zich van harte aanbevo
len voor de hulp van individuen en be
drijven. Die hulp is hard nodig om dit 
fascinerende deel van Hollands Glorie 
van de ondergang te redden. Het zou 
toch mooi zijn als de Elbe in de nabije 
toekomst in dienst kan worden gesteld 
als het grootste zeevarende museum
schip van Nederland.

mailto:hh@smcr.nl
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T O S : O o k  voor W A L B A N E N  
het juiste adres!

Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief of 
reageer via onze website!

TOS is altijd op zoek naar kapiteins, multicat
schippers, stuurlieden, HWTK's, matrozen en 
scheepskoks voor de zeevaart, de binnenvaart 
als voor bagger-werkzaamheden. Dus voor een 
prima baan, bel ons of kijk alvast op onze 
maritieme vacaturesite.
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Transport &  O ffshore  Services

Marine
Hamworthy KSE offers 
shipowners, shipbuilders and 
marine consultants a unique 
source of high quality marine 
solutions backed by excellent 
service support worldwide. 
W e 've learnt a great deal in 80 
years and can serve up a great 
deal for you too.
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The Benefits

■  Reputation fo r quality

■  W orldw ide  spares & 
service

■  Broad product 
p o rtfo lio

■  Single supplier 
sourcing

■  Lifetime service 
com m itm ent

■  Com petitive  pricing
Call for a free 
brochure on
+31 10 462 47 77 H am w o rth y  KSE B.V., A p lo n ias traa t 33, 3084 CC R otte rdam . Tel: +31 10 462 47 77 Fax: +31 10 415 90 46

T h e  P ro d u cts

■  Starting air 
compressors

■  Engine room pumps

■  Deepwell cargo 
Svaneh0j pumps

High lif t  rudders 

Sewage trea tm ent 
plants

Oily w a te r separators 

Incinerators 

Ro/Ro equ ipm ent 

Inert gas systems j

Hamworthy KSE
S u p p o rte d  by a g e n ts  in m o re  th a n  50  co u n trie s

http://www.tos.nl


Meteorologie door Michel Olagnon

logue Waves
G r a b b i n g  f a c t s  a n d  t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s

January 27th 2005: the 'Semester at Sea’ program of the Oniversity of Pittsburgh offers 700 students 
the opportunity to get on board the 180 m. research ship ‘Explorer’. They get the privilege - as a cli
max of a week of rough seas in the Northern Pacific - to get a close view of a rogue wave. But once on 
sea this wave rises to crash the windows of the bridge and shuts down three of the four engines. The 
ship limps into Honolulu harbour for repair on the 31st. One crew member suffers from a broken arm, 
another from a broken leg and the students have merely bruises. It’s just one example of a rogue wave.

Michel Olagnon 
is Research Engi
neer in ‘Hydrody
namics and 
Metocean’ at the 
French Research 
Institute for Ex
ploitation of the 
Sea

On February 14th 2005, by Beaufort 
sea 8 in the Mediterranean, a wave 
smashed the glass canopy of the Grand 
Voyager. On board 477 passengers and 
a crew of 313 were cruising from Tunis 
to Barcelona. Water put the control and 
communications systems out of order. 
Fortunately, one of the ship’s two en
gines remained operational and allowed 
the ship to head for shelter at Cagliari. 
Concern rose very high, but passengers 
suffered ‘only’ broken limbs and bruis 
es.
Many sailor tales mention such ‘rogue 
waves', ‘freak waves’, ‘extreme storm 
waves’, ‘three sisters’ and other ‘killer 
waves’. For many years, those reports 
were openly ridiculed and mariners 
were accused of using them to boast 
about their bravery or to cover the part 
of their own mistakes in wrecks.

Grabbing facts
During the 20th century, reports have 
become more and more reliable and 
eventually a few precise measurements

could be made. Well-known reports of 
that period include the encounter by 
the USS Ramapo of a 112 feet wave in 
the Pacific in 1933, or that of the ‘Glo
rious Three’ by the French training 
cruiser Jeanne d’Arc south-east of 
Tokyo in 1963. Three exceptionally 
high weaves that the ship cleared with 
some difficulty, heeling over about 35 ° , 
leading the commander in second to 
comfort the crew and cadets by re
minding that 40° heel would probably 
be needed to capsize and that the ‘best 
way yet to avoid encountering sea 
events is to remain onshore’.
The next step happened when on 1st of 
January 1995, during a severe but not 
exceptional North-Sea storm where 
significant wave height was about 
eleven tot twelve meters, a crest rose 
unexpectedly to more than eighteen 
meters above mean sea level at Draup 
ner E platform. It could be unambigu

ously measured by sensors that had 
been installed to monitor the first win
ter performance of that platform. A 
laser measurement of the time-history 
of the water Surface elevation is thus 
available for that wave. Although the 
crest height itself did not challenge the 
design conditions used for that platform 
(design crest had been computed to be 
19.5 m), it was assumed that much 
higher significant wave height would 
need to prevail for such an event to oc
cur. One can thus imagine the doubts 
that the New Year Wave cast onto de
sign procedures and assumptions.
The hypothesis of a population of freak 
waves has also often been called upon 
to explain recent accidents. Such as the 
loss of the MV Derbyshire in 1980, the 
largest ship Britain has ever lost, wave 
impacts on floating production units 
Foinhaven and Schiehallion, or the 
wreck of the semi-submersible plat-



form Ocean Ranger with 84 lives.
Yet, the New Year Wave had the ad
vantage to provide reliable measure
ments of a rogue wave that could be 
used for scientific studies. Scientific re
search has been stimulated by both the 
concerns. The new data and the last 
decade has seen on one hand investiga
tions of the few available observations, 
trying to understand what really hap
pened, and on the other hand introduc
tion of theoretical models that can pro
duce waves with the observed 
characteristics.

Rogueness
Many studies refer only to a wave’s 
height for it to qualify for rogueness. 
Height is a convenient parameter, but it 
may be misleading since danger may be 
related to other additional characteris
tics of the wave.
As a matter of fact, designers of fixed 
offshore platforms are mainly con
cerned about the crest height above 
mean sea level, because of the dramatic 
increase in wave loading that occurs if a 
wave rises high enough to hit the deck. 
This is by no means nearly as transpar
ent to waves as the lower part of the 
platform.
Floating production units and ships are 
sensitive to the steepness in two of its 
forms. Firstly, the wave length, espe
cially when it is close to the length of 
the ship that may break through hog
ging or sagging when she rides the 
crests. Secondly, the wave front steep
ness, because of the risk that the ship 
after speeding down through that can 
always be found ahead of the wave itself 
drive her bow into the wave and see her 
foredeck and hatch covers fail to with
stand the pressure of the falling water 
masses. On passenger ships and in oth
er cases where the bridge is located in 
the fore part of the ship, additional risk 
is incurred of water smashing the win
dows and disabling the electronic con
trols.
Smaller crafts are prone to being taken 
abeam by a wave with a steep front and 
rolled over, as it happened during the 
1998 Sydney-Hobart race, Though the 
craft most of the time rights up and sur
vives the first wave, the next ones usu
ally sink her.
Yet, since buoy-measured heights are 
available and fairly reliable, whereas 
pure crests and wave-front steepness 
measurements require fixed-platform 
mounted sensors and are rare, studies

concentrate on unexpectedly high 
waves. Their detailed properties are to 
be inferred from theory. One may yet 
wonder how good theory is when 
events are unexpected.

From known world or from 
nowhere
The question is whether extreme rogue 
waves are normal, and rare extremes of 
the normal statistical population of 
waves - or ‘freaks’, the ‘ones from 
nowhere’ that would belong to a differ
ent statistical population with generat
ing mechanisms of its own. That would 
of course not be correctly accounted for 
by conventional theories and design 
methods for marine structures.
The main difficulty in that problem re
sides in the rareness of such extreme 
events. In all cases, if some difference 
exists in the occurrence probability of 
actual extremes with respect to predic
tions using conventional theories, it will 
not show reliably unless one can study 
several million individual waves. Those 
numbers are the order of magnitude of 
the total that a seafarer encounters dur
ing his whole life. To be measured, they 
require long and costly campaigns, and 
fail proof sensors to still operate on the 
only occasions of interest, i.e. when 
waves sweep everything away.
Results from conventional theories are re - 
called in the following table, yet one must 
be aware that the actual values exhibit a 
large variability about the most probable 
ones. The meaning of the figures in that 
table is that if one stays at sea for instance 
one year, the highest wave relatively to the 
neighbouring ones (i.e. to the prevailing 
significant wave height) will likely be 2.72 
times that significant wave height.
It may be noted that there are also some 
‘not so rare’ cases of rogue waves, but 
then they belong more to the unaware
ness or the carelessness of seafarers 
than to the world of unexplained phe
nomena. A typical example is the Agul
has current that flows down from the 
Indian Ocean along the South African 
coast. When a storm is located at some 
distance south of Capetown, it dis
patches swell opposing the current. 
When they encounter the current, the 
long crests curve into a crescent shape 
and focus into pyramidal breakers that 
can easily damage a ship. Accidents (as 
on May 3rd 1973 when ms. Bencru- 
achan was struck by a freak wave 74 
miles SE of Durban sustaining severe 
bow damage) and wrecks, frequent a

few decades ago, have almost com
pletely disappeared in the last decade 
since the South African Met-Office 
broadcasts warnings to seafarers when 
the dangerous conditions are met. 
However, despite removal from the 
statistics of those rogue waves that 
should be expected, a large number of 
encounters remains, where no better 
explanation can be given at present 
than ‘the wrong place at the wrong 
time’.

How can they be born?
Two kind of studies are on-going to the 
aim of at least finding hints about when 
and where bad luck will come. On one 
hand, scientists try to find what condi 
tions lead the equations of the fluid me
chanics to yield waves similar to those 
that are feared. On the other hand, they 
analyze the data that could be collected 
from field measurements for correla
tion with some special meteorological 
or oceanographic features, at the time
scale of a sea state or of a storm, which 
could be forecast and used to send out 
warnings and to validate one of the pro
posed theories.
The most popular theories are based on 
‘non-linear wave focusing’. Wind 
waves consist of a very large number of 
wave components travelling with dif
ferent velocities and/or in different di 
rections. Individual waves are con
stantly appearing, evolving and 
disappearing as a result of the combina 
tion - in phase and out of phase - of 
those components. Non-linear wave 
focusing models represent the interac
tions between wave trains as waves 
propagate and evolve, leading to occur
rences of high waves that resemble ob
servations. The main weakness of those

Exposure duration. Likely amplitude
factor at maximum

20 minutes 1.52
1 hour 1.69
3 hours 1.84
lday 2.11
1 week 2,33
1 month 2.48
1 year 2.72
10 years 2.92
20 years 2.98
50 years 3.06
100 years 3.11

M ost probable ra tio  of the height of the maximum wave

to  the prevailing significant wave height



models is that they do neither account 
for wave generation by the wind nor for 
dissipation by wave breaking. It is un 
likely that those phenomena will not 
disturb the evolution before a high fo
cused wave can occur.

Laboratory monsters
It should be emphasized that the pro
posed theories are fully consistent and 
that as well numerical simulations as 
tests in laboratory flumes confirm that 
the proposed mechanisms generate 
rogue waves, i.e. waves that are unex
pectedly high considering the prevail
ing significant wave height. The re
maining question is however ‘does this 
happen frequently enough in nature 
that extreme wave statistics are modi
fied beyond any doubt and that seafar
ers need to care?’ The answer to that 
question is not simple. Especially, the 
choice of initial conditions in a labora
tory experiment may easily be believed 
to represent adequately the variety of 
natural conditions, when in practice 
sufficient knowledge of those natural 
conditions is out of our reach.

Scene of the crime
Retrieving good measurements of rare 
conditions at an offshore location is a 
challenge. For instance, sensors such as 
platform-mounted laser distance me
ters may fail to operate properly in se
vere Storm conditions because of spray. 
Waves may be amplified by run-up ef
fects on the platform or decreased by 
sheltering effects behind it. In addition, 
the natural variability of the Sea Surface 
elevation in time and space is high. Sta
tistical parameters computed from the 
measurements suffer from estimation 
biases even when the sensor is operat
ing properly.
Satellite-borne synthetic aperture 
radars that can provide huge volumes 
of data unfortunately still lack the nec
essary accuracy to distinguish between 
mere high waves and true rogue ones.

Very few databases could be construct
ed up to now with enough individual 
waves and reliability to provide insight 
on extremes at the levels of probability 
where conventional theories might fail 
to explain them all. The most useful 
ones were obtained in the North Sea, 
where some offshore operators routine
ly run them on their platforms.
As a matter of fact, analysis of those da
ta shows that whatever unexpected the 
highest waves may be with respect to 
the prevailing sea states when they oc
cur, they have not been observed glob
ally more frequently than could be 
computed from the use of conventional 
theories.

Impact
After nearly a decade of questioning, 
consensus has built up these last 
months to accept that rogue waves were 
not sufficiently more frequent than the 
expectations to affect design at the tar
geted levels of safety. Indeed, there does 
not seem to be deviations from the con
ventional predictions up to the yearly 
probability of occurrence of 10 to 4 that 
is to be accounted for when manned or 
environmental potentially threatening 
offshore platforms are considered.
Ships, as opposed to offshore platforms, 
have the capacity to avoid the worst 
storms and are thus designed to ‘lower’ 
levels of safety. They also are more nu
merous. Given a world fleet of 90.000 
ships, the yearly 10 to 4 reliability level 
means that fatal encounters happen in 
average once every six weeks. That may 
seem rather frequent, but for a given 
seafarer the odds are only one or two to a 
thousand that he will have to face one 
during his whole career.

Prediction perspectives
The risk of occurrence of South African 
breakers can now be predicted to a rea
sonable accuracy, but extending such 
forecasts to other areas in the world is 
not yet possible. On many occasions, 
those characteristics of the sea condi
tions that may have caused a rogue 
wave are still undetermined.
Apart from a few areas, maps of ob
served wave accidents only reflect the 
density of ship traffic along maritime 
routes. Met-Offices are working on the 
definition and forecasting of sea condi
tions parameters that would be related 
to increases in the risk of extreme rogue 
waves. Those parameters are derived 
from the theoretical considerations on

possible generating mechanisms. It is 
probable that those parameters will 
take a long time before they can be vali 
dated since rogue waves are fortunately 
rarely observed, and that seafarers are 
not likely to expose themselves to dan
gerous waves for the only sake of send
ing reports to scientists.

Survival tips
Though one should expect that rogue 
waves might occur at any time within a 
storm, features that might increase the 
risk are thought to be:
- ‘Running fetches’ (i.e. when the dis

placement of the storm is swift and 
synchronized with the group velocity 
of the waves);

- Arrival of the wave system generated 
just after a cold front over the exist
ing wave system generated before the 
front;

- Sudden drop of a very strong wind;
-  Time close to a storm’s maximum.

On meeting a rogue wave, a small craft 
should try to take it head -on in order to 
avoid being rolled over, A larger ship, 
on the opposite, should aim to steer at 
some angle to the wave so as to try to 
limit the bending moment strains and 
help the bow ease up. In all cases, sea
farers should be aware that the worst 
wave is not in a fixed bounded ratio to 
the ones just previously encountered. 
And that the one-hundred year wave - 
which is bound to happen someday - is 
as likely to occur in a ‘merely severe’ 
storm as to wait for the one-hundred 
year storm.

Dit. artikel is een samenvatting van 
een presentatie door M ichel Olagnon 
tijdens de International Rogue 
W aves 2004 workshop in Brest in 
oktober 2004. Een van de redenen, 
voor dit artikel was een. bericht van 
enige tijd geleden, over Freak W aves 
die konden worden, gespot door satel
lieten. Dit. zou een buitengewone 
sprong voorwaarts zijn geweest in de 
iveers- en zeemorspelling voor de 
scheepvaart. Echter, tijdens de 
workshop werden wetenschappers het
er over eens dat deze mededeling te 
prematuur zou zijn.



Innovatie in het maritieme cluster

Maritiem innovatienetwerk
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Het modernste fregat ter wereld, de bouw van de grootste baggerschepen, het langste zeiljacht, de 
modernste pijpenleggers voor extreem diep water. Er is geen twijfel over mogelijk: de maritieme sector 
is duidelijk vooroplopend en innovatief. Dit is ook door het Innovatie Platform onder leiding van de mi
nister-president erkend. Uit ruim honderd inzendingen is het maritieme cluster geselecteerd als één 
van de vier innovatieve sleutelgebieden voor de Nederlandse economie.

Daarnaast is het cluster vorig jaar in een onderzoek van de 
Commissie Wijffels - naar het functioneren van kennisinstel
lingen als brug tussen industrie en universiteit - uitstekend 
naar voren gekomen. Vooral de interactie tussen industrie en 
onderzoek werd als goed beoordeeld,
Het is goed dat de partij en in het cluster zich dit realiseren. Als 
maritiem cluster doen wij het vergeleken met andere sectoren 
juist goed. Er is een dy
namisch netwerk van 
spelers op het gebied van 
innovatie, die ieder een 
belangrijke en onmisba
re rol spelen in het mari 
tieme gebeuren. Grote 
bedrijven, branches, 
universiteiten, institu 
ten, het midden- en 
kleinbedrijf en overheid hebben, onder meer via het Maritiem 
Kennis Centrum en het Maritiem Innovatie Forum van 
Nederland Maritiem Land, relaties met elkaar opgebouwd. 
Hierdoor wordt op verschillende gebieden intensief samenge
werkt. Daarbij is het goed dat de partijen zich realiseren dat ie
dere andere partij onmisbaar is voor het verkrij gen van een op - 
timaal resultaat, De brancheverenigingen spelen een belang
rijke rol in het organiseren en stimuleren van de innovatie in 
hun sector, de grote bedrijven trekken grote onderzoek- en in
novatieprojecten en de universiteiten creëren de kennis om 
over een aantal j aar te kunnen innoveren.

Over grenzen kijken
Het is noodzakelijk dat de partijen in het innovatietraject el
kaar waarderen en de ruimte geven om ieder een eigen rol te 
vervullen. Alleen door samenwerking komen we tot de inno

vaties die het Nederlandse maritieme cluster een voordeel 
gaan bieden ten opzichte van de buitenlandse concurrenten. 
Dit houdt ook in dat de partijen bereid moeten zijn om over de 
grenzen van hun eigen diensten en producten heen te kijken 
en tot vernieuwingen op systeemniveau te komen. Niet zozeer 
de innovatie in het product, maar veeleer de innovatie in de 
functie of rol van een product is belangrijk. Binnen het M KC  

wordt op deze manier met onder
zoekers uit verschillende kennis
disciplines samengewerkt om tot 
andere en breder inzetbare oplos
singen te komen, zoals het in dit 
katern beschreven cavitatieproject.

Toekomst
Vanuit de overheid klinken posi
tieve geluiden over de ontwikkelin

gen in de sector. Men werkt aan mogelijkheden om de aanbe
velingen - uit het innovatiesleutelgebied voor het maritieme 
cluster -inhoud te geven. In de door N M L geïnitieerde Ron
detafel Conferentie met de mari
tieme leaderfirms, de brancheor
ganisaties en de overheid zijn ac
ties gedefinieerd om de innovatie 
een impuls te geven en de RD&I 
ondersteuning in het kader van 
Leadership 2015 te realiseren.
Met de aandacht van de maritie
me sector in de Industriebrief en 
de Nota Mobiliteit biedt dit aan
knopingspunten om de toekomst 
vanide maritieme R&D met ver
trouwen tegemoet te zien.

‘Innovatietraject: 
elkaar waarderen en 
de ruimte geven’
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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
C entrum

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.



Tanker met twee functies

Probeer een schip met twee verschillende functies te ontwerpen en je hebt een ingewikkeld probleem 
op te lossen. Wanneer je daarbij eist dat het schip in het dagelijkse leven een tanker is die de lading 
veilig van A naar B vervoert, maar soms wordt opgeroepen om bij zwaar weer olievervuiling op open zee 
op te ruimen, dan zijn die functies bovendien nogal tegenstrijdig. Dat was de opgave voor één van de 
onderwerpen van een kennisoverdrachtproject van het AES Platform11 dat in 2004 is gestart. Het pro
ject werd mogelijk gemaakt door financiering van het AES Platform, die werd aangevuld door het MKC. 
Senter heeft een aanvullende subsidieaanvraag voor het project gehonoreerd.

Uitgangspunt voor de opgave was een idee dat al vijftien jaar 
eerder door MARIN is onderzocht op haalbaarheid. Kort ge
zegd komt het er op neer dat de golven een olievlek vrij ge
makkelijk op een strand deponeren. Zou dat ook werken wan
neer het scheepsdek als strand wordt uitgerust en het schip 
dwars op de, door golven en wind voortbewogen, olievlek wordt 
gelegd? Uit de modelproeven bleek het Tanker-ORV 2j concept 
te werken. Er is in het project ook nog een ander opruimconcept 
meegenomen, waarbij een grote ‘deur’ in de zijwand van de tan
ker is aangebracht. Voor het ruimen wordt de deur en daarmee 
de toegang tot één tank, open gezet. Aan de deur wordt een drij - 
vend skirt (scherm) bevestigd, dat aan de andere zijde - door een 
sleepboot getrokken - een veegoperatie mogelijk maakt. Het 
voordeel daarvan is dat het schip niet dwars op de golven ligt, 
maar onder èën hoek samen met de sleepboot optrekt. De DP- 
vermogens kunnen dan lager blij ven.

Vermogensvraag
Wanneer de functie van olie- of productentanker blijft behou
den met gelijke tankcapaciteit en een efficiënte voortstuwing, 
kan het schip economisch worden ingezet De noodzakelijke, 
extra investering moet uit de inzet als oliebestrijdingsvaartuig 
worden opgebracht. Deze zal echter lager dienen te zijn dan 
die voor een apart nieuw te bouwen schip.
Het schip moet een economische snelheid als van een tanker 
hebben, terwijl het ook een DP-functie moet krijgen om 
dwars op de golven in positie te blijven liggen of met geringe 
snelheid tegen de olievlek en de golven in te varen. Behalve de
ze vermogensvraag is er energie voor de ladingpompen en

eventuele olieskimmers nodig. Het schip zal om het ‘strand’ 
op de gewenste hoogte te brengen gedeeltelijk afgezonken 
moeten worden. Al met al wordt een in de tijd sterk variërend 
vermogen gevraagd. Een AES-configuratie is daarom de aan
gewezen oplossing. Daarmee wordt het hoofddoel van het 
project, het overdragen van kennis op het gebied van de toe
passing van elektrische voortstuwing, duidelijk. 
Vooruitlopend op de eindconclusies wordt voorzien dat het 
opgewekte vermogen (bij de huidige stand van de project
voortgang) over vijf dieselgeneratoren (exclusief een noodge- 
nerator) wordt verdeeld. Hiervan worden er twee als ‘contai
nerised power pack’ aan boord gezet voor oliebestrijding. Het 
vermogen voor de inzet als tanker (capaciteit 10.000 m3) in 
clusief de tankverwarming is 7000 kW bij de strandversie en 
ruim 5000 kW voordedeurversie. Het verschil wordt voorna
melijk bepaald door een verschillende ontwerpsnelheid.

Exploitatiekosten
In de voorlopige analyse verschillen de exploitatiekosten van 
de beide concepten. Wanneer de exploitatiekosten van een 
conventionele 10.000 m3 tanker op 100 % worden gesteld, zijn 
die voor een strandversie op jaarbasis 144 % en voor een deur- 
versie 120 %. Dat verschil zou door de day rate van het schip 
als opruimvaartuig moeten worden goedgemaakt. Het ver
schil zit in de extra investering en de hogere brandstofkosten. 
Het is goed te bedenken dat hier
mee niet een eindoordeel over de 
opruimcapaciteiten van de onder
zochte varianten wordt gegeven.
Het project wil slechts laten zien 
hoe complexe functies met een 
AES -configuratie kunnen worden 
gerealiseerd. Bij de doorrekening 
van de varianten is het simulatie
programma ‘Geïntegreerde Ener
gie Systemen’ (GES) van TNO 
gebruikt.

1) Voor de projectuitvoering is Vuyk Engineering Rotterdam verantwoorde

lijk

2) ORV=Oil Recovery Vessel

3) DP  =  Dynamic Positioning

Tanker-ORV concept



Voortstuwingssystemen in
dienstomstandigheden
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Een stationaire analyse van zorgvuldig gekozen ontw.erpconditi.es. Daarmee volstaan we tot op heden in 
het ontwerp van het voortstuwingssysteem en haar componenten. Daarbij wordt de onderlinge interac
tie tussen de subsystemen slechts gedeeltelijk meegenomen. Maar hoe gedraagt het voortstuwings
systeem van een schip zich onder dienstomstandigheden? Hoe reageert dit systeem wanneer de zee 
verre van vlak is, het schip koers moet houden en met enige regelmaat manoeuvreert? Maken we met 
de huidige benadering geen grote fouten en krijgen we de kwaliteit die we nodig hebben?

Dat er in de meeste gevallen een 
meer holistische benadering van 
het totale systeem nodig is, il 
lustreren we hier aan de hand van 
twee voorbeelden. Het eerste 
voorbeeld betreft een onderzoek 
naar het verbeteren van het cavita- 
tiegedrag van de schroef door een 
beter regelsysteem. Het tweede 
betreft een onderzoek aan de blad - 
verstelkoppels van een Controlla
ble Pitch Propeller tijdens het 
ventileren van de schroefblad tip.

Cavitatiegedrag van de voortstuwer
Voor marineschepen is een laag niveau van uitgestraald geluid 
van levensbelang in verband met de mijnen- en torpedodrei
ging. Om die reden is veel onderzoek gedaan naar het beheer
sen en uitstellen van diverse vormen van cavitatie op de 
schroef. Hierdoor is een verbeterd inzicht in de schroefont- 
werpruimte verkregen, wat wordt benut om verbeterde ‘low 
noise’ propellers te maken. Deze kennis heeft veel bijgedragen 
aan het, uit cavitatieoogpunt, verbeteren van schroeven voor 
de civiele sector.
De vraag blijft echter of de condities waarvoor de propellers 
worden geoptimaliseerd juist zijn gekozen (vlak water, statio
naire vaart, rechtuit varend). Om deze vraag te beantwoorden 
is in het verleden een consortium - bestaande uit. de Neder
landse, de Canadese en de Australische marine samen met het 
MARIN - begonnen aan het identificeren van het effect van 
manoeuvreren en zeegang op cavitatie inceptie. Uit praktijk 
metingen en observaties bleek dat beide condities een groot ef
fect hebben op de cavitatie inceptiesnelheid. Bij een Oceano- 
grafisch Vaartuig (Hr. Ms. Tydeman) liep de inceptiesnelheid 
bij een roerhoek van twintig graden terug naar vijftig procent 
van de rechtuitvarende snelheid. Bovendien liep deze snelheid 
bij Sea State 5 terug van zeven kn. in vlak water naar nul knoop 
(dat wil zeggen continu caviterend).
Het aangetoonde belang van dienstomstandighedën op het 
cavitatie inceptie gedrag van de schroef heeft geleid tot het 
ontwikkelen van een simulatieprogramma waarin de dynami
ca van het schip (bewegingen en versnellingen), de propeller 
instroom (volgströomveld) en de propeller omstroming zelf 
gemodelleerd zijn. Met dit programma (PEASE) kunnen si

mulaties worden uitgevoerd met het totale voortstuwings
systeem. Er wordt van uitgegaan dat de motor de relatief trage 
zeegangeffecten goed bij kan houden. Uit een verificatie bleek 
deze aanname gerechtvaardigd te zijn. Met dit simulatiemo
del kon vervolgens het effect van een aantal motorregelingen 
op cavitatie inceptiesnelheid worden bestudeerd.
Uit een belangrijk deelresultaat blijkt dat met een wijziging 
van het regelalgoritme, de cavitatie inceptiesnelheid in achter
in komende golven (Seastate 4: 1.25 - 2.50 m), met zo’n dertig 
procent kan worden verhoogd. Recentelijk is dit simulatiemo
del verder uitgebreid met de mogelijkheid om eveneens het ef
fect van manoeuvreren te beoordelen.

Bladbelastingen van propellers
Door de toegenomen vermogens die worden afgegeven aan 
schroeven en de verhoogde druk om toleranties in het ontwerp 
verantwoord te verkleinen, ontstond de vraag naar betere in
formatie omtrent bladbelastingen van propellers in dienstom - 
standighedeti.
Een specifieke vraag rees over de verandering van de schroef- 
bladbelasting tijdens het ventileren van de bladtip. Hiertoe 
werd tijdens een exploratief onderzoeksprogramma gekeken 
wanneer er ventilatie van de bladtip optrad en welke conse
quenties dit had voor het bladverstelkoppel. Uit het model
onderzoek bleek dat het al of niet optreden van ventilatie voor
al wordt bepaald door de onderdompeling van de bladtip en 
de Schroefbelasting. Voor ventilatie bleek het verder niet 
noodzakelijk te zijn dat de schroefblad tip boven water slaat. 
Ventilatie treedt al eerder op als gevolg van luchtaanzuiging

Foto wan een ventilerende en caviteren- 

de bladtip tijdens modelproeven in MA

RIN’s Vacuümtank (Courtesy W arts ila  

Propulsion Netherlands)



door de tipwervel, Ventilatie bleek bovendien voor dit geval 
de drukverdeling over het schroefblad dusdanig te veranderen 
dat het bladverstelkoppel belangrijk hoger werd.

Hoe verder?
De bovengenoemde voorbeelden tonen aan dat dienstomstan
digheden zich moeilijk laten vereenvoudigen tot één of enkele 
stationaire ontwerpcondities. Om daarnaast ook de interactie 
tussen de van belang zijnde subsystemen op een adequate ma
nier mee te nemen, is simulatie een onmisbare techniek. W an
neer voor de waargenomen effecten geen betrouwbaar reken
model beschikbaar is of wanneer de effecten zelfs nog niet be

kend zijn, dan zijn modelproeven onmisbaar. Wanneer reken
modellen voor handen zijn, dienen deze in een simulatieom 
geving geïmplementeerd én gevalideerd te worden. Door de 
complexiteit van de programma’s zijn dit langdurige trajec
ten. Mi is echter geen goedkopere route die de benodigde kwa
liteit levert.
De kennis die nodig is voor een dergelijke multidisciplinaire 
aanpak kan alleen uit een hechte Samenwerking voortkomen. 
Hiertoe bestaan enkéle samenwerkingsprojecten waarin, naast 
de MKC-partners Koninklijke Marine, K IM  en M A RIN , 
ook Wartsila Propulsion Netherlands deelneemt.

What’s new
Beoordelingsmethode duurzaam scheepsontwerp
Hans van Schuppen heeft onderzoek gedaan naar een beoor
delingsmethode voor duurzaamheid in het scheepsontwerp. 
In deze methode worden de (negatieve) effecten op de omge
ving van een maritiem systeem bepaald met behulp van Life 
Cycle Analysis ën met plaatsgebonden dosis-effect relaties. 
Schade op de mens, de natuur en de economie worden ge
kwantificeerd in financiële parameters. Dit zijn voornamelijk 
kosten als gevolg van acties door partij A  die voor rekening 
van partij B  komen. De resultaten zijn direct te vergelijken 
met de gebruikelijke project-evaluatie-parameters, zoals netto 
contante waarde, terugverdientijd en return on investment.
De beoordelingsmethode is uitgewerkt: voor een FPSO . De 
schadekosten blijken vier tot twaalf procent van dë totale uit
gaven gedurende de levensduur te zijn. Deze kosten worden 
vooral veroorzaakt door luchtvervuiling als gevolg van ver
branding van zware stookolie aan boord van de shuttle tanker 
(vijftig procent) en emissie van vluchtige organische stoffen 
uit geproduceerde olie (vijfentwintig procent).

Hans i>an Schuppen is afgestudeerd bij de sectie ‘Ontwerpen i >an 
Schepen’ van de TU D elft en heeft zijn afstitdeenverk verricht 
bij IH C  Gusto Engineering.

Optimalisatie gevechtscapaciteit marineschepen
Dat een vijandelijk wapen een marineschip beschadigt, is niet 
altijd te voorkomen. In het ontwerpproces wordt daarom veel 
aandacht besteed aan bijvoorbeeld reststerkte en lekstabiliteit. 
Zolang het schip blijft drijven, moet het zich ook kunnen ver
dedigen. In het ontwerpproces van een marineschip bestond 
nog een behoefte om - in een vroeg stadium van het ontwerp - 
de zogeheten ‘residual fighting capacity’ (RFC ) te optimalise
ren. In een onderzoek zijn ontwerpregels ontwikkeld die het 
optimalisatieproces vereenvoudigen.
Voldoende redundantie in essentiële systemen is belangrijk. 
Gebleken is dat de vermeende redundantie soms niet in vol
doende mate aanwezig is. Een snelvuurkanon is bijvoorbeeld 
afhankelijk van koelwater. De koelwaterpompenzijn afhanke
lijk van generatoren en die kunnen niet zonder smering draai
en, Deze afhankelijkheden moeten in kaart worden gebracht 
om in staat te zijn de R F C  te kunnen optimaliseren. Gebeurt 
dit niet, dan kan beschadiging van een component al leiden tot 
uitval van de gevechtscapaciteit. De ontwikkelde methode zou 
ook toegepast kunnen worden op de analyse van de overle-

vingscapaciteit van bijvoorbeeld passagiersschepen na een 
aanvaring of bij brand.

Gijs Streppel is cum laude afgestudeerd bij de sectie 'Ontwerpen 
van Schepen-’ van de TU Delft en heeft zijn afstudeerwerk ver
richt bij de Koninklijke Marine.

Project C02 index
Binnen de IM O  en de E U  is C O , emissieclassificatie momen
teel actueel. De discussie is onder meer hoe de verschillende 
definities invloed hebben op de verschillende scheepstypen en 
de operationele inzet van deze schepen.
Het M K C  onderzoekt de diverse voorstellen voor C O ? emis
sieclassificatie in relatie tot scheepsontwerp, voortstuwings- 
unit, operationeel profiel en emissies. Het kenniscentrum is 
hiertoe in staat dankzij de kennisbundeling van drie institu 
ten: T U  Delft, K IM  en T N O . Samen is het mogelijk variaties 
van scheepsontwerpen en hun operationele inzet in relatie tot 
emissies te voorspellen en te koppelen aan de verschillende 
voorstellen van C O ? emissieclassificatie. Het M K C  zet hier
mee in op kennisontwikkeling ten aanzien van milieu in de 
maritieme sector.

Contactpersonen: prof. D. Stapersma, TU Delft - KIM  en ir. 
L.B. de Vries, TNO-Bouw.

Maritiem Innovatie Forum & 
Maritiem Kennis Centrum
De activiteiten, studies en projecten van het Maritiem In 
novatie Forum staan vermeld op de Maritieme Webcom 
munity: http://forum.dutch-maritime-network.nl (on
der punt 4. Innovatie, B. Innovaties thema’s 2004, C. A f
geronde innovatieprojecten/rapportages). Secretaris is de 
heer ir. P. van Terwisga, te bereiken via het kantoor van 
N M L, tel.: 010-207 2720, e-mail: pf,van.terwisga@min- 
def.nl.
Het Maritiem Kennis Centrum is te bereiken via de voor
zitter van het Management Team: de heer ir. E .W .H  
Keizer, tel.: 0180-634 790, e-mail: keizer@xs4all.nl,

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


De D a m e n  S h ip y a rd s  G ro u p  is  een  to o n a a n g e v e n d e  in te rn a t io n a le  

o p e re re n d e  g ro e p  b e d r i jv e n  d ie  g e s p e c ia lis e e rd  is  in m a r it ie m e  
d ie n s tv e r le n in g  in  d e  b re e d s te  z in  va n  h e t  w o o rd .

S ch e ld e  M a r in e b o u w  B V  m a a k t d e e l u it  va n  d e  D a m e n  S h ip y a rd s  
G ro u p  en  is g e s p e c ia lis e e rd  in h e t o n tw e rp ,  d e  e n g in e e r in g ,  b o u w  
en  o p le v e r in g  va n  M a rin e s c h e p e n  en  c o m p le x e  w e rk s c h e p e n  te n  
b e h o e v e  va n  k la n te n  in  b in n e n - en  b u ite n la n d .

De m o d e rn e  E n g in e e r in g o rg a n is a t ie  b in n e n  S c h e ld e  M a r in e b o u w , 
w a a r  c irca  1 4 0  v a s te  m e d e w e rk e rs  a c t ie f  z ijn ,  is  v e r a n tw o o rd e l i jk  
v o o r  h e t o n tw e rp  en  d e  o n tw ik k e lin g  va n  d e  d o o r  M a r in e b o u w  in  
o p d ra c h t  g e n o m e n  s ch e p e n  en  w e r k t  b o v e n d ie n  in  to e n e m e n d e  
m a te  aan o p d ra c h te n  v o o r  a n d e re  b e d r i jv e n .

W ij zoeken kandidaten voor de vacature

TECHNICAL  
SUBCONTRACT MANAGER  
WEAPON SYSTEMS m /v

Nijverheidsstraat 10 - 3371 XE Hardinxveld -Postbus 9  - 3 3 7 0  A A  Hardinxveld 
Tel. 0 .1 8 4 -67 67 3 0  Fax 0 1 8 4 -6 2 1 1 3 0

GESPECIALISEERD 
TIJDELIJK PERSONEEL
B IN N E N V A A R T  -  K O O P V A A K D IJ  -  U M .IS  I N .K  -  IM I I  S I Iil l.

M A R I T I M E
H L IM A N  R ÉSO SJttC ES

Vanuit ons kantoor in het Rotterdamse havengebied kunnen 
wij u voorzien van (tijdelijke) arbeidskrachten met en zonder 
ervaring, in zowel varende al wal functies.

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

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer Informatie, 
tarieYen 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

T A K E N  EN  V E R A N T W O O R D E L IJ K H E D E N
■ Het opstellen van en overleggen m et toeleveranciers over technische 

specificaties van wapensystemen en sensoren;
■ Het defin iëren van en afstemmen over de interfaces m et andere 

w apen- en platformsystem en;
■ H et m onitoren van de toeleveranciers;
■ Het overleggen over en afstemmen van de engineeringsinspanningen, 

de productie - en assem blage-activiteiten, de inbedrijfs te lling  en de 
tes t- en verifica tieactiv ite iten  b ij de toeleveranciers en Schelde 
M arinebouw B.V.;

■ Overleggen m et de opdrachtgever, Klasse-bureau en functionarissen 
binnen het bedrijf, zoals de afde ling Inkoop, O ntw erpafde ling , de 
Produktieorganisatie, etc.

P R O F IE L
■ O p le id i ng Elektronica op  HBO o f Academisch niveau;
■ Kennis van wapen- en sensorsystemen;
■ Brede engineeringkennis: mechanisch, elektrisch, elektronisch en 

software;
■ Com m erciële instelling;
■ Ervaring m et program m a m anagem ent zaken, zoals planning, scope-of- 

supply, demarcaties, maken van verslagen, etc.;
■ Kennis van de risico's en kennis van risk-management;
■ G oede contactuele eigenschappen: m oet kunnen omgaan m et zowel 

engineers als senior staff;
■ G oede kennis van de Engelse taa l, zowel schrifte lijk  als m ondeling;
■ In staat zelfstandig te  opereren.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitm aken van de selectie
procedure.

IN F O R M A T IE

Nadere inform atie  om trent deze functie  kunt u desgewenst inwinnen bij 
de heer T.D.Peschier, D irecteur Engineering, te le foon  (0118) 48 25 26

S O L L IC IT E R E N

Enthousiast gew orden voor deze functie?
Stuur uw  schrifte lijke so llic ita tie  m et c.v. naar Schelde M arinebouw BV, 
t.a.v. de heer A . Siereveld, a fdeling Personeelszaken, Postbus 555,
4380 A N  Vlissingen o f e-mail naar m argriet.kuyper@ schelde.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt n ie t op prijs gesteld.

DflMSII
S C H E L D E  M A R IN E B O U W  Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP

Glacisstraat 165 
4381 SE Vlissingen

Postbus 555 
4380 A N  Vlissingen

te le foon  0118 48 50 00 
fax 0118 48 50 10

info@ schelde.com
www.schelde.com

W W W . M I I l l - l l . C O M

mailto:secretariaat@mhr-r.com
mailto:margriet.kuyper@schelde.com
mailto:info@schelde.com
http://www.schelde.com
http://WWW.MHK-R.COM


Scheepsbouw door C.P.P. van Rornburgh

C.P.P. van Rom- 
bungh is als ma
ritiem historicus 
verbonden aan 
het Nederlands 
Scheepvaart
museum 
Amsterdam

Opleving van de Nederlandse s
Rond 1890 was het passagiersvervoer en het meeste van het vrachtvervoer overgenomen door stoom
schepen. De scheepsbouw bevond zich rond deze tijd in een crisis door een stagnerende economie. J a 
renlang was geen ervaring opgedaan met de bouw van grote ijzeren schepen en hadden werven niet ge
ïnvesteerd in nieuwe machines. Enkele uitzonderingen daar gelaten. De overstap van houten 
zeilschepen naar ijzer en stoom was nu wel definitief. [1 ]

De expertise van de scheepsbouw lag in 
Gröot-Brittannië. Na 1895 nam de 
wereldhandel weer toe en was de groei 
van de Nederlandse koopvaardij niet te 
stuiten. Dat zorgde ervoor dat er grote 
vraag kwam naar moderne Schepen. De 
verouderde Nederlandse werven waren 
nu wel gedwongen te innoveren. De fi
nanciering vond plaats via scheepshy- 
potheekbanken, waarvan de eerste rond 
1900 werden opgericht. Door deze in
haalslag steeg het aantal werknemers in 
deze bedrijfstak fors. In 1899 waren dat 
er nog 8.600, tien jaar later was hun 
aantal verdrievoudigd. Alle grote wer

ven lagen in Rotterdam of Amsterdam. 
De enige uitzondering was ‘De Schel
de’ in Vlissingen. Er ontstonden ook 
nieuwe werven, zoals de Nederland- 
sche Scheepsbouw Maatschappij 
(NSM) in Amsterdam. Dit bedrijf 
vond zijn oorsprong in de Koninklijke 
Fabriek van Stoom en andere Werk
tuigen van Paul van Vlissingen, die in 
1891 failliet was gegaan.

De Stoomvaart Maatschappij ‘Neder
land’ en de Rotterdamsche Lloyd had
den intussen nieuwe afspraken met de 
regering gemaakt over de vaart naar In-

dië. Beide behoorden aan het eind van 
de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw tot de grootste drijfveren van de 
scheepsbouw in Nederland. De rederij - 
en waren wel verplicht, als dat econo
misch rendabel was, hun schepen in 
Nederland te laten bouwen. Als gevolg 
van het postcontract, dat een grotere 
snelheid eiste, kregen de nieuwe, van 
staal gebouwde schepen een groter ma- 
chinevermogen. Bovendien moesten 
passagiers gelokt worden met snelle, 
comfortabele schepen. De grote vraag 
naar schepen was bij de andere werven 
te merken. Opnieuw werd ook een be-

Tewaterlating van het vrachtschip SS Ary Scheffer bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in Am sterdam , 1 9 0 4
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roep gedaan op buitenlandse (meest 
Britse) werven, zoals Harland & Wolff 
in Belfast. Voor de Eerste Wereldoor
log was nog geen zestig procent van de 
Nederlandse scheepsruimte afkomstig 
uit eigen land.

Grotere schepen
De tendens van voor 1900 om steeds 
grotere schepen te bouwen, bleef zich 
internationaal voortzetten. Toch wer
den, zoals in het blad The Steamship, 
ook kritische opmerkingen gemaakt 
over die ontwikkelingen [2], In het blad 
werd de verwachting uitgesproken dat 
in de toekomst een weg moest worden 
gevonden naar de vermindering in ton
nage, in plaats van steeds grotere en 
langere schepen. De verbetering in de 
scheepsvoortstuwing zou daar natuur
lijk een rol bij hebben. Zowel in de 
praktijk als in de toenmalige vakbladen 
waren er proefnemingen met bétere 
stoommachines, zoals de ontwikkeling 
van de tripelexpansie machines als de 
quadruple-expansie stoommachine en 
het gebruik van de brandstof [3], Zo 
werd er in De Zee van 1890 geschreven 
over het gebruik van petroleum. Later 
zou hiervoor stookolie worden ge
bruikt. Dit leverde net als later de die
selmotor een besparing van bunkerca- 
paciteit en mankracht op. Door het ge
bruik van stookolie kon soms een ver
mindering van bijna de helft van het 
brandstofgebruik bereikt worden. De 
stoommachine bleef lange tijd de aan- 
drijfkracht, hoewel na 1910 de ontwik
keling van de stoommachine voor de 
scheepsvoortstuwing zover was dat er 
weinig meer kon worden verbeterd [4].

De vaart op Indië
De Rotterdamsche Lloyd gaf in 1887 
de opdracht aan ‘De Schelde’ voor het 
SS Bromo (2.417 brt), genoemd naar 
een vulkaan in Nederlands-Indië. Het 
eerste Nederlandse schip met een qua- 
druple-expansie stoommachine van 
1.560 pk. Bij deze machine waren de 
vier cilinders paarsgewijs in tandem 
boven elkaar gebouwd. De Bromo pik 
te daarmee internationaal gezien een

graantje mee in de wedloop van de ont
wikkeling van de scheepsvoortstuwing 
rond 1890. Het passagiersschip had 
ook de primeur dat het was voorzien 
van twee schoorstenen en bovendien 
het eerste mailschip naar Indië was met 
eenpersoons -passagiershutten.
De orders van de Rotterdamsche Lloyd 
volgden daarop kort na elkaar. In 1898 
werd in Vlissingen het eerste mailschip 
met een grotere passagierscapaciteit, de 
Sindoro, op stapel gezet. Opnieuw wer
den verbeteringen in het comfort van 
de passagiers doorgevoerd, De eerste 
klasse kwam midscheeps van het schip 
en de tweede klasse in het achterschip. 
Het idee was, zoals vaker, niet afkom
stig van het eigen ontwerpbureau, maar 
van de Norddeutscher Lloyd.

. el— j i i i  R l ] v b E L n

Affiche van de Rotterdamsche Lloyd m et het 

SS Patria (1920)

De eerste mailschepen, ingericht voor 
het vervoer van post en passagiers, had
den niet veel luxe te bieden. De hutten 
en gangen in het schip waren naar mo
derne maatstaven gerekend krap. Be
halve dat de indeling nu meer comfort 
bood, betekende de andere accommo
datie-indeling voor de passagiers op de 
hogere dekken ook dat bij ruwe zee de 
hoger gezeten patrijspoorten geopend 
konden worden. Zeker in de Rode Zee

of in de tropen waren de buitenhutten - 
bij gebrek aan airconditioning - een 
welkome mogelijkheid. De schepen 
van de Maatschappij ‘Nederland’ en de 
Rotterdamsche Lloyd kregen uiteinde
lijk hierdoor een open en luchtiger ui
terlijk. Dit in tegenstelling tot de sche
pen die de transatlantische route bevoe
ren.
In navolging van de Sindoro uit 1898 
van de Rotterdamsche Lloyd werden in 
1905 bij de NSM door de Maatschappij 
‘Nederland’ drie soortgelijke schepen 
besteld, terwijl ook in Rotterdam der
gelijke passagiersschepen werden ge
bouwd. De NSM profiteerde vooral 
van de vraag naar nieuwe schepen door 
de in 1888 opgerichte Koninklijke Pak 
ketvaart Maatschappij (KPM) en de Ja 
va-China Japan Lijn (1902). Sinds de 
oprichting van de KPM was de vraag 
naar lading in Indië sterk gestegen. 
Hierdoor werd de behoefte aan schepen 
met een grotere ladingcapaciteit groter. 
De enige maatschappijen die hun (luxe 
passagiersschepen liever in het Vere
nigd Koninkrijk lieten bouwen, waren 
de Holland-Amerika Lijn en de Ko
ninklijke Hollandsche Lloyd. Zo werd 
in 1898 - het j aar dat de HAL haar 25- 
jarig bestaan vierde - bij Harland & 
Wolff het SS Statendam te water gela
ten. Het was het eerste Nederlandse 
koopvaardijschip boven de 10.000 brt.

Voortstuwing
De Rotterdamsche Lloyd was eveneens 
de eerste Nederlandse rederij die in 
1914 van een andere noviteit gebruik 
maakte: de turbine. In de periode dat de 
dieselmotor zich ontwikkelde, kreeg de 
stoomvaart een nieuwe impuls door de 
uitvinding in 1884 van de turbine door 
C. A. Parsons (1854-1931). Door de 
turbine konden schepen een hogere 
snelheid halen. Werf ‘De Schelde’ 
kreeg in 1904 een licentie voor Parsons 
scheepsturbinesysteem. Jarenlang 
werd er niet veel gedaan met die licen
tie, In 1914 besloot de Rotterdamsche 
Lloyd het nieuw te bouwen passagiers
schip Patria met een turbine-installatie 
uit te rusten. Het werd daarmee het eer -
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het Scheepvaart
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algemeen.

Schets Parsons-turbine in licentie gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ (1905)

ste Nederlandse passagiersschip met 
turbines. De Patria werd dubbel- 
schroefs uitgevöerd met twee parallelle 
turbinegroepen van elk 3.500 pk. Be
halve de economische voordelen ver
oorzaakte de turbine minder trillingen 
in het schip, een belangrijke bijkom 
stigheid voor het grotere comfort van 
de passagiers aan boord[5].

Een Nederlandse vernieuwing betrof 
het in de vaart brengen van het eerste 
zeeschip ter wereld voorzien van een 
dieselmotor. In 1910 werd de motor- 
tanker Vulcanus (1.900 brt) van de 
Nederlandsch Indische Tankstoom 
boot Maatschappij (N ITM ) bij de 
NSM in Amsterdam te water gelaten 
[6]. Deze tanker was in tegenstelling 
tot de oude stoomschepen veiliger 
voor het vervoer van brandbare stof
fen, veel goedkoper in brandstofver
bruik en bespaarde op het aantal be
manningsleden. De zescilinder vier
takt enkelwerkende dieselmotor was 
relatief klein en had een vermogen van 
450 pk. De dieselmotor was in licentie 
vervaardigd door de Nederlandsche 
Fabriek van Werktuigen en Spoor- 
wegmateriaal (na 1912: Werkspoor) 
en de reparatiewerf ADM. Verbeter
de modellen werden toegepast op het 
vrachtschip Sembilan van de Konink
lijke Pakketvaart Maatschappij en de 
tanker Juno van de N ITM , beiden ge
bouwd bij de NSM. Werkspoor was 
zo succesvol dat de orders voor diesel
motoren daarna binnen bleven ko

men. Tot 1921 werden alleen vracht
schepen van een dieselmotor voor
zien.

Eerste Wereldoorlog
Het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog betekende niet voor alle betrok
kenen de doodsteek, wel het einde van 
een bloeiperiode. Hoewel er bij de 
Nederlandse werven, machinefabrie
ken en ijzergieterijen weliswaar flinke 
aantallen arbeiders ontslagen werden, 
had de oorlog niet echt nadelige gevol
gen. De grote werven die voor de zee
scheepvaart werkten, zetten hun acti
viteiten voort. Het vervangen van sche
pen die door oorlogshandelingen verlo
ren gingen, bleef nodig.

R efertes
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‘Scheepsbouw moderniseert, 1900: T e
waterlating van de Tjiliwong bij de 
Nederlandsche Scheepsbouw Maat
schappij’ in: R. Daalder (red), Maritie
me Geschiedenis van Nederland (Zut- 
phen 2004). Zie ook: J.L . Schippers, 
‘Het scheepsbouwcomplex’ in: H.W. 
Lintsen (red), Techniek in Nederland 
in de twintigste eeuw, deel VI (Zutphen 
2003).
2. The Steamship: an illustrated
monthly scientifïc journal. Vol. XI juli 
1899 - juni 1900 (Leith 1900) p.183,
3. Voor de ontwikkeling en beschrij
ving van de stoommachine aan boord 
van schepen, zie: Denis Griffïths, 
Power of the Great Lines, A History of

a Atlantic Marine Engineering (Spark - 
ford 1990).
4. H. Hazelhoff-Roelfzema, ‘Met 
Stoom over de zeeën. De scheepsma
chine en de scheepswerktuigkundige’ 
in: H. Dessens e.a., Verhalen van het 
water. Scheepvaart en mensen in de 
twintigsteèeuw (Zutphen 1997), p. 68 - 
74.
5. W . McDowell, The shape of ships 
(Londen 1950), p. 165 - 173.
6. C.P.P. van Romburgh & E.K. Spits, 
Nederlandsche Dok en Scheepsbouw 
Maatschappij (Rotterdam 1996), p. 99,

Word lid van de Vereeniging 
Nederlandsch Historisch Scheep
vaart Museum en ontvang een 
schitterend j aarboek. Ook is de toe 
gang tot het Scheepvaartmuseum 
met het lidmaatschap gratis (met 
het gezin) en ontvangen leden ex
clusieve uitnodigingen voor nieuwe 
exposities. Bovendien wordt drie 
maal per jaar het informatieve ma
gazine Zeemagazijn toegestuurd en 
voor slechts €  25, kan een lid 
maatschap aan iemand cadeau 
w'orden geven.
Voor meer informatie over het lid 
maatschap van de Vriendenvereni
ging van het museum:
Vereeniging Nederlandsch Histo
risch Scheepvaart Museum 
Internet:
www. scheep vaartmuseum. nl

http://www.scheepvaartmuseum.nl
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Raad voor de Scheepvaart door mr. A.B. van den Enge!

Mr. A.B. van 
den Engel heeft 
zijn rechtenstu
die voltooid tij
dens zijn varen
de loopbaan en 
is sinds zijn pen
sionering als ka
pitein, als jurist 
werkzaam bij uit
geverij Kluwer.

Brand in de machinekamer
□p de Nederlandse steenstorter 'Frans' is op 18 juni 2003 een brand uitgebroken in de machinekamer, 
üp 22 april 2004 heeft de Raad voor de Scheepvaart een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze 
brand. Uitspraak 2004, nr. 8.

De Frans is een Nederlandse s teenstorte r onder management van Van Oord ACZ 

M arine C ontractors B. V. Het schip is gebouwd in 1 9 7 3  en is 6 5 ,6  m eter lang. De 

Frans w ord t voortbewogen door drie schroeven, aangedreven door drie motoren.

De Frans vertrok op 11 juni 2003 uit 
Bhavnargar, India, met bestemming 
Dubai. Voor de oversteek werd de be
manning uitgebreid tot zeven man. 
Voordat de reis begon, werd een veilig- 
heidsoefening gehouden waarbij ‘schip 
verlaten’ en ‘brand aan boord’ aan de 
orde kwamen. Tijdens de reis liep de 
machinedienSt twaalf uur op, twaalf 
uur af. De machinekamer was niet uit
gerust om onbemand te varen.
De reis liep voorspoedig, tot men twee 
dagen voor aankomst problemen kreeg 
met het koelwater op de voortstuwings- 
motor aan bakboord. Er werd besloten 
deze motor af te zetten. Voor de voort
stuwing bleven twee motoren over die 
ieder een Schottel-voortstuwings- 
schroef aandreven. De uitlaatgassen- 
temperaturen werden niet hoger, wel 
liep de vaart iets terug.
Op 18 juni nam de hwtk om 06.30 uur 
de wacht over van de tweede wtk. Tij - 
dens zijn ronde merkte de hwtk geen 
bijzonderheden op. Daarna ging hij om 
06.45 uur naar boven om te ontbijten 
en omstreeks 07.00 uur naar de brug 
om naar de aankomsttijd Dubai te in 
formeren. De kapitein vertelde hem dat 
dit na ongeveer tweeëneenhalf uur het 
geval zou zijn. Een matroos zag plotse
ling vlammen komen uit de schoor
steen aan bakboord. In deze schoor
steen bevinden zich de uitlaatgasleidin 
gen van de cv-ketel en van de twee 
voortstuwingsmotoren die zich aan 
bakboord en in het midden bevinden. 
Tevens lopen er diverse elektrische lei
dingen door beide schoorstenen.
De kapitein gaf onmiddellijk algemeen 
alarm en via de telefoon riep hij de mul 
ticat Joop op en gaf door dat er brand 
op de Frans was ontstaan. De Joop be
vond zich in de buurt van Dubai en zou 
de Frans begeleiden naar Palm Island. 
De hwtk ging met de matroos en de kok 
via de stuurboordskant van de accom

modatie de machinekamer in. In dat 
zelfde gangetje bevindt zich het paneel 
met de SOS-afsluiters. In de machine
kamer aangekomen, zag men in de 
schacht aan bakboord rook en vlam
men. De motor kon echter niet de oor
zaak van de brand zijn omdat die al 
twee dagen stil stond. De machineka- 
merventilatie werd gestopt en met 
brandblussers werd geprobeerd de 
brand te blussen. Er ontstond een 
steekvlam met hevige rookontwikke
ling en de hwtk gaf opdracht de machi 
nekamer te verlaten. In de noodstop- 
penkast werden alle noodstoppen inge
drukt. Hierdoor worden alle pompen, 
seperatoren en de ventilatie gestopt. Sa
men met de èerste stuurman sloot de 
hwtk daarna de brandkleppen en de 
deuren. De SOS-afsluiters heeft hij niet 
gesloten.
Om vermogen te behouden voor de 
noodbrandbluspomp op het voorschip 
liet hij de grote hulpmotor bij staan. De

kok en de andere matroos hebben deze 
pomp gestart en tevens een Listerpomp 
met eigen aandrijving. Via het noodluik 
van de machinekamer aan bakboord 
trachtte men met slangen de brand te 
blussen. Omdat de hitte te groot werd, 
lukte dat niet en was de rookontwikke
ling zo groot geworden dat blussen niet 
meer mogelijk was. Het stuurboords- 
vlot was overboord gezet en opgebla
zen. Iedereen trok een zwemvest aan en 
in opdracht van de kapitein werd het 
vlot naar voren getrokken omdat intus
sen de brug en de accommodatie Ook in 
vuur en vlam stonden.
Voordat de kapitein de brug verliet, liet 
hij nog stuurboordanker vallen. Hier
door kwam de Frans op de w'ind te lig
gen en was men op het voorschip ge
vrijwaard van rook en vlammen. Intus
sen had men het ankergebied van Du
bai bereikt waar voornamelijk tankers 
ten anker liggen. Door de Frans ten an
ker te brengen werd voorkomen dat an



van steenstorter Frans
dere schepen in gevaar gebracht wer
den. Men wachtte op het voorschip op 
de Joop en om 08.30 uur stapte de be
manning over op de Joop. Later kwam 
ook de Ham 309 en een blusboot uit 
Dubai te hulp. Toen de blusboot geen 
resultaat boekte, probeerde de Ham 
309 via de rainbowinstallatie de brand 
meester te worden. Men spoot tien mi
nuten water over dek en accommodatie 
van de Frans en wachtte dan weer een 
half uurtje om het overtollige water weg 
te laten lopen. Dit heeft men herhaald 
tot men de brand mèester was.
Tussen het sproeien door zag men plot
seling rook komen uit de stuurboord- 
schoorsteen en zag men tevens schroef - 
water. Het bleek dat de stuurboordmo- 
tor uit zichzelf was gestart waardoor de 
Frans rondjes begon te varen. Om te 
voorkomen dat de Frans met de tien 
anker liggende tankers in aanvaring zou 
komen, maakte de Joop vast op het 
voorschip van de Frans en bracht men 
de steenstorter naar ruimer water. De 
Ham 309 voèr met de sleep mee en ging 
door met blussen. Op 19 juni om 02.00 
uur was men de brand meester en meer
de de Frans af op het project Palm Is
land te Dubai. De machinekamer, ac
commodatie en de brug liepen een scha
de op van ongeveer 1,6 milj oen euro.

Beschouwing
Tijdens het onderzoek is niet duidelijk 
geworden wat nu precies de oorzaak is 
geweest van de brand. Wel is duidelijk 
geworden waardoor de brand zo’n gro
te omvang heeft aan kunnen nemen. 
De oorzaak van de brand kan gezocht 
worden in kortsluiting in de schacht aan 
bakboord. O f in te hoge uitlaatgassèn- 
temperaturen van de middelste hoofd- 
motor nadat de motor aan bakboord 
was afgezet. Dat de omvang van de 
brand zo'n grote vorm heeft aangeno
men is naar het oordeel van de Raad te 
wijten aan het feit dat op het moment 
dat de brand ontstond niemand in de 
machinekamer aanwezig was, het 
brandalarm niet gewerkt heeft en bij het 
ontdekken van de brand niet onmiddel

lijk, gezien de omvang van de brand, de 
SOS-afsluiters gesloten werden.
De Raad is van oordeel dat de hwtk te 
lang, 15 tot 45 minuten, de machineka
mer onbemand heeft gelaten. Hierdoor 
werd de brand in een veel te laat stadi
um ontdekt en een effectieve bestrij
ding bleek niet meer mogelijk. Het 
schip heeft een relatief kleine en over
zichtelijke machinekamer waardoor de 
dienstdoende wtk, indien deze daad
werkelijk in de machinekamer aanwe
zig was geweest, een beginnende brand 
snel had kunnen ontdekken en de kans 
op een succesvolle bestrijding veel gro
ter zou zijn geweest. De Raad is van 
oordeel dat van een zorgvuldig wacht 
lopen in dit geval geen sprake is geweest 
en dit in strijd is met goed zeeman
schap.
Machinekamer- en schoorsteenbran
den komen helaas voor. Door het aan
brengen van detectie- en alarmerings
systemen probeert men deze branden 
te voorkomen dan wel vroegtijdig te lo
kaliseren. Bij bemande machinekamers 
is deze apparatuur minder uitgebreid 
dan bij een onbemande machinekamer 
en indien dit laatste het geval is, dient 
de wachtlopende wtk door oplettend
heid een deel van die taken op zich te 
nemen. Doordat aan boord van de 
Frans de oplettendheid gedurende een 
periode van ongeveer een hall uur niet 
aanwezig was, kon de brand die was 
ontstaan, uitgroeien tot een scheeps
ramp. Het niet sluiten van de SOS-af- 
sluiters heeft hierbij later in grote mate 
bijgedragen. De hwtk was verantwoor
delijk voor het oplettend wachtlopen 
als ook voor het sluiten van de SOS af
sluiters in geval van een calamiteit. 
Doordat hij ten aanzien van het boven
staande onvoldoende verantwoordelijk 
heeft gehandeld, heeft hij schuld aan de 
ramp. Volgens art. 48 lid 2 van de Sche
penwet kan de kapitein, stuurman of 
machinist disciplinair gestraft worden 
door de Raad indien de scheepsramp 
aan zijn schuld te wijten is. Gezien het 
bovenstaande is de Raad van oordeel 
dat een maatregel van tucht, ten aan

zien van de hwtk, gepast en geboden is. 
De kapitein heeft na het ontdekken van 
de brand onmiddellijk algemeen alarm 
gegeven en de Joop gebeld met het ver
zoek om naar hen toe te komen. Het be - 
vreemd t de Raad dat de brandmel- 
dingsinstallatie op de brug niet gerea
geerd heeft op de brand. Dat kan erop 
duiden dat controle hierop in het verle
den niet of onvoldoende is uitgevoèrd. 
Toen de brand zich uitstrekte naar de 
accommodatie is het reddingvlot aan 
stuurboord gereed gemaakt en naar vo
ren gesleept. Om de wind op de kop te 
krijgen presenteerde de kapitein een 
anker vanaf de brug, waardoor het 
Voorschip veilig voor de brand was en 
de Frans geèn gevaar meer was voor de 
ten anker liggende schepen. Omdat 
men verzuimde de SOS-afsluiters te 
sluiten, werd de brandstoftöevoer naar 
de machinekamer niet gestopt. Hier
door kon de brand escaleren en kon niet 
worden voorkomen dat de stuurboord- 
hoofdmotor spontaan weer aansloeg. 
Toen de Joop arriveerde kon de be
manning o verstappen en werd de Frans 
naar ruimer water gesleept.
De Raad is van oordeel dat de kapitein 
goed en doortastend heeft gehandeld na 
het ontdekken van de brand. Een maat
regel van tucht is dan ook niet aan de 
orde.

Beslissing
De Raad straft de hoofdwerktuigkun 
dige gezien zijn schuld aan de ramp. 
Zijn bevoegdheid wordt ontnomen om 
als werktuigkundige te varen op sche
pen, als bedoeld in artikel 2 van de 
Schepenwet, voor de periode van één 
week.

Leringen
Het testen van alarmeringssystemen, in 
het bijzonder brand- en rookmeldings- 
systemen, dient zorgvuldig en veelvul
dig te gebeuren. Indien een machineka
mer niet is uitgerust om met een nul 
mans bezetting te varen, dient deze ma
chinekamer te allen tijde bemand te zijn 
en te blijven.

□ e  uitspraken 
van de Raad voor 
de Scheepvaart 
zijn te vinden op 
het internet: 
www.overheid.nl 
> officiële publi
caties > uitspra
ken Raad voor 
de Scheepvaart.

http://www.overheid.nl
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Aquacleaners van 
Promac gecertificeerd

■ - M

Long-life and low-maintenance 
LED lanterns

Na diverse proefopstellingen 
en na uitgebreide testen vol
doen de Aquacleaners van 
Promac nu geheel aan de ver
nieuwde IMO-regels, Deze 
regels zijn sinds 1 januari 2005 
in werking. Ook zijn ze volle
dig gecertificeerd door Llo
yd’s Register. Promac produ
ceert sinds 1995 lenswater-se- 
paratiesystemen gebaseerd op 
een scheidingstechniek met 
behulp van keramische mem
branen.
Met deze geavanceerde ma
nier van separeren en concen
treren zijn de problemen bij 
het behandelen van lenswater 
effectief opgelost. De Aqua- 
cleaner produceert een helder 
en schoon effluent wat volle
dig in overeenstemming is met 
de vernieuwde IMO-regels 
zoals vastgesteld in het docu
ment MEPC 107(49).
De innovatieve combinatie 
van gravitatie en ‘cross-flow’ 
filtratie met de speciale kera
mische membranen zorgt er
voor dat elk mengsel van lichte 
of zware olie, emulsie of dis
persie, absoluut zeker wordt 
gesepareerd. Het effluent zal 
bij het lozen in zee een gehalte 
hebben van ver beneden 15

ppm. Normaal gesproken zal 
het effluent slechts 2 tot 4 ppm 
restwaarde hebben. Het over
blijvende residu (afvalstroom) 
zal zelfs een oliegehalte heb
ben van negentig tot honderd 
procent. Dit betekent een op
timale volumereductie van de
ze afvalstroom.
De potentiële vervuiling op 
de membranen wordt effec
tief gepareerd door gebruik te 
maken van een simpel doch 
doeltreffend automatisch pro
ces gekoppeld aan een auto
matische reiniging. Dit is ge
baseerd op het ‘terugpuls’ 
principe, een weloverwogen 
stap in een dergelijke toepas
sing.
De lenswater-reiniger Aqua- 
cleaner wordt aanbevolen 
door diverse NATO marines- 
pecialisten en wordt op marine 
en kustwachtschepen naar te
vredenheid gebruikt.
Voor meer informatie: 
PROMAC BV 
John van der Linden 
Van Voordenpark 14 
5301 KPZaltbommel 
T e l: 0418-683333 
Fax: 0418-683355 
E-mail: info@promac.nl 
Website: www.promac.nl

Tideland Signal, the Burgess 
Hill-based specialist in aids to 
marine navigation, has intro
duced MLED-215 and So- 
laLED-215. They are long
life, low-maintenance LED 
lanterns offering the versatility 
of three different lens configu
rations.
The narrow beam configura
tion provides maximum inten
sity in fixed or high-stability 
buoy applications. Medium 
beam is for channel marking 
and wide beam for short-range 
river and canal use.
Tideland’s MLED-215: oper
ates from an external power 
source while the SolaLED-215 
incorporates an integral solar 
panel and a choice of two bat
tery types and two capacities. 
Standard is lead acid, but nick
el metal halide is available for 
extreme low temperatures to 
ensure that there is no mid
winter fade-out, wherever the 
lantern is installed. Both ver
sions of the new lantern offer a 
range of 3NM, coupled with 
minimal maintenance require
ments and a service life of sev
en years on station in the most 
demanding environments. 
Long-life LEDs and high-in-

tegrity electronics housed in 
a tough UV-resistant poly
carbonate enclosure ensure 
that the lantern will not 
need to be opened during its 
service life and will even 
withstand being submerged 
in saltwater.
There is a choice of three 
programming modes, 
M LED-215 and SolaLED- 
215 can be factory-pro
grammed to the required 
setting or, alternatively, the 
user can programme it ei
ther by radio remote con
troller or from a laptop us
ing Tideland’s LED- 
COMM program. In addi
tion to code setting, the 
LEDCOM M  program al 
lows the user to set pre
ferred levels for power/in 
tensity, photo cell switching 
and low voltage discon 
nect/ activation.
For more information: 
Tideland Signal Limited 
Unit B, Kendal House 
Victoria Way, Burgess Hill 
Sussex, RH15 9NF 
T e l: +44-(0)-1444 872240 
Fax: +44-(0)-1444 872241 
E-mail: sales@tidelandsig- 
nal.ltd.uk

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


Rugged sea-faring 
actuators

New linear actuators are avail
able that provide boat and 
other marine equipment man
ufacturers with an alternative 
source of push-pull power. 
Despite their compact form, 
modern electro-mechanical
actuators can handle signifi
cant loads. Operating on 12 or 
24 V DC, the actuators only 
draw power when the load is 
being moved for optimum ef
ficiency and battery life and 
eliminate the need for hoses, 
pumps, filters, regulators and 
periodic maintenance. 
Thomson Electrak marine ac
tuators are manufactured with 
weather protection seals and 
gaskets ensuring rugged IP66 
rated actuation. “Electrak ac
tuators offer complete control 
of the key aspects of a boat’s 
operation electrically, without 
the Complication, cost and 
maintenance associated with 
hydraulic systems,” says A1 
Wroblaski, Product Manager. 
Typical marine applications 
include the raising and lower
ing of engine hatch covers, 
opening and closing windows 
or seat positioning. Electrak 
actuators are also used for boat 
control, for example boom 
control when raising or lower
ing the mainsail, and down

haul tensioning.
Using an electro-mechanical 
actuator a position can be held 
without the need for addition
al props or fixings. Built-in 
brakes are standard on ball 
screw models to prevent back 
driving. Electrak actuators 
have also been used for many 
years as gearshift and throttle 
control applications in ‘drive 
by wire’ systems for utility 
boats.
The actuators axe available 
with stroke lengths from 
25mm to 600mm and load rat
ings from 100 to 6800N. They 
feature ball or acme screw dri
ves for high or moderate load 
ratings that hold a load safely 
if power is lost. All models are 
CE approved and also meets 
UL 1500 ignition protected 
and are easy to install with a 
clevis mounting.
For more information: 
Danaher Motion 
Chartmoor Road 
Chartwell Business Park 
Leighton Buzzard 
Bedfordshire 
LU7 4W G 
Great Britain
T e l: +44-(0)-1525 24,3243 
Fax:+44-(0)-1525 243244 
E-mail: lmseurope@danaher- 
motion.com

TECHTEXTIL
In ternationale vakbeurs voo r technisch textie l en vliessto ffen

Focusing on Innovation

Voor constructeurs en ontwerpers uit 

de auto-, luchtvaart-, scheepsbouw- 

en ruimtevaartindustrie.
Voor U:

SÊ

Het toepassingsgeb ied  M ob iitech  opT ech tex tii 2005 
is vo o r u van b ijzonder belang. In te rna tiona le  p rodu 
centen presenteren novite iten  en innova tie  vo o r het 

Mobiitech' gebru ik  van technisch textie l in luchtvaart- en scheeps- 
bouw indus trie , a lsm ede rondom  auto, spoor en 
ru im tevaart. Bovendien b ied t de Techtextil de ideale 
ge legenheid  vo o r een in te rd isc ip lina ire  d ia loog.
Dat betekent n ieuw e op loss ingen, perspectieven en 
contacten v o o r u en uw  werk.

* * * :  -

Voor meer inform atie over 
de Techtextil kunt u zich wenden tot:
Messe Frankfurt, V e rtegenw oord ig ing  N ederland, 
te l. (020) 623 87 44, fax  (020) 620 14 56, 
in fo@ m essefrankfu rt.n l 
Messe Frankfurt, O ffic ië le  Delegatie 
vo o r België, Luxem burg  en bij de E.U., 
te l. (02) 534 95 95, fax  (02)534 96 96, 
in fo@ be lg ium .m esse frankfu rt.com , 
w w w .tech textil.com

Frankfurt am  M ain  
7 t /m  9 juni 2005

Messe
Frankfurt

mailto:info@messefrankfurt.nl
mailto:info@belgium.messefrankfurt.com
http://www.techtextil.com
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MARS 2 0 0 4 5 8  
Acting on Assumptions
My Vessel, a 5,750 TEU  
Container Carrier, was on a 
voyage from Hong Kong to 
Singapore, crossing the South 
China Sea, In the late evening, 
at about 2320, I was on a 
course of about 195 degrees 
approaching my next way
point with a course change to 
about 215 degrees. The visi
bility was about 8nm. On the 
radar I detected two vessels 
running on a reciprocal course 
exactly on my next course line 
when about 16-20nm distance 
so I started observing the de
velopment carefully. Target 1 
was at a speed of about 18 
knots. Target 2 was at a speed 
my ARPA was unable to de
termine. My own ship’s speed 
was about 25 knots, Assessing 
my own and the probable in
tentions of my two targets, I 
decided to stay on my initial 
course running over my way
point.
Presuming the other targets to 
stay on course and speed, this 
solution provided a CPA of 
about 1.9nm green to green to 
the first target while running 
0.5nm off my new course line. 
The other possible solution 
would have been a starboard 
course change running 3-5nm 
off my track. Expecting the 
first vessel heading for Japan 
(it was fitted with AIS, so was 
I) and understanding the situ
ation, he stayed on course. 
While approaching, I altered 
my course step by step to star
board (Contrary to Rule 8b. 
Ed.). Finally I passed the ves
sel at a CPA of about 1.2nm 
starboard to starboard. The 
second vessel now showing a 
speed of 7 knots was about 
7.5nm directly ahead. Consid

ering my arrangement with 
the first vessel, I didn’t want 
the second vessel to be forced 
into altering course. Therefore 
I altered my course about 15 
degrees to starboard providing 
now a CPA of about l.Onm in 
order to pass clearly red to red. 
Unfortunately I was not able 
to identify the navigational 
lights of the target due to some 
confusing deck lights. So I 
came to the conclusion it must 
be a fishing boat.
While approaching, the 
ARPA values were remaining 
stable also the trails. The fixed 
EBL was also O.K. However, 
I was still in doubt about the 
confusing lights. At a distance 
of 2.3nm the navigation lights 
of the target became clear. It 
was a container vessel with 
deck cranes of about 1600 
TEU, Now I realised that he 
was showing his green lights 
and heading for my bow. 
Considering distance and 
ship’s speed he was on a colli
sion course. I immediately 
started turning my vessel 
about 35 degrees more to star
board in order to emphasize 
my intentions. At a distance of 
1.5nm, I realised he started 
continuously turning to port, 
too. Considering that a course 
change to port on my side 
would directly lead into colli
sion and the incalculable be
haviour on his side I contin
ued turning sharply to 
starboard. Our range was now 
l.Onm. After turning my ves
sel 100 degrees from its initial 
course he was on my port 
quarter. Now he was starting 
to turn to starboard. As I was 
14 knots faster with the vessel 
turning to starboard on my 
port quarter at a range of 
0.9nm I started to turn back to

port, considering we have not 
been the only vessels navigat
ing in this area. Looking back 
I saw him now again turning 
port like he was chasing me.

You can imagine that I was 
completely frustrated. How 
ever, this has not been the only 
situation of this kind I en
countered with other big cargo 
ships in Asian waters. A sim
ple situation developing to a 
near miss. In another collision 
situation in Asian waters with 
a cargo ship coming from my 
port side I was flashed and 
asked via VHF to alter my 
course because I should have 
been the one to give way??? 
Considering the fact that a ful 
ly laden 6,000 TEU  Container 
Vessel plus the cargo might 
have a value of up to US$ 1 
billion I always try to avoid 
dangerous situations from the 
beginning. Now let me ask 
you a simple question: How 
can we navigate safely when 
other ships do their best to dis
obey the rules without neces
sity? I begin to get frightened 
when under way and I start to 
wonder about seamen’s quali
fications!

MARS 2 0 0 5 0 4  
Very N ear Miss
Own ship, a British registered 
container feeder vessel, run 
ning from Jeddah to Aqaba 
with a Russian crew, plus 
British Master and Chief En
gineer, The other ship was a 
ferry, probably running from 
Jeddah to Egypt. Weather 
calm, clear, good visibility. 
Daylight, early afternoon, lo
cal time. Little traffic, plenty 
of sea room.
Own vessel sailed from Jed
dah in the late morning bound

for Aqaba, making about 12.8 
knots eventually on a course of 
328. Other vessel sailed some
what later, making about 2 
knots more than us. Shortly 
before noon I noted the ferry 
on the quarter slowly overtak
ing us. I went down for lunch 
at about 1230, noted the ferry 
through the mess room port
hole a couple of points abaft 
the port beam, she looked to 
be paralleling us at about a 
mile off. I looked up again a 
short while later and the ferry 
was a couple of cables off, 
heading towards us and clos
ing rapidly. I went directly to 
the bridge where the 2/0 was 
talking to the ferry on the 
VHF. The ferry was telling us 
to slow down so that he could 
pass ahead of us. I put the 
wheel to hand and went hard a 
starboard, telling the 2/O that 
I had taken control of the 
watch. At this stage the ferry 
was about a cable away. We 
swung away rapidly and the 
ferry said thanks.

Thoughts:
1 .*%+-{}' ;*A&%#@!!!!!!
2. All I can think of is that we 
were on the GPS track and, af
ter a change of watch, the 
O OW  did not want to be de
viated from his track and took 
the shortest way back, to it. 
Despite us being in the way.
3. The other thing that I think 
of is that had the Mess room 
been on the starboard side, we 
would now be a statistic, 
rather than unemployed.

MARS 2 0 0 5 1 0  
Port Paper W ork
I am a Third Officer and assist 
the Master with the port paper 
work and in dealing with the 
authorities (Customs, Immi



gration, Port Health). Quite 
often we go to some countries 
where dealing with the above 
mentioned authorities be
comes a nightmare for the 
Master. Each and every word 
on the vessel’s port papers is 
checked to find any flaws, so 
as to be able to impose exorbi
tant fines or to demand extra 
‘mementos' (i.e. whisky, beer, 
cigarettes, soft drinks to name 
a few). I am sure that the port 
authorities in these countries 
are not entirely unaware of 
these malpractices taking 
place.
Recently, on a visit to a port in 
south-east Japan, the Master 
was provided with a form by 
the port authority. They re
quested that he provide infor
mation about any problems 
faced by the vessel during it’s 
Stay in the port, if the cargo 
operations were smooth and 
efficient and if the port opera
tions were up to the required 
standard. They also empha 
sised that all this information 
would be kept strictly confi
dential, the completed form 
could be handed over to the 
last outwards sea pilot and it 
would not affect the 
vessel/owner in any possible 
manner. It was only intended 
to help them in improving 
port operations and for giving 
better service.
Don’t you think, the port au 
thorities of other countries 
should take a cue from this as 
well and not just turn a blind 
eye towards the harassment 
caused to visiting vessels in 
some countries.

MARS 2 0 0 5 1 1  
Port Official Immunity?
The scene: a small coastal ves
sel is alongside a publicly ac
cessible wharf while the crew 
are loading cargo by ship’s 
crane. A young deckhand, 
wearing a hard hat and safety 
boots, is on the wharf attend
ing to the pallet tray, which 
has just been lifted and about 
to be swung aboard. The

Master is observing the opera
tions from the wharf. Signs 
denoting ‘Working Area’ and 
‘No admittance except with 
authority’ are prominently 
displayed at each approach to 
the berth.
A relatively new white car dri
ves onto the wharf, passes the 
sign, narrowly misses a revers
ing forklift and stops immedi
ately under the suspended pal
lets of building blocks.

As the master immediately 
approaches:

Deckhand: Can’t you see the 
$#@ # sign? Move away! 
Driver of car: Do you know 
who I am? I ’m the Acting 
R .............. (indicating a top ex
ecutive position in the mar
itime hierarchy of the port).
I have a right to be here. 
Deckhand: I don’t care who 
the %$# you are. Is that going 
to help you if a tonne of bricks 
falls on your $%A#  head?

Driver moves off.

Master to deckhand: "You 
took the words out of my 
mouth.”

MAIB Safety Bulletin 
2 /2 0 0 4
The M AIB’s preliminary ex
amination into the circum
stances which led to the loss of 
the Newlyn based crabber, Ju 
lian Paul, off the French coast 
in May 2004, has identified a 
potentially serious problem 
with respect to the manual re
lease arrangements for life 
rafts fitted to fishing vessels. It 
is the custom to lash life rafts 
to the deck of fishing vessels 
using rope or webbing straps. 
Hydrostatic release mecha
nisms are fitted to the lashing 
to allow the raft to automati
cally float free and deploy 
from a sinking vessel. Howev
er, the rope or webbing lash
ing is also usually fitted with a 
quick release, senhouse-slip 
arrangement to facilitate rapid

Typical senhouse, slip 

arrangem ent

deployment of the raft in the 
event of an emergency.

When Julian Paul began to 
flood, the crew of the fishing 
boat found it impossible to re
lease the liferaft from its lash
ing using the senhouse-slip 
arrangement. The raft was 
eventually released by cutting 
the lashing with a knife. As a 
consequence of the problem 
experienced by the crew of Ju 
lian Paul, the MAIB commis
sioned a survey of the lashing 
arrangements for life rafts on 
board a number of fishing 
boats docked in one of the 
busiest UK fishing ports. The 
results of the survey revealed 
that almost one third of the 
senhouse slip release arrange
ments that were inspected 
could not be easily released to 
allow rapid deployment of the 
life raft. Unfortunately, it is 
not possible to give guidance 
on the specific type or condi
tion of senhouse-slip that 
would indicate potential prob
lems. To quote the person 
who conducted the inspec
tions on behalf of the MAIB: 
“....the only conclusion I can 
draw is that there is a potential 
problem which cannot be cov
ered by blanket action. Some 
of the most rusty horrible sen- 
house-slips actually were 
quite easy to remove whilst 
other modem stainless steel 
ones proved difficult or im 
possible to remove....”
Whilst the foregoing problem 
was found to exist on fishing 
vessels, it should be noted that 
many merchant and pleasure 
vessels use senhouse-slip 
quick release arrangements to 
secure life rafts. It is therefore 
highly likely that these types

of vessel may experience diffi
culty when attempting to 
manually release life rafts in an 
emergency.

R ecom m en dation
Owners and skippers of all 
fishing, merchant and plea
sure vessels are recommended 
to urgently review the lashing 
arrangements for life rafts fit
ted to their vessels to ensure 
that any manual quick release 
arrangements can be easily 
operated as intended, In the 
event that - on inspection - 
difficulty is experienced in re
leasing the lashings from life 
rafts, the. quick release 
arrangements should be ex
amined and - if required - re
placed at the earliest opportu
nity with a more suitable 
release system. Ship chandlers 
or life raft suppliers should be 
able to provide you with ad
vice or assistance in this re
spect.

This Safety Bulletin can be ob- 
tainedfrom  www.dft.gov.uk

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

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

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

http://www.dft.gov.uk
mailto:mars@nautinst.org


P & I W e t e n s w a a r d i g h e d e n

Uit nieuwsbrieven van Dutch P.& I. Services B.V.

Charter Party: ‘Breach’ 
en ‘Remedies’
Een Charter Party is een 
contract voor het gebruik van 
een schip. Wanneer sprake is 
van contractbreuk (breach) 
door een van de contractspar- 
tijen heeft de onschuldige par
tij verschillende mogelijkhe
den om schade te vorderen.
De onschuldige partij heeft al
tijd recht op ‘damages’, ook 
als er geen sprake is van ver
lies. De bedoeling van ‘dama
ges’ is dat de schadelijdende 
partij in dezelfde positie komt 
als geen sprake is van een 
‘breach’.
Wanneer kan de schadelij
dende partij schade vorderen? 
Ten eerste moet de schade 
aangetoond worden (balance 
of probabilities). Verder moet 
worden bewezen dat het ver
lies is veroorzaakt door de 
‘breach’ (causation). Als spra
ke is van meerdere opeenvol
gende oorzaken waarvan een 
oorzaak een ‘breach’ is en die 
‘breach’ resulteert in schade, 
dan kan de schade gevorderd 
worden. De onschuldige par
tij moet ook aantonen dat de 
schade niet het gevolg is van 
wat de partijen bij het aangaan 
van de overeenkomst hadden 
bedoeld (remoteness). Er 
moet sprake zijn van een reëel 
gevaar of een zeer grote kans 
dat er schade wordt geleden. 
Als laatste heeft de onschuldi - 
ge partij de verplichting om de 
schade te minimaliseren (mi
tigation). Bijvoorbeeld als een 
schip niet op huur wordt ge
nomen, moet de rederij ander 
emplooi zoeken ten einde de 
schade te minimaliseren.

Er zijn twee manieren om de 
hoogte van de schade vast te 
Stellen. De eerste manier is het 
verschil in inkomsten. Zoals 
hierboven als voorbeeld ge

noemd het verschil tussen de 
overeengekomen huurperiode 
en de feitelijke huurperiode 
(van een andere bevrachter). 
De tweede manier is de ge
maakte kosten in rekening 
brengen, Als een bevrachter 
schade aan het schip toe
brengt, zullen de reparatie
kosten door de bevrachter be
taald moeten worden.
Partijen kunnen overeenko
men dat een bepaald bedrag 
wordt betaald wanneer sprake 
is van een bepaalde ‘breach’ 
(liquidated damages). Wan
neer de rechtbank zo’n clau
sule accepteert, is de schade 
betaalbaar, ook al is de feite
lijke schade veel lager (bij
voorbeeld demurrage). 
Rechtbanken accepteren over 
het algemeen geen boeteclau
sules die bedoeld zijn als af- 
schrikmethode om een be
paalde ‘breach’ te begaan.
Als een van de partijen zijn 
contractverplichtingen heeft 
nageleefd en de andere niet, 
dan kan de onschuldige partij 
restitutie vorderen voor wat 
betreft zijn geleverde presta
tie. De filosofie hierachter is 
dat een partij die in ‘breach’ is, 
zich niet verrijkt aan de 
prestatie van de andere 
contractpartij.
Naast het vorderen van ‘da
mages’ kan het zijn dat de on
schuldige partij het contract 
als beëindigd wil beschouwen. 
Dit kan alleen als sprake is van 
een grove tekortkoming in de 
prestatie (repudiatory breach) 
of wanneer sprake is van een 
‘breach’ vaneen ‘condition’ in 
de overeenkomst. Een bepa
ling in de bevrachtingover- 
eenkomst kan in een contract 
als ‘condition’ worden aange
duid, maar dit hoeft juridisch 
niet als ‘condition’ te worden 
beschouwd. Deze verwarren
de terminologie kan grote

consequenties hebben wan
neer deze niet goed wordt toe
gepast.
Via de rechter kan ook Special 
Performance worden afge
dwongen. Bijvoorbeeld als 
sprake is van een specialistisch 
schip kan de rechter bepalen 
dat de bevrachter het schip op 
huur moet nemen. Echter, als 
de schade door middel van 
‘damages’ berekend kan wor
den, zal de rechter over het al
gemeen alleen ‘damages’ toe
wijzen, Als een rechter geen 
directe invloed kan uitoefenen 
(bijv. het schip ligt aan de an
dere kant van de wereld) of 
wanneer sprake is van een 
‘breach’ van de eisende partij 
zelf, zal de rechter geen ‘speci
fic performance’ toewijzen. 
Een rechter kan ook verzocht 
worden een ‘injunction’ op te 
leggen aan de wederpartij. Dit 
wordt meestal gedaan om te 
voorkomen dat een partij een 
toekomstige ‘breach’ begaat. 
Dit gaat niet op als een be
vrachter bijvoorbeeld dreigt 
om geen huur te betalen. Er 
wordt dan geen ‘injunction ‘ 
toegewezen aan de rederij, 
omdat de bevrachter a) nog 
steeds kan betalen; b) als de 
bevrachter in het buitenland is 
gevestigd, kan de rechter geen 
invloed uitoefenen; c) de rede
rij moet een procédure begin
nen voor onbetaalde huur (die 
dan feitelijk betaalbaar is) 
en/of het schip terugtrekken. 
Hiermede eindigen wij met de 
laatste mogelijkheid, te weten 
‘withdrawal’. De rederij zal 
echter goed moeten bepalen 
wanneer hij gerechtigd is het 
schip terug te trekken (‘anti 
technicality ’ - clausules en
‘graceperiods’); anders begaat 
hij zelf een ‘repudiatory bre
ach’ waardoor de bevrachter 
gerechtigd is ‘damages’ te 
vorderen.

Letter of Indemnity (Loi)
De term Lol brengt vaak een 
schrikreactie teweeg bij men
sen die in de P&I industrie 
werken. Termen als ‘valsheid 
in geschrifte’ en ‘fraude’ ko
men snel op. Recentelijk deed 
het Hof van Beroep in Gént 
een opmerkelijke uitspraak 
over een ladingclaim waarbij 
een Lol betrokken was,
De feiten waren als volgt. Een 
afzender ging in 1985 met een 
vervoerder een overeenkomst 
aan tot vervoer van bananen. 
De overeenkomst liep al gerui
me tijd, toen de aflader een la
ding bananen vervoerd wilde 
hebben in hetzelfde ruim als 
waarin een partij meloenen 
was gestuwd. Na belading van 
de bananen gaf de afzender 
een Lol af aan de vervoerder, 
waarin hij de laatste vrij 
waarde van elke aansprakelijk
heid voor schade aan de goe
deren ten gevolge van het ge
zamenlijk stuwen van bana
nen en meloenen in hetzelfde 
ruim onder dezelfde tempera - 
tuursvoorwaarden.
Bij aankomst in Zeebrugge 
bleken de bananen overrijp te 
zijn. De ontvanger en cognos- 
sementhouder tekende direct 
protest aan tegen de vastge
stelde schade.
Bij de Rechtbank van Koop
handel te Brugge stelde de 
ontvanger/cognossement- 
houder (‘ontvanger’) een vor
dering in tot vergoeding van 
de schade tegen de vervoerder 
onder het cognossement, te
vens uitgever van het cognos
sement (‘vervoerder’). Ook de 
eigenaren van het schip (‘eige
naren’ ) werden gedagvaard.
De vervoerder en de eigenaren 
betwistten dat de ontvanger 
aangemerkt kon worden als 
derdè-cognossementhouder 
en stelden dat de overeen
komst van 1985 aan de ont-
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vanger kon worden tegenge
worpen. De rechtbank oor
deelde dat de ontvanger géén 
derde-houder van het cognos
sement was en dat de overeen
komst van 1985 inderdaad aan 
de ontvanger kon worden 
tegengeworpen.
De ontvangers stelden hoger 
beroep in bij het Hof van Be
roep in Gent. Anders dan de 
Rechtbank oordeelde het Hof 
dat de ontvanger wel degelijk 
als derde-cognossementhou- 
der moest worden beschouwd, 
zodat de bepalingen uit de 
overeenkomst van 1985 tussen 
de afzender en de vervoerder 
niet aan haar konden worden 
tegengeworpen.
Desondanks wees het Hof de 
vordering van de ontvanger af 
met een beroep op artikel 91, 
A, § 4, 2', i van de Zeewet, dat 
overeenkomt met artikel 4 lid 
2 (i) van de Hague-Visby 
Rules en de vervoerder van 
zijn aansprakelijkheid ontslaat 
wanneer de schade aan de goe
deren het gevolg is van een 
handeling van de afzender. 
Die fout leidde het Hof af uit 
de vermeldingen in de Loi. 
Het feit dat de vervoerder 
zich, aldus het Hof, bewust 
was van het risico van het 
samenstuwen van bananen en 
meloenen, belette haar niet 
een beroep te doen op de uit
sluiting van aansprakelijkheid. 
De langdurige relatie met de 
afzender maakte het de ver
voerder onmogelijk om diens 
instructies te negeren. De Lol 
bewijst volgens het Hof dat de 
vervoerder handelde op uit
drukkelijke instructie van de 
afzender; van bedrog is geèn 
sprake.
De ontvanger van de lading 
stelde cassatie in en kreeg in 
derde instantie alsnog gelijk. 
Het Hof van Cassatie over
woog dat de vervoerder slechts 
een beroep kan doen op de uit
sluiting van aansprakelijkheid, 
wanneer het handelen of nala
ten van de afzender voor de

vervoerder een zogenaamde 
‘vreemde oorzaak’ is. Bij be
antwoording van de vraag of 
sprake is van een ‘vreemde 
oorzaak’ moet rekening wor
den gehouden met de wette- 
lijke verplichtingen van de 
vervoerder, zoals de verplich
ting om de ruimen van het 
schip geschikt te maken voor 
vervoer van de lading. Een 
uitsluiting van aansprakelijk
heid dient, aldus de cassatie
rechter, beperkt te worden uit
gelegd.
Naar het oordeel van het Hof 
van Cassatie vormde de in
structie van de afzender aan de 
vervoerder geen overmacht of 
ontheffingsgrond in de zin van 
artikel 9 IA, paragraaf 4, 2 van 
de Zeewet. De lange relatie 
tussen de afzender en de ver
voerder deed daar evenmin 
aan af. Hetzelfde gold voor de 
Loi. Die zou, naar het oordeel 
van het Hof van Cassatie, 
slechts effect kunnen hebben 
in de verhouding tussen de 
vervoerder en de afzender. De 
ontvanger stond daar buiten. 
Hij is immers geen partij bij de 
Lol.
Zo werd de ontvanger toch 
nog in het gelijk gesteld en van 
de Loi tussen de afzender en 
de vervoerder hoefde hij zich 
niets aan te trekken. Helaas is 
niet bekend of de schade en de 
proceskosten (die niet gering 
zullen zijn geweest, nu in drie 
instanties is geprocedeerd) 
uiteindelijk aan de vervoerder 
zijn vergoed, in overeenstem
ming met de Loi.

M U L T IN Y
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦  Planning ♦  Berekeningen 
W ij beschikken over volgende computersystemen: 

Autocad, Microstation, Nupas.
Miilti NV: Winninglaan 11 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.10-Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: infofcpmilti.be 
Web: http://www.mxdti.be

i__I
Teken- en adviesbureau S t a r  bv

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

T eke n - en a d v ie sb u re au  S ta r  bv  

Bermweg 8 5 ,2 9 0 7  LA Capelle aan den ijssel 

Tel.: 0 1 0  451  2 3  9 3 - Fax: 0 1 0  4 5 8  62  45  
E-mail: info@k-star.nl - Internet www.k-star.nl

Scheepsbouw -  Werktuigbouw

iwi Navaltec
M arine Engineering Service B.V.

Naval Architects, Consulting Engineers 
R & D Shipsmodels, Ontwerpen en Berekenen van 
Constructies in de Scheepsbouw/Offshore (Sb & Wtb).

Navaltec Engineering Service B.V. 
Kardoenhof 1-3, 3193JD Hoogvliet-RT 
Tel: +31 10 4380438, Fax +31 10 4382717
E-mail info@navaltec.n , W W W  http://www.navaltec.nl

Q  R l l o r d

The Steel and Iron Foundry

Casting is our technology 

www.aNard-europe.com
A lla rd  - E urope nv Veedijk 51 | BE-2300 T u rnhout | Tel.+32 14 42 11 11 Fax. +  32 14 42 50 00

mailto:info@multi.be
http://www.multi.be
mailto:info@k-star.nl
http://www.k-star.nl
http://www.navaltec.nl
http://www.allard-europe.com


(S fe r?  Holland Marine 
Equipment

ABB M arine &  Turbocharging

A bsorb it Environmental Technology BV

Aggreko Nederland BV

A jax Brandbeveiliging 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

A lum ar BV

AMW  M arine BV

Arbode M aritiem  BV

Baars &  B loem hoff M arine Products

Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV

Beele Engineering BV

Bell Licht

Bloksma BV

M achinefabriek Borger BV 

Bosch Rexroth BV 

BOT Groningen BV 

Brevini Nederland BV 

Centraalstaal BV 

Chartw orx Holland BV 

Cleanland In ternationa! BV 

Colourship BV 

Conoship In te rnationa l BV 

Coops en N ieborg BV 

Corrosion &  W ater-Control BV 

CP Heat Exchanger Technologies BV 

Croon E lektrotechniek BV 

Damen Shiprepair Rotterdam BV 

Danfoss BV Industrial Controls 

Datema Delfzijl BV 

DENO COMPRESSORS 

Discom BV

Draka M a rin e ,Oil &  Gas

Droste Elektro BV

Drumarkon In ternational BV

Dutch Romanian M arine Consultants BV

Duvalco Holland BV

Econosto Nederland BV M aritiem

Eefting Engineering

Eekels Elektrotechniek BV

Elinex Power Solutions BV

eL-Tec E lektrotechnologie

Euronorm Aandrijftechniek

FG Governors &  Engine Parts BV

Flender B ru inhof M arine

Gebhard Electro BV

Van de Giessen Straalbuizen

GMS Instrum ents BV

Greenship BV Treatment Technology

Grenco BV

GTI M arine &  Offshore 

GTI Seton Pijpleidingen 

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 Equipm ent BV

Holland M arine Services Am sterdam  BV

Holvrieka N irota BV

HRPThruster Systems BV

Huisman Special L ifting Equipment

Hycos

Hytop BV

IHC Lagersmit BV

Imtech M arine  &  Offshore BV

In form ation  Display Technology BV

Internationa l Paint (Nederland) BV

Intertech BV

Johnson Pump BV

Kelvin Hughes Nederland BV

Ketting Compressoren

Klima Thermo-Tech BV

Kongsberg M aritim e  Holland (KMH) BV

Koninklijke D irkzwager

Kooren Shipbuild ing and Trading BV

M achine- &  Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV

Kroon BV

Lankhorst Touwfabrieken BV 

Lemans Nederland BV 

Van Lessen en Punt Holding BV 

Van Leusden BV 

Liebherr M a ritim e  Benelux BV 

Lloyd’s Register EMEA 

Loggers BV 

Logic Vision BV

M am paey Offshore Industries BV 

M aprom  Engineering BV 

MARIN

M arine Service Noord BV 

M aro Service M a ritim e  BV 

M ateriaal M etingen Europe BV 

MaxCargo BV 

Van Mechelen L ifting Gear 

M errem  &  la Porte BV 

M e ta lix  BV

M otion  Control A u tom ation  BV 

M otrac Hydrauliek BV 

Navylle BV 

Ned-Deck M arine BV 

NewThex BV 

NRFBV

Nicoverken M arine Services BV 

N ijhuis Pompen BV 

N orthrop Grum m an Sperry M arine BV 

Novatug BV 

N.R. Koeling BV

Num eriek Centrum Groningen BV 

Orlaco M aritim e  CCTV 

Pauw Technical Consultancy BV 

M achinefabriek G.v.d. Ploeg BV 

Pols Aggregaten BV 

Pon Power BV

Praxis A u tom ation  Technology 

Progress Technique BV 

Promac BV 

Proofload

Radio Holland Group BV 

Radio Holland Netherlands BV 

Redwise M aritim e  Services BV 

Rexroth Hydraudyne BV

R idderinkhof BV 

ROC'Kopvan Noord-Holland’

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

Ship’s Equipment Centre

Siemens Nederland NV

SIGMA Coatings BV, M arine Divisie

SIMRAD BV

Smit Gas Systems

Teken- en adviesbureau Star

Stork Bronswerk BV M arine Systems

Stork-Kwant

Stork Services BV (M aritim e)

M achinefabriek L. Straatman BV 

Superyacht Spares 

Techno Fysica BV 

Terneuzen M arine Supplies 

Theunissen Technical Trading BV 

TNO CMC

Transocean Coatings

BVTwentsche Kabel Fabriek

BV Technisch Bureau U ittenbogaart

U nitor Ships Service BV

VA F Instrum ents BV

Van Voorden G ieterij BV

Van Voorden Reparatie BV

Vecom M eta l Treatm ent Technology BV

Verebus Engineering BV

Verhaar Omega BV

Veth M otoren BV

Vuyk Engineering Rotterdam BV

W artsila Nederland BV Ship Power

W artsila Propulsion Netherlands BV

Wehama BV Cranes &  Equipment

Westfalia Separator Nederland BV

W inel BV

W inteb VOF

W olfard &  Wessels W erktu igbouw  BV 

W oodward Governor Nederland BV 

Xantic

York In ternational BV

Nieuwe leden 
Cleanland In ternational BV 

Liebherr M a ritim e  Benelux BV 

M otion  Control A u tom ation  BV 

Radio Holland Group BV 

Transocean Coatings 

U nitor Ships Service BV

Zicht N ieuwe Media Ontwerpers (geassocieerd lid)

Deze pagina om vat u its lu itend de norm ale leden van 

HME. De geassocieerde leden zijn, naast de normale 

leden, te  vinden op w ww .hm e.n l

http://www.hme.nl


Masters of Innovation

Seminar‘Shipbuilding in India: 
an emerging market’
O p 20 a p r il (d a tu m  o n d e r vo o rb e h o u d ) o rg a n i

seert HME h e t s e m in a r 'S h ip b u ild in g  in Ind ia : 

an e m e rg in g  m a rk e t’. De Ind iase  sch e e p sw e r

ve n  h e b b e n  s te e d s  m e e r w e rk  en o o k  de 

b a g g e r in d u s tr ie  d o e t h e t g o e d . T ijd e n s  h e t 

s e m in a r w o rd t u g e ïn fo rm e e rd  o ve r de m a rk t

o n tw ik k e l in g e n  en  k u n t u d is c u s s ië re n  m e t 

e rva ren  In d ia -g a ng e rs . M a a r o o k  e x p o rte u rs  d ie  

n e t de  e e rs te  s ta p p e n  h eb b e n  g eze t in In d ia , 

z u lle n  h un  e rv a rin g e n  de le n .

Workshop ‘Marine Propulsion’
TU D e lft ,  W a rts ila  P ro p u ls io n  N e th e r la n d s  BV 

en  HM E o rg a n is e re n  in de  in te rn a t io n a le  

w o rk s h o p ‘M a rin e  P ro pu ls ion ’ d ive rse  m o du le s  

w a a r in  w o rd t ing e g aa n  o p  v o o r ts tu w in g s c o n fi-  

g u ra tie s , h y d ro d y n a m is c h e  a sp e c te n , k a ra k te 

r is tie k e n  van o.a. m o to re n  en schroeven en het 

m a tc h e n  van c o m p o n e n te n  to t  een g o e d w e r- 

k e nd e  v o o r ts tu w in g s t r e in .  De e e rs tv o lg e n d e  

m o d u le  (D ie se l E ng ines , Gas T u rb in e s  and  

E lec trica l D rives: C ha ra c te ris tics ) zal p la a ts v in 

den  o p  20 en 21 a p r il. De o ve rig e  tw e e  m o du le s  

s taan  g ep la nd  v o o r 11 en 12 m e i (M a rin e  P ropu l- 

so rs: C h a ra c te r is t ic s )  en  22 en 23 ju n i  2005 

(M a tc h in g  P ropu ls ion  Eng ine  and  P ropu lso r).

Workshop ‘Sound and vibration 
on board’
O p 25 en 26 m e i 2005  v in d t  de de rd e  sessie van 

de  in te rn a t io n a le  w o rk s h o p  ‘ S ound  and  

V ib ra t io n  o n  B o a rd ’ p la a ts  in D e lf t .  M A R IN , 

TNO-CM C en TNO-TPD zu lle n  u als to e le v e ra n 

c ie rs , w e rv e n , o n tw e rp e rs , rede rs  en m a rin e s  

in w ijd e n  in o n ts ta a n , g e v o lg e n  en  v o o rk o 

m in g /re d u c t ie  va n  g e lu id  en t r i l l in g e n  aan  

b o o rd . De w o rk s h o p  b ie d t u een  u itg e le z e n  

kans b ie d t o m  u w  in te rn a tio n a le  n e tw e rk  m e t 

reders, w e rv e n  en co llega  to e le ve ra n c ie rs  u it  te  

b re iden .

Interactief Innovatieforum
Speciaal v o o r H M E -leden  s ta r t HME een in te r 

a c t ie f  In n o v a t ie fo ru m  o p  haa r in tra n e ts y s te e m  

SiteScape. In d it  fo ru m  is u itg e b re id e  in fo rm a 

t ie  te  v in d e n  o ve r w o rksh o p s , subs id ies , p a te n 

te n , m a n a g e m e n t van in n o v a tie , To ta l Cost o f  

O w n e rs h ip , m a rk e t in g  va n  in n o v a t ie  e tc . 

B ovend ien  ku n n e n  H M E -le d en  h u n  m e n in g e n  

en ideeën o p  he t geb ied  van in n o v a tie  u itw is 

selen.

Maritime Innovation Award 2005
De M a r it im e  In n o v a t io n  A w a rd  s ta a t g a ra n t 

v o o r veel ( in te r)n a tio n a le  p u b lic ite it ;  de ee rd e 

re w in n a a rs  k u n n e n  d a t b e a m e n ! H e e ft u w  

b e d r i j f  een w a a rd e v o lle  in n o v a tie v e  b ijd ra g e

geleverd?  D o w n lo a d  dan  he t in s c h r ijf fo rm u lie r  

o p  w w w .h m e .n l. U k u n t u w  in n o v a tie  in d ie n e n  

t o t  u i t e r l i jk  17 m e i 2 0 0 5 . W o rd  de  M a s te r  o f  

In n o v a t io n  va n  2005  en n ee m  de  M a r it im e  

In n o v a t io n  A w a rd  2005  t i jd e n s  E u ro p o r t 

M a r it im e  in n ove m b e r 2005  in o n tv a n g s t.

INMEX China en Holland Roadshow
HM E o rg a n is e e r t  sa m en  m e t de  EVD een 

N ed e rla n d s  p a v iljo e n  t i jd e n s  IN M E X  C hina (11 

t / m  13 m e i,G u a n g z h o u ). In de  reg io  G u a n gzh o u  

is e r nog  veel b e h o e fte  aan w e s te rse  kenn is . De 

d e e ln e m e rs  aan  h e t p a v il jo e n  z u lle n  d a a ro m  

lez in g en  geven  o ve r hun  inn o va ties . Na a flo o p  

va n  IN M E X  C h in a  za l een  b e d r i jfs d e le g a t ie  

d e e ln e m e n  a an  de  H o lla n d  R oadshow  (e ven 

eens in  s a m e n w e rk in g  m e t de  EVD). T ijd e n s  

deze ro a d sh o w  o n tm o e te n  de d ee ln em e rs  d ec i

s ion  m akers in de s c h e e p s b o u w in d u s tr ie  in de 

steden  X ia m e n , Fuzhou, W u h an  en T ia n jin .

Nor-Shipping 2005
N o r-S h ip p in g  is één van de  d r ie  g ro o ts te  b e u r

zen v o o r  m a r it ie m e  te c h n o lo g ie  in  E u ropa . 

HM E o rg a n is e e r t ,  in s a m e n w e rk in g  m e t 

S t ic h t in g  N e d e r la n d  M a r it ie m  Land , h e t 

N ed e rla n d s  P aviljoen  m e t b ijn a  25 dee ln em e rs . 

O p d o n d e rd a g  9 ju n i  o rg a n is e e rt HME sam en 

m e t de  N e d e rla n d se  A m b assa d e  een re cep tie  

o p  he t h is to ris c h e  ze ilsch ip  ‘ L e h m ku h l’.

NEVA 2005
Van 26 t o t  en m e t 29 s e p te m b e r 2005  o rg a n i

s e e rt HM E, in  s a m e n w e rk in g  m e t S t ic h t in g  

N e d e r la n d  M a r it ie m  Land , h e t N e d e r la n d s e  

p a v iljo e n  t i jd e n s  de va kbe u rs  NEVA 2005 in  St. 

P e te rsb u rg . De re g io  rond  St. P e te rsburg  is de 

b e la n g r ijk s te  m a r it ie m e  reg io  van h e t land en 

h e e ft ook  h e t m eest co m p le te  m a r it ie m e  c lus

te r, m e t zee- en b in n e n va a rt, m a r in e ,ja c h tb o u w  

en v is s e r ij.  De in s c h r ijv in g s p e r io d e  v o o r  h e t 

p av iljo e n  is nu geo p e nd ! V o o ra fgaand  aan NEVA 

b re n g t HME overigens een m a rk ts tu d ie  naa r de 

reg io  St. Pe te rsburg  u it .

INMEX India
N e d e rla n d  is fe a tu re  c o u n try  t ijd e n s  IN M E X  

Ind ia (5 t /m  8 oktober) en zodoende neem t het 

N e d e rla n d s p a v iljo e n  een o p va lle n d e  p laats in 

t ijd e n s  deze beurs in M u m b a i. H M E ve rw a ch t 

een groot a a n ta l N ed e rla n d se  d e e ln e m e rs, dat 

zich  zal p re se n te re n  a a n  de o p k o m e n d e  

sc h e e p sb o u w m a rk t in India.

Maritiem Vietnam
G ezien h e t g ro te  p o te n t ie e l van  de V ie tn am e se  

m a r it ie m e  m a rk t o rg a n is e e r t  HM E van 

9 t / m  15 o k to b e r  2005  een n ie u w e  m iss ie  naar 

V ie tn a m .

HoSEand Marine 
Equipment

Europort Maritime 2005
HME zal t i jd e n s  de ee rs te  e d it ie  van  E u rop o rt 

M a r it im e  2005  (1 t / m  5 n ove m b e r) de  g ro o ts te  

E q u ip m e n t Lounge o o it  n e e rz e tte n . H et p a v il

jo e n  zal 650 m 2 o m v a tte n  en w o rd t o pg e ze t in 

de  p o p u la ire  S ch e ld e h a l H M E -le d e n  k u n n e n  

z ich  nu  in s c h r ijv e n  v o o r  The  E q u ip m e n t 

Lounge.

Export 2005
N a a s t b o v e n g e n o e m d e  e x p o r ta c t iv i te i te n  

o rg a n is e e r t  HM E een  N e d e r la n d s  p a v il jo e n  

t i jd e n s  K o rm a rin e  (5 t / m  8 o k to b e r )  en 

M a r in te c  (6 t / m  9 d e c e m b e r). In h e t la a ts te  

k w a rta a l van 2005 s ta a t te ve n s  een m iss ie  naar 

T u rk ije  g ep la nd .

Handelsmissie Brazilië
HME o rg a n ise e rd e  van 14 t / m  19 m a a rt 2005  in 

s a m e n w e rk in g  m e t de EVD en h e t C on su laa t- 

G eneraa l van Sao Paolo een h an d e lsm iss ie  naar 

B ra z ilië . De d e e ln e m e n d e  b e d r ijv e n  k ijk e n  

te ru g  o p  een succesvo lle , m a a r d ru k k e  m iss ie , 

w a a r in  z ij vee l c o n ta c te n  h ebben  g e le g d  m e t 

d iv e rs e  d e c is io n  m a ke rs  va n  de  B ra z ilia a n s e  

s c h e e p s b o u w in d u s tr ie .

Algemene Ledenvergadering
De e e rs tvo lg e n d e  A lg e m e n e  Ledenvergadering  

zal p la a ts v in d e n  o p  d o n d e rd a g  28 a p r i l  b ij 

Feederlines in G ro n in g e n  en s ta a t in h e t te ke n  

van  de re d u c tie  van Life Cycle Costs. De HME- 

led e n  h eb b e n  in m id d e ls  de  u itn o d ig in g  v o o r 

deze b ije e n k o m s t o n tv a n g e n .

Contactpersonen HME
B ranche: M a r t in  B loem  (m b @ h m e .n l)

PR: Linda te  V e ld h u is  ( lv@ h m e .n l)

In n o va tie : D iana M u ld e r  (d m @ h m e .n l) 

K en n iso ve rd ra ch t: N ick W essels (n w @ h m e .n l) 

Europa en A m e rika : H enk G enn issen 

(h g@ h m e .n l)

A z ië : N ad in e  The (n t@ h m e .n l)

M a rk t in fo rm a tie  scheepsbouw :

Pascal van  K u ijen  (p k@ hm e .n l)

De v e re n ig in g  H o lla n d  M a r in e  E q u ip m e n t 

v e r te g e n w o o rd ig t de N e d e rla n d s e  m a r it ie m e  

to e le v e r in g s in d u s tr ie .  In d ie n  u nog  n ie t b e n t 

a an g e s lo te n , v ra ag  dan  M a r t in  B loem  n a a rd e  

v o o rd e le n  van  u w  lid m a a tsch a p .

Holland Marine Equipment
Postbus 24074

3007 DB R otte rdam

T: (010) 44 44 333

F: (010 ) 21 30 700

E: in fo@ hm e.n l

I: w w w .h m e .n l

K ijk op w w w .hm e.n l voor meer in fo rm atie  en aanm eldform ulieren voor alle door HME georganiseerde ac tiv 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
mailto:info@hme.nl
http://www.hme.nl
http://www.hme.nl


L i t e r a t u u r

SWZ-Q4-G5-01 SWZ-04-05-03
Determ ining container te r
minal cap acity on the basis 
of an adopted yard handling 
system
Chu, C .Y .; Huang, W .C. 
Transport Reviews (TBMpr), 
200502, vol. 25, no. 2, pg-181, 
nrpg-19, ENG
A comparison of container
handling capacity on the basis 
of different handling systems, 
yard sizes and crane character
istics is presented. The layout 
of container terminals in the 
T  aiwan ports is first examined 
based on discussions with ex
perts from different consul
tant companies. A useful gen
eral equation is then derived 
and proposed to calculate the 
total number of 20-foot con
tainer ground slots (TGS), or 
the area requirement per 
TGS, for different yard sizes 
with different handling sys
tems based on different equip
ment dimensions.
0430350 ; 0440107 ; 0430350

SWZ-Q4-05-02________
Com parison between exper
im ental and num erical re
su lts  of the nonlinear verti
cal ship m otions and loads 
on a containership in regu
lar w aves
Fonseca, N. ; Guedes Soares, 
C
International Shipbuilding
Progress (CB 1102 D),
200501, vol. 52, no. 1, pg-57, 
nrpg-33, ENG
This paper presents a compar
ison between experimental da
ta and numerical results of the 
nonlinear wave induced heave 
and pitch motions and struc
tural vertical shear forces and 
bending moments on a con
tainership. The experimental 
data was obtained from tests 
with a model of a container
ship advancing in head regular 
waves with different steep
ness, ranging from small to 
large amplitude waves. 
0150622

Green w ater overtopping 
analyzed with a SP H  model

Gómez-Gesteira, M. ; Cer- 
ceiro, D. ; Crespo, C. ; Dal- 
rymple, R.A.
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200502, vol. 32, no. 2, pg- 
223, nrpg-16,ENG 
Wave overtopping on thé 
decks of offshore platforms 
and ships can cause severe 
damage due to the high forces 
generated by the water. This 
phenomenon is analyzed 
within the framework of the 
Smoothed Particle Hydrody
namics (SPH) method. Thé 
presence of a fixed horizontal 
deck above the mean water 
level modifies strongly the 
wave kinematics. In particu
lar, the flow in the wave crest 
is split into two, showing a dif
ferent behavior above and be
low the deck. Numerical re
sults generated by the SPH 
method are compared to labo
ratory experiments. The for
mation of a jet in the rear of thé 
deck after overtopping is ob
served under extreme condi
tions.
0410222;0410222 

SWZ-04-05-04________
Ea rly  adoption technology 
perform ance im pact: A IS
on the St. Law rence Sea
way
M .; Dhami, H.
Journal of Navigation (CB 
0346), 200501, vol. 58, no. 1, 
pg-17, nrpg-14, ENG 
An Automatic Identification 
System (AIS) was implement
ed in the St. Lawrence Seaway 
during 2003. This paper re
ports the results of a trial con
ducted pre- and post-AIS im
plementation to examine the 
impact of AIS adoption in a 
safety-critical system. Analy
sis of the impact on three types 
of operators, ship masters, 
mates and shore-based traffic 
management system operators 
showed that overall AIS sig
nificantly improved voyage 
plan monitoring, contributed

to improved monitoring vigi
lance and offered significant 
aid to decision making. Rec
ommendations include fol
low-on studies to include a 
steady state evaluation of the 
technology impact once the 
system is mature and a broad
ening of the pool of subjects to 
include a less experienced, 
more international and less 
well educated group of opera
tors.
0210232

SWZ-04-05-05________
The se cu rity  of m erchant 
shipping
King, J.
Marine Policy (CB 3894), 
200505, vol. 29, no. 3, pg-235, 
nrpg-11, ENG
Since the destruction of the 
World Trade Center the at
tention of the United States 
and the wider international 
community has focused upon 
the need to strengthen security 
and prevent terrorism. Nu
merous measures have been 
introduced to this end, some 
of which address the security 
of transportation in general 
and shipping in particular. 
This paper draws attention to 
the more significant of these 
measures and the circum
stances surrounding their in 
troduction. It concludes with a 
discussion of the challenge that 
assuring the security of mer
chant shipping now presents. 
0430153;0430153

SWZ-04-05-0B________
Designing usable m arine in
te rfa ce s: some issu e s and 
co nstra ints
Mills, S.
Journal of Navigation (CB 
0346), 200501, vol. 58, no. 1, 
pg-67, nrpg-9, ENG 
Although there have been im 
provements to the interface 
design of marine systems, 
there are still calls for in 
creased usability as designers 
are blamed for systems that 
users find difficult to operate. 
This paper examines some of

the issues and constraints that 
the designer faces when at
tempting to design a usable in
terface. The approach to de
signing that the developer 
may take is considered as well 
as more practical issues such 
as the limitations of using de
sign principles. The impor
tance of domain and context 
knowledge is stressed as well 
as other issues such as safety 
and culture. The paper con
cludes that design is a complex 
compromise but user involve
ment throughout the lifecycle 
can improve the ease of using 
marine systems.
0120700;0120530;0120700

SWZ-04-05-07________
The Panam a Canal: opera
tions and traffic
Montero Llacer, F J .
Marine Policy (CB 3894), 
200505, vol. 29, no. 3, pg-223, 
nrpg-12, ENG
In a previous paper on Canal 
management the author ex
amined the treaties and regu
lations underpinning firstly 
American and later Panaman
ian administration of the 
Canal. He also looked at the 
transfer of the Canal into 
Panamanian hands, including 
the management models used, 
ending with a review of toll 
structures and results. The 
subject of this paper is the op
eration of the Canal and the 
heated debate surrounding its 
modernisation, with a view to 
determining the adequacy of 
projected plans, as well as any 
future requirements, for 
maintaining its capacity in the 
21 century. This paper seeks 
to analyse the Canal’s opera
tion, modernisation pro
grammes and traffic systems 
as well as its key element: hu
man resources.
0450220



SWZ-Q4-G5-08
Finite elem ent a nalysis of 
tw o-dim ensional nonlinear 
sloshing problem s in ran 
dom excitations
W ang, C .Z. ; Khoo, B .C. 
Ocean Engineering (C B  9341  
F), 200502, vol. 32, no. 2, pg- 
107, nrpg-27, E N G  
A  two-dimensional nonlinear 
random sloshing problem is 
analyzed by the fully nonlin 
ear wave velocity potential 
theory based on the finite ele
ment method. A  rectangular 
container filled with liquid 
subjected to Specified horizon
tal random oscillations is stud
ied. Both wave elevation and 
hydrodynamic force are ob
tained. The spectra of random  
waves and forces have also 
been investigated, and the ef
fects of the peak frequencies 
and spectral width of the spec
ified spectrum used for the 
generation of the random os
cillations are discussed. 
0140134

5WZ-G4-G5-09________
Centralized ve rsu s d istrib  
uted feeder ship service: 
the ca se  of the M aasvlakte 
harbour area of Rotterdam

Evers, J. ; Feijter, R. de 
Transportation Planning and 
Technology (CB 1497), 
200412, vol. 27, no. 5, pg-367, 
nrpg-19, E N G
Coastal and inland feeder 
shipping is a critical factor for 
intercontinental container 
transport. The question is 
whether each intercontinental 
terminal should be equipped 
with its own service stations 
for feeder shipping, or 
whether pooling of the facili 
ties would be more effective. 
For this paper, the service sta
tion examined for the service 
of feeder ships is equipped 
with two quay cranes operat
ing in parallel supported by a 
small active quay stack. The  
centre for this feeder service 
consists of several of these sta
tions. Simulation shows that a 
crane productivity of 96% is

feasible with an average vehi
cle waiting time of 1 min, that 
a central service requires fewer 
service stations than a distrib
uted service and that the quay 
transport for central and dis
tributed transport requires the 
same number of terminal ve
hicles. T he analysis shows 
that a centralized service is 
preferable, attracting 70% of 
the market potential.
0 4 4 0 1 0 7 ;0 2 4 0 5 1 5 ;0 4 4 0 1 0 7

SWZ-G4-05-1 □________
Forebody optim isation of a 
conventional fishing vessel 
operation at Fn=0 .36
Goren, O. ; Danisman, D.B. ; 
Ozmen, G. ; Atlar, M . ; B ir
mingham, R .W .
International Journal of Small 
Craft Technology /  Transac
tion of the Royal Institution of 
Naval Architects. Part B (CB  
9979), 200412, vol. 146, no. 1, 
pg-33, nrpg-16, E N G
Forebody optimisation of a 
fishing vessel operating at rel
atively high Froude numbers 
was treated to show the use
fulness of a modest, but prac
tical combination of a com pu
tational hull resistance/flow  
analysis and optimisation 
technique. These techniques 
are based on the Dawson’s al
gorithm and quadratic pro
gramming. They are support
ed by thin-ship theory and are 
able to develop optimal hull 
forms for lower wave resis
tance as well as to predict the 
order of merits correctly. 
Towing tank measurements 
accompanied the computa
tional work to test the pre
dictability of the computation
al analysis and optimisation 
techniques.
0 1 1 1 3 0 1 ;0 1 2 0 2 1 2 ;0 1 1 1 3 0 1  

SWZ-04-05-11________
Model experim ent a d d re ss
ing the im pact p re ssu re  d is
tribution of planning craft 
in w aves
Rosen, A . ; Garme, K. 
International Journal of Small 
Craft Technology /  Transac

tion of the Royal Institution of 
Naval Architects. Part B (CB  
9979), 200412, vol. 146, no. 1, 
pg-11, nrpg-10, E N G  
T he aim of a model experi
ment was time-domain moni
toring and analysis of the pres
sure distribution on planing 
craft in waves. A  model was 
instrumented with pressure 
transducers and towed in calm  
water, head and oblique regu
lar and irregular waves. T he  
transducers were concentrated 
to a fore matrix to capture the 
impact loads and an aft matrix 
to follow the pressure in the 
transom area. In waves, the 
propagation of the pressure 
enabled a reconstruction of the 
impact pressure distribution 
time history from the trans
ducer signals. T he impact 
loads determined as the inte
grated reconstructed pressure 
were compared with inertia 
forces determined from ac
celerometer signals.
0140125

SWZ-04-05-12________
SA R  wind fields for offshore 
wind farm ing
Schneiderhan, T . ; Schulz
Stellenfleth, J. ; Lehner, S. ; 
Horstmann, J.
Coastal and Marine Applica
tions of SA R /  European 
Space Agency ESA  (ESA  SP- 
565), 200309, pg-69, nrpg-8, 
EN G
Active microwave radar satel
lites transmit and receive radar 
signals with wavelengths in 
the range of centimetres to one 
meter thus measuring the 
roughness of the sea surface, 
which enables the retrieval of 
wind and ocean wave fields. 
Synthetic Aperture Radars 
(SARs) are capable of imaging 
synoptic wind fields with a 
coverage of up to 500 km x  500 
km and a resolution of down 
to 100 m. A s the radar signals 
penetrate clouds, these sensors 
have all weather capability 
and can acquire data as well 
during night time. Therefore, 
they are especially suited for

sea surface observations in 
coastal regions and in severe 
weather conditions (Lehner et 
al., 2001). In this paper an 
overview is given of the tech
nique to measure wind fields 
with SA R  and their relevance 
for offshore wind farming. 
1 0 2 0 1 0 5 ;0 2 1 0 1 1 6 ;1 0 2 0 1 0 5
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De Vereniging Nederland
se Scheepsbouw Industrie 
(VNSI) behartigt de belan
gen van de Nederlandse 
maritieme maakindustrie. 
Zo ondersteunt VNSI haar 
leden op het gebied van 
onderwijs, arbo en milieu, 
techniek, statistiek, onder
zoek, ontwikkeling en sub 
sidies. Daarnaast werkt 
VNSI intensief samen met 
organisaties die actief zijn 
in de branche. Speciaal 
voor ondernemingen die 
niet het werfbedrijf uitoefe
nen, maar wel belangen 
hebben in de scheep sbouw- 
industrie bestaat het geas
socieerde lidmaatschap.
Lid of geassocieerd lid zijn 
van VNSI heeft voordelen. 
Zo heeft VNSI met een 
aantal organisaties contrac
ten afgesloten die hun 
diensten tegen gereduceer
de tarieven aanbieden.
Kijk voor meer informatie 
over het lidmaatschap of 
‘memberbenefits’ op: 
www.vnsi.nl

VN SI
Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie

Voorlichting nieuwe 
regelgeving
Het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat organiseerde on
langs een aantal voorlich
tingsbijeenkomsten over het 
nieuwe Schepenbesluit, Dit 
besluit is sinds 1 januari 2005 
grotendeels in werking getre
den.
Afgesproken is dat op- en 
aanmerkingen ten aanzien 
van de nieuwe regelgeving se
rieuze aandacht zullen krijgen 
en dat noodzakelijke aanpas
singen in de nog komende 
aanvulling in de nieuwe wet
geving worden meegenomen. 
In de bijeenkomsten is behal

ve aan dé gemoderniseerde 
wetgeving ook aandacht be
steed aan uitvoering van en 
toezicht op de nieuwe regels. 
Eén goed voorbeeld is Annex 
VI bij het Marpol-verdrag, 
gericht op voorkoming van 
luchtverontreiniging door sche
pen, dat op 19 mei 2005 van 
kracht wordt. Voor nadere in
formatie kunt u contact opne
men met Pieter 't Hart van 
VNSI.

Veertig jaar scheeps
bouw
Dick Schotte heeft op 19 janu
ari officieel afscheid genomen 
van VNSI. Hij deed dat in het 
Delta Hotel in Vlaardingen. 
Na veertig jaar in de scheeps
bouw werkzaam te zijn ge
weest, en vanaf 2002 voor 
VNSI als manager Onderwijs 
& Arbeidsmarktzaken, is 
Dick met pensioen gegaan. 
Hij zei in zijn speech dat de 
(zakelijke) banden die met ve

le relaties zijn ontstaan één 
grote indruk op hem hebben 
gemaakt.

Boten project
Eén uniek botenproject is van 
start gegaan tijdens de vijftig
ste editie van de HISWA. Op 
donderdag 3 maart gaf Hans 
Schipper, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland, 
daarvoor het officiële start
schot. Het project is speciaal 
in het kader van SAIL 2005 
georganiseerd door Stichting 
Nederland Maritiem Land, 
Waterscouts Nederland en 
provincie Noord - Holland. 
Tien VMBO-scholen in 
Noord-Holland, gesponsord 
door de verschillende sectoren 
uit het maritieme cluster 
(waaronder VNSI), hebben 
tot 20 augustus de tijd om een 
zes meter lange boot - type 
Lelievlet - te bouwen waar
mee zij tijdens SAIL-wed- 
strijden zullen varen.
Tijdens het project houden 
alle deelnemende scholen een 
weblog bij over de vorderin
gen van de bouw van hun 
boot. De weblogs zijn vanaf 
15 maart te vinden via de site: 
www.noord-holland.nl.
VNSI sponsort namens de 
scheepsbouw het T E C  A m 
sterdam in de bouw van hun 
Lelievlet.

Marweb
(Lid)bedrijven hebben regel
matig vragen op ontwerp-, 
bedrijfsvoering- en projectge- 
bied. Het door VNSI opge
richte Marweb is een bureau 
dat hiervoor een oplossing 
kan bieden. Marweb richt 
zich op managementfuncties 
in de scheepsbouw, maritie
me dienstverlening en mari 
tieme toelevering. Werkge
vers worden in contact ge
bracht met (ex-)werknemers 
die een managementfunctie in 
de maritieme maakindustrie

hebben vervuld. Het bureau 
bemiddelt voor bedrijven die 
een tijdelijke kracht met ruime 
werkervaring op één van bo
venvermelde gebieden zoeken. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Judith 
van Akkeren van VNSI.

Algemene
Ledenvergadering
De voorj aarsledenvergadering 
van VNSI vindt op 19 mei 
plaats. Thema: bedrijfsaan-
sprakelijkheid vanuit juri 
disch, verzekeringstechnisch 
en bedrijfsmatig oogpunt. 
Voor meer informatie zie 
www.vnsi.nl.

Dick Schotte

http://www.vnsi.nl
http://www.noord-holland.nl
http://www.vnsi.nl
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V e r e n ï g i n g s n i e u w s

Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

De jaarlijkse diploma uitrei
king van het Koninklijk Insti
tuut voor de Marine vond op 
4 februari 2005 plaats. Offi
cieren die de wetenschappe
lijke beroepsopleiding mét 
succes hadden afgerond, ont
vingen het felbegeerde papier
tje, Tevens werden de afstu 
deerprijzenuitgereikt. De heer 
L. Neut reikte namens de 
KNVTS de afstudeerprijs uit 
aan Ltz. E I 1. Toering, voor 
zijn afstudeerwerk Intërgrade 
Mast Module,

Lezingen

Afdeling Amsterdam
Het onderzoek naar de oor
zaak van complexe schade
Spreker: Dhr. J. Coolegem 
Datum: 9 februari 2005 
Transportschades kunnen soms 
behoorlijk complex zijn, zowel 
in oorzaak als in gevolgen. In 
principe bestaat een schade- 
onderzoek uit het analyseren 
van de ‘causale keten’. Een ex
pertisebureau komt in beeld

als bijvoorbeeld een rederij 
mét een schadeclaim wordt 
geconfronteerd, die niet zon
der meer door de verzekering 
wordt geaccepteerd. Soms 
komt een ‘willekeurige’ advo
caat met een dossier langs 
waar hij geen raad mee weet. 
De expert bemoeit zich niet 
mét juridische en financiële 
haken en ogen, maar probeert 
alle ‘techniek uit het dossier te 
filtreren’: wat is er concreet 
aan de hand en hoe zou een en 
ander kunnen zijn ontstaan 
(causale keten).
Omdat de schuldvraag of de 
aansprakelijkheid vaak door 
een rechter moét worden be
oordeeld, wordt van de expert 
verlangd om een ingewikkelde 
technische kwestie in één kort 
en duidelijk verhaal voor de 
‘leek’ begrijpelijk te maken. 
Hierbij speelt de logica een be
slissende rol: een niet-logisch 
verhaal wordt door de rechter 
niet geloofd. Door middel van 
een paar praktijkvoorbeelden - 
één uit de kraan vallende con
tainer, een scheef afgesleten 
krukpen van een hoofdmotor - 
werd duidelijk gemaakt dat 
een expert inventief te werk 
dient te gaan. Soms zijn scha
degevallen zo ingewikkeld dat 
via informeel overleg tot een 
schikking wordt besloten. Een 
informatieve en boeiende le
zing.

Afdeling Zeeland
Consortium Yacht Carrier
Datum: 17 februari 2005 
De lezing ging niet zo zeer 
over de bouw van het Jachten

Ltz. E. H. Toering won de afstudeerprijs

Transportschip, maar meer 
over de toe te passen techniek 
aan boord en de integratie van 
het geheel. Na een korte inlei
ding over het project door 
dhr. Haijo van der Werf van 
Wartsila was er een goed 
verhaal over de ‘Pulling 
Thrusters’ van Lips door dhr. 
van Zoest van Wartsila (voor
heen werkzaam bij Lips). 
Vervolgens hield dhr. Baan 
een uitstekend verhaal over 
het vrij nieuwe ‘Common 
Rail’ brandstofsysteem van 
Wartsila. Voor deze gelegen
heid was hij speciaal overge
komen uit Italië. Dit Com
mon Rail systeem wordt 
steeds meer toegepast op de 4 - 
en 2 - takt Wartsila diesels.
Tot slot was er een presentatie 
over het elektronische en elek
trische gedeelte van de instal
latie door dhr. Kokshooren 
van Imtech.

In Memoriam
In oktober 2004 overleed op 
71-jarige leeftijd de heer K. 
Bos, oud-hoofd technische 
dienst van de Verenigde 
Tankrederij B.V. Hij was 36 
jaar lid van de vereniging.

Ballotage

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

M.G. den Boer 
Student Scheepsbouwkunde 
HS InHolland Delft 
Loevestein 16 
2352 KN Leiderdorp 
Voorgesteld door W. Blok 
Afdeling Rotterdam

A.Y.G. Moeyart
Student Scheepsbouwkunde
TU Delft
De Vlouw 24
2611 EZ Delft
Voorgesteld door A. Aalbers
Afdeling Rotterdam

H.W. de Voogt
Student Scheepsbouwkunde
TU Delft

Westerstraat 3 7a 
2613 RE Delft 
Voorgesteld door A. Aalbers 
Afdeling Rotterdam

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

P.H. Broesder
Superintendent Feederlines
BV Groningen
Rietveldlaan 12
9731MH Groningen
Voorgesteld door H.P.R.
Oudman
Afdeling Noord

H. Donselaar
Hoofd Afd. Nat. Research 
Marin Wageningen 
Ereprijs 21
2871MZ Schoonhoven 
Voorgesteld door W . de Jong 
Afdeling Rotterdam

W .K. Groeneveld 
Surveyor Lloyd’s Register 
EM EA Rotterdam 
J.M.Kemperstraat 52 
4384 G L Vlissingen 
Voorgesteld door P. Mast 
Afdeling Zeeland

J.M .E, Oud
Project Assistant St. Green 
Award Rotterdam 
Neherkade 1696 
2521 RH ‘s-Gravenhage 
Voorgesteld door S. A. Zeegers 
Afdeling Rotterdam

C.P. Strijbosch 
Consultant PS Marine Serv
ices Holland Zeist 
Com. Schellingerlaan 11 
3703 SB Zeist 
Voorgesteld door W. 
Jolles/R.K. Hansen 
Afdeling Rotterdam

V oor m eer informatie:

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

mailto:secretaris.knvts@planet.nl


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

30-Survey

#
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 m
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

RDM
DE HAAS DIES EL M O TO R EN  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 tv

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

m iry.-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 .nl

El ekt r otech n i sche 
installaties

Ä s m a s p
SLISOCFCNt

Bakker Sliedrecht Electro Industrie 
B.V .
Leeghwaterstraat 5-5-59 
3364 A E Sliedrecht 
Tel. 0 1 8 4 -4 3  66 33 
Fax 0 1 8 4 -4 3 6 6  88 
www.bakkersliedrecht.Gom

Elektrotechnische 
installaties en nautische 
apparatuur

Iff/Mewijnse
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 1X1 Il 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 K 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

f “INT!
LOWLAND
IN T ER 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 elektronica

Radio Holland Netherlands B.V.
Eekhoutstraat 2,3087 AB Rotterdam, 
havennummer 2121 
Postbus 5068,3008 AB Rotterdam 
Telefoon: +31 (0)10 4283344
Fax: +31 (0)104281498
website: www.radioholland.nl
email: info@radioholland.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

http://www.passe-partout.nl
mailto:voithnederland@voith.com
http://www.voith.nl
http://www.mhr-r.com
mailto:secretariaat@mhr-r.com
http://www.maritiemevacaturebank.nl
http://www.maritiemevacaturebank.nl
mailto:info@maritiemevacaturebank.nl
mailto:info@traduco.nl
http://www.traduco.nl
mailto:info@metalix.nl
http://www.metalix.nl
mailto:info@dehaasdiesel.nl
http://www.dehaasdiesel.nl
mailto:info@cummins.nl
http://www.cummins
mailto:rob@bos-maritime-consultants.com
http://www.bos-maritime-consultants.nl
http://www.bakkersliedrecht.com
mailto:am@alewijnse.nl
http://www.alewijnse.nl
mailto:info@coops-nieborg.nl
mailto:info@multi.be
mailto:info@top-advies.nl
http://www.top-advies.nl
mailto:info@markvanschaick.nl
http://www.markvanschaick.nl
mailto:info@vanzetten.com
http://www.vanzetten.com
mailto:info@itw-welding.nl
http://www.itw-welding.com
mailto:info@sti-engineering.nl
http://www.sti-engineering.nl
mailto:info@loodswezen.nl
http://www.loodswezen.nl
mailto:info.nl@xantic.net
mailto:info@lowland.com
http://www.lowland.com
mailto:erik@hubelmarine.com
mailto:company@takmarine.nl
mailto:info@q-shipping.nl
http://www.q-shipping.nl
http://www.radioholland.nl
mailto:info@radioholland.nl
mailto:marine@nicoverken.nl
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Maritieme Training

M a rr t:f i r r p .  .

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

Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

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

Mega Jachten

mmyriUmc consumants

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

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

allship
marine projects

Allship Marine Projects
Bobeldijk35
1647 C E Berkhout
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: coops-nieborg@coops-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

Hubei 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

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
Maxwells traat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 0 78-618 08 77 
Fax 078-618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

Schroefaskoker-
afdichtingen

Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Brugwachter 13,3034 KD  Rotterdam 
Tel. 010 - 4114614, Fax 010 - 41410 04 
E-mail: info@tbu.nl

Staal-IJzer Gieterij

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

CS3WTK aan de wal
' i  I M U C - 3 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

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

Veiligheid

EflNuiec
Nutec Rotterdam B.V.
Beerweg 101 
3199 LM  Maasvlakte

Tel. 0181 - 36 2394, Fax 0181 - 36 29 81 
E-mail: info@nutec.nl

Veiligheidsmiddelen

MTEMA

Datema Delfzijl BV
www. datema. nl
Tel. 0596-63 52 52
Fax 0596-61 5245
E-mail: delfzijl@datema.nl
Tel. 010 - 436 6188, 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

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.n
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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-NIRIA en de Federatie 
van Werknemers in de Zeevaart F W Z
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Bluew a te r E ie rg y  Services BV  
operates worldwide since 1978,
H uew ater specializes in des çn, 
lease and operation oftanker- 

based Roating Reduction borage  
and Offloading (FPSO) vessels and 

Roating Storage and Offloading 
(  FS 0 ) vessels. Bluew a e r  airrentl y  
owns and operates a fleet of five 

high-spedfication FPSOs.

Bluew a e r  is also a leading 
provider of Single Pdnt Mooring 

(SFM) systems, Buewater designs 
jnnovSi ve CALM B uo^and  Turret 
Mooring solutions for their dients.

The range of activities indudes 
design, spedfication, preparation, 

procurement, project 
management, construction 

supervision and commissioning 
activities.

btueuuoter

uv iahai . b I u e w  a t  e r . co m
Due to  an a it ic ip a e d  growth and further reinforcem ent o f Bluewater's market position
we are seeking candidates for th e  fd  lowing positions, to  be based in Bluew a e r 1 s
Hoofddorp office.

(S e n io r )  M a r in e  S y s te m s  E n g in e e r
■ fednelor cr M aster o f Sdence in Mechanical engineering or f-taxsl .Architecture (m arine  

Systems) .

■ Fftjfessional experience in engineering o f m arine systems for th e  offshore industry a n d /o r  
ship building industry, such as design o f systems and engine room arrangem ents as well 
as spedfication o f equipm ent.

■ Familia- with relevant in tem ationd  design codesand d a ®  regulations.
■ /% Senior, skills to  act as Lead Engineer on tu rnkey  projects and /o r to  supervise

subcontractor's perform ance, in our office or at contractor's premises.

(S e n io r )  N ava l .A rchitect
■ Bachelcr cr M aster o f Sdence in Structural engineering or Nai/al .Architecture.
■ Professional e jperience in engineering o f naval aspects fee th e  offshore industry  and /or 

ship building industry, such as design o f hull structures a id  (genera l) arrangem ents, 
verification o f (dam aged) stability and spedfication o f outfitting equipm ent.

■ Familia- with relevant in tem ationd  design codesand dass regulations.
■ fie Senior, skills to  act as L=:ad Engineer on tu rnkey  projects and /o r to  supervise 

subcontractor's perform ance, in our office or at contractor's premises.

(S e n io r )  N ava l D e s ig n e r
■ Etadnelcr of Sdence (or equivalent) in Structural Engineering or F-te\al Architecture.
■ frofessional experience in n^u'd engineering for th e  offshore industry  and /or ship building 

industry such as design o f arrangem ents, plans and weight estim ation.
-  Familia- with relevant international design codesand dass regulation s.
■ fie - Senior, skills to  act as Lead Engineer on tu rnkey  projects and /o r to  supervise 

subcontractor's perform ance „ in our office or at contractor's premises.

(S e n io r )  B e c tr ic a i E n g in e e r
■ Badnd cr cr fotaaer o f Sdence in Bectricai Engineering.
■ frofessional experience in engineering o f high Vfoltage installations and performing  

network calculations, preferably for th e  ship building and /or oil and gas industry.
■ Familia- with relevant international design codesand dass regulations.
■ Senior, skills to  act as Lead Engineer on tu rnkey  projects and /o r to  supervise 

subcontractor's perform ance. in our office or at contractor’s premises.

For all th e s e  fu nctio n s you should recogn ise in yourself:
■ Ifbur approach is construction/ operation oriented and you like to work within a dynamic 

project environment.
■ /affinity to  work on intem aicnal. multidisciplinary turnkey projects in a marine 

environment.
■ Experience in the oil and gas industry is a plus.

In return Bluew a e r  offers y>u competitive employment conditions and excellent career 
opportunities.

To apply please write in t ill  confidence endosing y ju r curriculum vitea within two weeks to:

Bluew a te r Energy Services BV
Human Resources, P atric ia  van d e rM e ij de Bie
M arss traa t S3
P.O. Bok 3 1 0 2
2 1 3 0  KC Hoofddorp
The N etherlands
Pat ri ci a .van d erm  ei j d eb ie @fc> I ue w at er .com



Is het Loodswezen 
al een stip 

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

• Wil je nieuwe carrièremogelijkheden ontdekken?*

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

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

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

van Besluit Adspirant Registerloods vermeldt de 

max. leeftijd van 37 jaar.

Lo od s w e z e  n

N ederlandse Loodsencorporatie • +31 (0)10 40 00 500 • in fo@ loodsw ezen .n l • w w w .loodsw ezen .n l

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

