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Het beste Nederlandse 
schip aller tijden

Zandzuiger Andre.L 

Rondvaartboot Halve Maen

Deze maand:

Design and coversion of 
FPSÜ Mystnas
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samenkomen
W aar vindt u ze nog? Professionals die 7 dagen per week, 

24 uur per dag inzetbaar zijn, w ereldw ijd? In Rotterdam! 

Tenminste, vanuit deze plaats beschikt Atlas Services Groep 

over een internationaal netwerk van vestigingen en agen

ten die snel kunnen beschikken over een w erknem er of 

desnoods een complete bem anning voor uw vloot. Voor 

tijd e lijk  of voor vast. M aar ook voor total crewing, onder

steuning bij adm inistratieve handelingen, naast trainingen 

en programma's voor scholing, loopbaanontw ikkeling en 

reïntegratie. Zo vormen wij alle schakels in de m aritiem e, 

o lie- en gas- en hydrografische keten. En dat al sinds 1982. 

We zullen niet van het dek schreeuwen dat we hierin de 

beste zijn. M aar u kunt er wel vanuit gaan dat uw capaci

teit én kw aliteit met Atlas M aritiem , Olie &  Gas en Hydro

grafie zijn gewaarborgd. Zeker.

www.atlasgroep.nl

Atlas Personnel Services
jé Ê I  .. . -I- LaCrosseflWuzosailor 1 . . . . . . . . . . . [AYMAR IA  CROSSE U U  Atlas Tristar

P E R S O N E L E  D I E N S T V E R L E N I N G  M A R I T I E M  O L I E  & G A S  H Y D R O G R A F I E

http://www.atlasgroep.nl
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Rondvaartboot Halve M aen
De rondvaartboot Halve Maen, die sinds april in de Biesbosch vaart, is het 
grootste hybride schip in Europa. De energie wordt geleverd door een accu-

batterij, opgeladen met zonne
panelen, of door dieselgenerato
ren. De Halve Maen is eigendom 
van Het Natuurrecreatieschap de 
Hollandse Biesbosch, werd afge
bouwd en geïnstalleerd door 
Leeuwestein Scheepsinstallaties 
en het casco kwam van de firma 
Tinnemans.

Zandzuiger Andre,L
Het schip de Andre.L is speciaal ont
wikkeld voor het winnen en transpor
teren van zand en grind. Barkmeijer 
Shipyards heeft het vaartuig op 1S sep
tember 2005 overgedragen aan de 
Franse rederij Dragages-Transportset 
Travaux Maritimes. De ontwerpeisen
waaraan voldaan moest worden, werden gedomineerd door het feit dat het 
schip in de haven Lorient moest kunnen lossen. Deze haven wordt geken
merkt door grote getijdenverschillen, waardoor de gehele laad-/loscyclus niet 
langer kan duren dan één getijdencyclus.

Design and Conversion of FPSO M ystras
Ontwerp en bouw binnen twee jaar een 
‘Floating Production and Offloading 
vessel’ (FPSO), dat in Nigeriaanse wate
ren 80.000 olievaten per dag kan produ
ceren. Dat was de opdracht die de joint 
venture van Saipem Energy Industries 
Spa en Single Buoy Mooring in 2:002 
ontving van AGIP. Hoe werd deze op

dracht uitgevoerd? Dit artikel is een samenvatting van een voordracht die 
werd gehouden tijdens de OTC 2004 in Houston.

Het beste Nederlandse schip aller tijden
Het Scheepvaartmuseum orga
niseert op vrijdag 25 november 
een symposium in Amsterdam.
Tijdens dit symposium zal dui
delijk worden wat het beste Ne
derlandse schip aller tijden is.
Specialisten leggen per categorie 
uit wat in hun ogen de winnaar 
is, daarna kiezen de aanwezigen 
hun eigen favoriet. Bovendien
zal het Jaarboek ‘Schepen van de Gouden Eeuw’ feestelijk worden uitgereikt 
aan de schrijfster Nelleke Noordervliet.
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N i e u w s

Opening nieuw gebouw 
Scheepvaart en Transport College
Het nieuwe gebouw van het 
Scheepvaart en Transport College 
(STC) is op 30 september in Rot
terdam officieel geopend door Zij
ne Koninklijke Hoogheid de Prins 
van Oranje. In het gebouw zijn na
genoeg alle haven- en scheepvaart
opleidingen (VMBO, MBO, HBO 
en Master of Science) van het STC 
geconcentreerd. Het gezichtbepa- 
lende ontwerp van het Rotterdam
se architectenbureau Neutelings 
Riedijk architecten BV telt veer
tien verdiepingen en biedt plaats 
aan een kleine 2.000 leerlingen en 
studenten. Op de hoogste verdie-

voel van massaliteit krijgen. Ook 
een aantal bedrijven behorend 
tot de STC-Group is in het ge
bouw gevestigd. Dit zijn bedrij
ven die vanuit het Scheepvaart 
en Transport College wereld
wijd opleidingen en adviezen 
verzorgen voor de transportke- 
ten. Tot de STC-Group beho
ren behalve de school: MSR 
(Maritime Simulation Rotter
dam), Dynamar Consultancy, 
International Maritime Trans
port Academy en de deelnemin
gen Safeway Maritime Rotter
dam en Maritime Human Re-

First contract for 
Fairmount Fjord

Fairmount Fjord will transport the DP-3 Pipelay / Con
struction / Accommodation Barge Jascon 5 from Mumbai, 
India, to a Mexican port in the Gulf of Mexico. This means 
that the recently established company will start generating 
revenues this year - earlier than predicted - as it had been as
sumed that the barges would be idle until their completion as 
semisubmersible heavy transportation vessels in the third 
Quarter of 2006. The Jascon 5 measures 140.0x40.6x8.75 m. 
Fairmount Marine B.V., as managers, has scheduled one of 
the fleet’s powerful long distance ocean-going tugs for the to
wage of the loaded barge, which is expected to take about 46 
days. Fairmount Fjord was mobilized from its current lay
up position near Stavanger to Mumbai.

Sprankelende doop Maritieme Poort
De Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders (KVNR) 
organiseerde op woensdag 28 
september in perscentrum 
Nieuwspoort een eerste bij
eenkomst in het kader van de 
Maritieme Poort. Doel hier
van was bij specifieke doel
groepen meer aandacht te vra
gen voor het belang en het be
houd van de Nederlandse zee
scheepvaart.
Tot de genodigden behoorden 
leden van de Eerste en Tweede

sprake van een afname. De 
Nederlandse zeescheepvaart 
vormt echter een essentieel 
onderdeel van de Nederlandse 
economie en speelt een aanja- 
gersrol in de Nederlandse ma
ritieme cluster. Zo wordt bij - 
voorbeeld de helft van de door 
Nederlandse reders bestelde 
schepen gebouwd bij Neder
landse werven. De KVNR wil 
dan ook nog meer in contact 
treden met voor haar van be
lang zijnde publieksgroepen.

ping is een conferentiezaal be
schikbaar met een capaciteit van 
350 personen. Het is zo ontworpen 
dat het onderwijsconcept van het 
Scheepvaart en Transport College 
volledig tot zijn recht komt. In dit 
concept wordt gewerkt met ‘high 
tech’ innovatieve leermiddelen. 
Naast diverse practica, waaronder 
een complete machinekamer, zijn 
dit onder andere Simulatoren voor 
de nautisch en logistieke activitei
ten. Op dit gebied heeft het STC 
het grootste ‘simulatorpark’ ter 
wereld. Door het opdelen van het 
gebouw in afdelingen, gesitueerd 
rondom een plein met loggia en vi - 
de, wordt voorkomen dat de ge
bruikers van het gebouw een ge-

source Rotterdam evenals de 
STC-vestigingen in Zuid-Afri- 
ka, Vietnam, de Filippijnen en 
Oman. Ook het kantoor van de 
Vereniging Opleidingsschip 'De 
Eendracht’ krijgt een plek in het 
gebouw. Met het nieuwe gebouw 
is een belangrijke stap gezet in de 
concentratie van Rotterdamse 
opleidingen voor de haven- en 
scheepvaartsector. Onder de pro
jectnaam Rotterdam Transport 
Schools wordt deze concentratie 
- ook wel Brainport genoemd - 
door diverse partijen, waaronder 
de gemeente Rotterdam en de 
stichting Kennisinfrastructuur 
Mainport Rotterdam (KMR), 
gestimuleerd en gefaciliteerd.

Kamer, de Nederlandse leden 
van het Europees Parlement, 
ambtenaren van diverse mi
nisteries en rederij vertegen
woordigers. De doop van de 
Maritieme Poort vond plaats 
door Ineke Dezentjé Ham
ming-Bluemink, lid van de 
VVD-fractie van de Tweede 
Kamer.
Na een behoorlijk aantal jaren 
van groei van het aantal zee
schepen onder Nederlandse 
vlag, is sinds begin 2004 weer

Een van de activiteiten op dit 
vlak is de oprichting van de 
Maritieme Poort. Daarnaast 
vraagt de KVNR aandacht 
voor de viering van World 
Maritime Day. Deze dag is in 
het leven geroepen door de 
International Maritime Orga
nisation (IMO), als onderdeel 
van de Verenigde Naties, die 
hiermee wereldwijd de nadruk 
legt op het belang van de zee
scheepvaart voor de interna
tionale wereldhandel.
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Tentoonstelling luchtfotograaf in Maritiem Museum Rotterdam
Schepen in hevige stormen en 
torenhoge golven; geen piloot 
waagt zich in het luchtruim 
boven zee bij windkracht 10. 
Dit geldt niet voor Herman 
IJsseling, Deze bekende lucht - 
fotograaf, werkzaam bij Fly
ing Focus, trotseert de meest 
barre omstandigheden om de 
prachtigste en spectaculairste 
scheepvaartmomenten vast te 
kunnen leggen. Van 8 oktober 
tot en met 5 februari 2006 
toont het Maritiem Museum 
Rotterdam een selectie van de
ze bijzondere foto’s in de ten
toonstelling ‘Windkracht 10 - 
Scheepvaart vanuit de lucht’. 
De tentoonstelling toont een

breed beeld van de Neder
landse scheepvaart vanuit een 
bijzonder perspectief: contai
nerschepen of vissersboten in 
hevige stormen die bijna wor
den verzwolgen door torenho
ge golven, maar bijvoorbeeld 
ook ijsbrekers in verstilde 
winterse taferelen. Diverse 
thema’s komen aan bod, zoals 
offshore, baggerij, visserij, 
zeilvaart en natuurlijk de Rot
terdamse haven. De tentoon
stelling toont imposante beel
den van kolossen op zee, zoals 
een booreiland dat naar zee 
wordt gesleept, maar ook in
drukwekkende panaromafo- 
to’s van de Maasvlakte.

In de teksten bij de foto’s 
wordt Herman IJsseling aan 
het woord gelaten. Hij geeft 
niet alleen informatie over de 
getoonde schepen, maar ver
telt ook mooie anekdotes over 
zijn avontuurlijke werk. Ook 
is er een korte film te zien 
waarin de fotograaf met zijn 
avontuurlijke werk bezig is. 
Het nieuwste unieke tweemo- 
torige vliegtuig van Flying Fo- 
cus, de Cessna 337 Skymaster, 
is als een twee meter groot mo

del te bewonderen. Dit voor 
Nederland unieke vliegtuig 
met zijn dubbele staart en 
twee motoren in één lijn, 
maakt het mogelijk om zelfs 
bij windkracht 10 te vliegen.

Voor meer informatie: 
Maritiem Museum Rotterdam 
Leuvehaven 1 
3011EA Rotterdam 
www. maritiemmuseum.nl

Oceanwide acquireert bedrijf in Denemarken

Oceanwide, marktleider op de 
internationale maritieme uit
zend- en detacheringmarkt, 
maakt bekend dat de definitie
ve overeenkomst met betrek
king tot de acquisitie van Ha- 
raship Manning Aps uit De
nemarken is getekend. Met 
deze overname Voegt Ocean
wide weer een kantoor toe aan 
haar groeiende internationale 
netwerk van uitzendvestigin- 
gen. De nieuwe dochter zal

gaan opereren onder de naam 
Oceanwide Har aship Den
mark Aps.
Haraship Manning Aps is een 
‘crewing’ bedrijf, gevestigd in 
Frederikshavn, Denemarken 
en gericht op het uitzenden en 
detacheren van personeel in de 
visserij- en kustvaartsector in 
Denemarken. Daarnaast heeft 
zij een goede positie in de Fa
rao Eilanden, Groenland en 
Ijsland. De bestaande perso

neelsleden - Managing Direc
tor Gilli Haraldsen (voormalig 
eigenaar) en Operations Ma
nager Niels Maindal - zullen 
verantwoordelijk blijven voor 
de dagelijkse gang van zaken 
binnen de nieuwe werkmaat
schappij.
De toevoeging van dit Deense 
kantoor aan het snel groeiende 
internationale vestigingennet
werk geeft aan dat Oceanwide 
werk maakt van haar plannen

om verder te penetreren in de 
Scandinavische markt. “Wij 
zijn er zeker van dat onze aan
wezigheid in dit gebied en de 
sterke positie van de onderne
ming ons zal helpen om deze 
markten te voorzien van de 
best mogelijke dienstverle
ning,” aldus een woordvoer
der.

Economie van Spitsbergen gered door Nederlandse uitvinding
Liberty Gasturbine Holland 
heeft met een eigen uitvinding 
een mijnbrand geblust in re
cordtijd. Een kolenmijn in het 
Noorse Spitsbergen vloog in 
brand als gevolg van laswerk- 
zaamheden in de mijn. De 
brand was al snel onbeheers
baar, waarna Michel Kooij, di
recteur van Liberty Gasturbi
ne Holland, werd gevraagd of 
hij met zijn uitvinding - de zo
genoemde ‘Steamexfïre’ - een 
oplossing kon bieden. Spits
bergen, een ontdekking van 
Willem Barends, kent een lan
ge geschiedenis als het om ko

lenmijnen gaat. Ondanks het 
feitdater maar zo’n 5000 men
sen wonen, is het economische 
belang voor Noorwegen groot. 
Door de brand heeft de groot
ste mijn aldaar, Svea Nord, een 
omzetverlies van ruim één mil
joen euro per dag geleden. 
Ongeveer een half jaar geleden 
werd Michel Kooij gevraagd of 
hij met zijn uitvinding een 
mijnbrand kon blussen in 
Zuid-Afrika. Er was berekend 
dat het blussen van die brand 
met conventionele middelen 
circa tien maanden zou duren. 
De Steamexfire zou er echter

slechts acht dagen over doen. 
Dit enorme succes ging als een 
lopend vuurtje door de wereld
wijde mijnindustrie, Liberty 
Gasturbine Holland, gevestigd 
in Putten, heeft dankzij dit suc
ces samen met twee mensen uit 
Australië, GSIS (Global Steam
exfire Inertisation Services) op
gericht. GSIS houdt zich bezig 
met het bedienen van de Steam
exfire.
De Steamexfire is een machine 
die een zuurstofloze stoom pro
duceert. Dit blijkt in de praktij k 
een ideale en meest efficiënte 
manier te zijn om een brand in

een gesloten ruimte te blussen. 
Het apparaat wordt aangedre
ven door een grote turbinemo
tor, afkomstig uit een straalja
ger en draait op kerosine. Een 
afterbumer is gemonteerd om 
de uitlaatgassen zuurstofloos te 
maken, waarna water geïnjec
teerd wordt om stoom te ma
ken. Tegenwoordig wordt het 
Puttense bedrijf vanuit de hele 
wereld gevraagd om lezingen 
en presentaties te geven.

Voor meer informatie: 
www, steamexfire. com 
www.libertygasturbine.nl

http://www.maritiemmuseum.nl
http://www.steamexfire.com
http://www.libertygasturbine.nl
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JR Shipping BV: continuïteit in succes

iipp ing
JR  Shipping heeft dit jaar al
weer vier grote scheepspartici- 
patieprojecten met succes gere
aliseerd. Het bedrijf realiseert 
haar vlootuitbreidingen door 
nieuwbouw en door de aan
koop van bestaande schepen. 
Voor de financiering is partici
patie door beleggers (particu
lieren en beleggende BV’s) on
ontbeerlijk. Hiervoor zet de re- 
derijgroep eigen scheeps-CV- 
projecten op. In 2004 was de 
Harlinger rederij groep hierin 
zelfs marktleider in Nederland, 
met een totaal aan geplaatst 
commanditair kapitaal van 44 
miljoen euro.
Opvallend is dat veel bestaande 
participanten steeds weer deel
nemen in nieuwe projecten. 
Hieruit spreekt vertrouwen in 
het gevoerde beleid van de rede
rij . Kernpunt in dat beleid is ui
teraard de professionele, winst
gevende exploitatie van de vloot

die de basis vormt voor de be- 
leggingsresultaten. Maar ook 
de adequate en open wijze 
waarop de rederij groep met 
haar vennootrelaties communi
ceert, draagt bij aan het succes. 
JR  Shipping BV is inmiddels 
de belangrijkste Nederlandse 
rederij, actief in de markt voor 
containerschepen. Ook in de 
Nederlandse scheeps-CV is 
JR  Shipping toonaangevend. 
Overigens heeft de rederij- 
groep in 2004 ook een aantal 
schepen succesvol verkocht. 
Het rendement op de bijbeho
rende en inmiddels afgesloten 
CV’s heeft de prospectus- 
prognoses ruimschoots over
troffen. Ook de lopende 
scheeps-CV’s liggen goed op 
koers, getuige de prima rende - 
mentstussenstanden per me
dio 2005. Dat geeft vertrou
wen voor de in 2005 nieuw aan 
te bieden scheeps-CV’s.

W etenschap en techniek in de 
praktijk bij M ARIN

MARIN opende op 22 okto
ber haar deuren voor het pu
bliek. Dit gebeurde tijdens de 
WetenWeek, een jaarlijks 
terugkerend evenement, be
doeld om kinderen meer met 
wetenschap en teclmiek in aan
raking te brengen (zie ook

www.wetenweek.nl). Die dag 
werden alle testfaciliteiten geo
pend en werden er doorlopend 
interactieve demonstraties ge
geven.
Zo kon men bijvoorbeeld tij
dens een test in een van de bas - 
sins meerijden op een sleepwa- 
gen, ervaren hoe realistisch het 
is om op een scheepsbrugsi- 
mulator te varen en zien hoe 
scheepsmodellen en scheeps
schroeven worden gemaakt.

¥  S^'
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ENERGY (+) TECHNICS 
IS OUR WORLD

Maritime projects, new building, maintenance and renovations
B akker S liedrecht is an internationally operating electro-technica l com pany 
specia lis ing in the fie lds o f dredg ing, offshore, fis h e ry  m erchant, naval and 

in land sh ipp ing. W e are continuous ly search ing  for op tim um  and 
innovative solutions, using conventional as weil as 

state-of-the-art electro-technical 
and mechanical techniques.

You can rely on us when it com es to the design and turn-key delivery of e lectro
technica l drive, contro l and au tom ation  system s, but a lso when it com es to 
sw itchboards, contro l desks, m otors, a lte rna tors , cabling, and custom -bu ilt 
m ach ines fo r e ithe r on board, on deck or fo r subm ers ib le  applications.

Bakker R epair specia lises in m a intenance, d iagnosis, repa ir and w inding of 
m otors, genera tors  and transform ers, in high as well as low vo ltage

For service, m aintenance, revision and repa ir w e are ava ilab le  w orld wide, 
24 hours a  day, 7 days a  week.

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.

Tel./fax +31 (0)184 436666/436677 
Engineering, Drives, Automation, Switchboards, 
Installation and Service

Bakker Repair B.V.

Tel./fax +31 (0)184 410555/411853 
Revision, Repair. Winding, Balancing,
A lignm ent and Diagnostics

VGA
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http://www.wetenweek.nl
http://www.bakkersliedrecht.com


Opdrachten

Scheepswerf Grave boekt rivierpassagiersschip en oliebestrijdingsvaartuig

Amadeus Waterways uit Ca- 
lifornië in Amerika, heeft 
Scheepswerf Grave opdracht 
gegeven voor een passagiers
schip voor de binnenvaart. 
Het 2*/2-deks schip krijgt als 
afmetingen: L x B x H  = 110x 
11,40 x 2,75 m en een diep
gang van 1,6 m.
De accommodatie zal plaats 
bieden aan 150 passagiers in 
75 hutten en aan 44 beman
ningsleden in 22 hutten.
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Cummins dieselmoto
ren, type KTA-38, van elk 
808 kW bij 1800 tpm, die 
Veth roerpropellers aandrij - 
ven, type VZ-800-CR, met

contra-roterende schroeven 
van 1200/1400 mm diameter. 
Hiermee wordt een snelheid 
bereikt van circa 22km/h 
Verder zijn er twee generator
sets van elk 400 kW, een gene
rator van 300 kW  en een 
havenset van 75 kW, alle fa
brikaat Cummins.
De 2-kanaals boegschroef, type 
Veth-jet, heeft een vermogen 
van 300 kW.
De oplevering van het schip, 
bouwnummer 153, is gepland 
voor december 2006.
Dezelfde rederij bestelde al eer
der een identiek schip bij 
Scheepswerf Grave, bouw
nummer 151. Dit schip krijgt

Zijaanzicht wan de schepen voor Amadeus W aterways

Zusters voor Jumbo Javelin besteld

De Rotterdamse zwareladingrederij Jumbo heeft bij Damen 
Shipyards een zusterschip besteld van de Jumbo Javelin, met 
een optie op een tweede schip. Ook deze schepen zullen een 
hefvermogen van 1600 t krijgen. De Jumbo Javelin is uitvoe
rig beschreven in SWZ 2004, nr. 7/8, blz. 14 -19.
De oplevering van de schepen zal in december 2007 en juni 
2008 plaatsvinden.

de naam AmaDagio, en moet 
in februari 2006 klaar zijn.

Van het Havenbedrijf Rotter
dam kreeg de werf verder op
dracht voor een oliebestrij - 
dingsvaartuig. Dit bouwnum
mer 152, een catamaran, moet

in het eerste kwartaal van 200 7 
gereed komen.
De orderportefeuille van de 
werf omvat verder nog een 
veerpont voor de Vlaamse Ge
meenschap, bouwnummer 
150, waarvan de oplevering 
voor deze maand is gepland.

Heesen bouwt motorjacht van nieuwe 4 4 0 0  serie

Heesen Yachts in Oss gaat 
voor een niet nader genoemde 
opdrachtgever een motorjacht 
bouwen van het nieuwe type 
Heesen 4400, Het luxe jacht, 
ontworpen door Heesen Jacht
bouw en Omega Architects, is 
een ‘semi displacement’ schip 
met een knikspantromp.
De afmetingen zij n:
Lengte o.a. 44,00 m.
Lengte w.1. 38,00 m.
Breedteo.a. 9,00 m.
Diepgang, 2,50 m.
halfbeladen
Waterverplaatsing, 290 t. 
max.
De romp, onderverdeeld in 5 
waterdichte compartimenten, 
en de bovenbouw worden van 
aluminium vervaardigd.
Twee M TU  16V 4000 M90 
dieselmotoren van elk 2720 
kW drijven elk, via een ZF 
7550 tandwielkast, een Schaf- 
fran 5-blads schroef aan van 
1380 mm diameter. Met deze 
voortstuwingsinstallatie be
haalt het schip een maximum 
snelheid van 26 knopen.
Voor de stroomvoorziening 
zorgen twee Northern Lights 
generatorsets van elk 80 kW, 
230/400V, 50 Hz.

Verder wordt het schip voor
zien van een hydraulisch aan
gedreven HRP boegschroef, 
type 1000, met een vermogen 
van 80 kW.
De accommodatie omvat o.a.:
• Op het onderste dek: vier 
gastenhutten, elk voor twee 
personen, alsmede drie twee
persoonshutten en messroom 
voor de bemanning.
• Op het hoofddek: de verblij 
ven van de eigenaar, met over 
de volle scheepsbreedte, een 
zitslaapkamer en een badka
mer, en verder een ‘walk in 
wardrobe’ en een kantoor
ruimte. Ook liggen op dit dek 
de kombuis met proviandber- 
ging en een ruime salon met 
eetkamer.
• Op het stuurhuisdek liggen 
achter het stuurhuis de ac
commodatie van de kapitein 
en een ‘sky lounge’.
Alle hutten hebben eigen sani
taire voorzieningen.
Achterin het jacht is een berg
plaats (‘lazaret’) voor tenders, 
waterski’s e.d.
De oplevering van het jacht, 
bouwnummer 13644, is ge
pland voor najaar 2007.

De Jumbo Javelin tijdens het lossen van een 1 5 0 0  t  ‘C3 sp litte r’ op 

de rede bij Sikka, India (foto: Jumbo)

Zijaanzicht van de Heesen 4 4 0 0
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Zilvermeeuw

O pleveringen

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in augustus het patrouil
levaartuig Zilvermeeuw, bouw- 
nummer 548910, overgedra

gen aan de Douane, Het is na 
de Kokmeeuw en de Mantel- 
meeuw het derde schip van 
het type Stan Patrol 2005 dat

Damen voor de Douane heeft 
gebouwd. Ook werd voor de 
Koninklijke Marechaussee de 
RV 180 Wijcker Meer ge

bouwd, die in SWZ 2005, nr. 
3, blz. 6 werd beschreven. De 
Zilvermeeuw is nagenoeg ge
lijk aan laatstgenoemd schip.

Cornwall

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft op 19 augustus het pa
trouillevaartuig Cornwall, bouw - 
nummer 549860, opgeleverd 
aan de Kustwacht van Jamaica 
(Ministry of National Securi
ty). Het schip, met de type
aanduiding OSV 4207, is be
stemd voor wetshandhaving 
en SAR (search and rescue) 
operaties. Het lijkt veel op de 
kustwachtkotters die Damen 
destijds voor de Nederlandse 
Antillen en Aruba bouwde 
(zie SWZ 1999, nr. 2, blz. 30-

37), alleen de breedte is iets 
groter: 7,11 m in plaats van 
6,71 m over alles. De afmetin
gen zijn derhalve: L o.a. x B 
o,a. xH  = 42,80x7,11 x3,77 
m; de diepgang is 2,52 m. 
Twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3516 D I-TA  elec, 
van elk 2100 kW bij 1600 
tpm, drijven de verstelbare 
schroeven aan via Reintjes 
tandwielkasten, reductie 3,5:1 
en geven het schip een snel
heid van 26 kn.
Stroom wordt geleverd door

twee Caterpillar 3056T gene
ratorsets van ieder 105 kVA 
bij 1500 tpm, 400/230 V, 50 
Hz.

Voor het overige verschillen 
inrichting en uitrusting slechts 
in details van de kotters in de 
West.

De Cornwall (foto: Damen Shipyards)

SAR 4 1 3

Damen Shipyards heeftop 27 
augustus de SAR 413, bouw- 
nummer 549859, opgeleverd 
aan Vinamarine in Vietnam. 
Het schip is in licentie in 
Vietnam gebouwd op de 
Song Cam Shipyard in Hai 
Phong uit een uit Nederland 
toegeleverd onderdelen pak
ket, volgens de Damen Tech-

nical Co-operation formule. 
Het schip is bestemd voor SAR 
operaties in de kustwateren van 
Zuid Vietnam. Ook dit schip is 
familie van de bovengenoemde 
kustwachtkotters en van de 
Comwall. Met de afmetingen 
L  o.a. x B o.a. x H = 43,80 x 
7,11 x 3,77 m is het een meter 
langer dan de Comwall; de

1 ■

maximale diepgang is 2,52 m. 
Voor het overige zijn er nogal 
wat verschillen met de eerdere 
schepen.
• De machineinstallatie bestaat 
nu uit twee M TU  dieselmoto
ren, type 16V4000 M70, elk 
2320 kW bij 2000 tpm, die via 
Reintjes tandwielkasten, type 
WVS930, de vaste schroeven,

diameter 1500 mm, aandrij
ven. Hiermee wordt een snel
heid van 26 kn behaald.
• Hulpvermogen wordt gele
verd door twee Cummins/- 
Newage Stamford generator
sets van elk 100 kVA, 415/
240 V, 50 Hz.
• De indeling op het hoofddek 
is geheel aangepast aan de ta
ken van het schip en omvat in 
hoofdzaak een ziekenboeg met 
12 bedden en een ruimte met 
zitplaatsen voor de geredden, 
gecombineerd met de mess en 
daarachter de kombuis.
• De bijboot op het achter
schip, een Avon Searider RIB, 
wordt met een hydraulisch be
diende kraan overboord gezet. 
De boot die uit een slipway 
wordt gelanceerd, zoals op de 
Cornwall, is vervallen.
• De brandbluscapaciteit, met 
een enkele handbediende moni
tor, bedraagt 120 m3/h.
In maart van dit j aar werd al een 
zusterschip, de SAR 412, bouw- 
nummer 549858, opgeleverd.

De SAR 4 1 3  (foto: Damen Shipyards)



DMS Sparrow

Damen Gorinchem Tugs & 
Workboats heeft op 22 au
gustus 2005 de Stan Tug 
1605, bouwnummer 503918, 
DMS Sparrow opgeleverd aan 
Damen Marine Services.
De afmetingen zijn: L  o.a. x B 
o.a. xH  = 16,89 x 5,29 x 2,51 m; 
de diepgang achter is 2,25 m en 
de waterverplaatsing 821.
Twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3408C TA/B, van ie
der 350 kW bij 1800 tpm, drij
ven via Reintjes tandwielkasten,

type WAF 164L, reductie 
5,044:1, de vaste Promarin 
schroeven aan, diameter 1300 
mm, in Van de Giessen straal- 
buizen. Zij geven de boot een 
vrij varende snelheid van 10,9 
kn en een paaltrek van 13,31.
De uitrusting omvat een Mam- 
paey sleephaak, 151SWL.
De accommodatie is ingericht 
voor 4 personen in een vier- 
persoonshut.
Classificatie: Bureau Veritas.

Trent MOAB van Parenco

De Trent MOAB van Parenco (foto: Keppel Verolm e Shipyards)

De scheeps- en offshore werf 
Keppel Verolme te Rozen
burg heeft eind augustus een 
nieuw onbemand productie 
platform, bouwnr. 972, opge
leverd aan opdrachtgever Pe
renco U.K. Deze Mobile 
Offshore Application Barge 
(MOAB) is een verplaatsbaar 
klein gas compressie platform

met afmetingen L x B x H x T  
= 30,00 x 30,00 x 14,48 x 
10,88 met 4 jack-up poten 
(lengte 75 m) voorzien van 
zuig ankers. Het platform ver
trok op 31 augustus en werd 
geïnstalleerd op het Trent 
veld in de Noordzee om daar 
dienst te doen als gas com
pressie station.

CS Marina en CS Carmen

Damen Shipyards Hardinx- 
veld heeft op 1 september de 
Multi Cats 1908 CS Marina, 
bouwnummer 1567, en CS 
Carmen, bouwnummer 1568, 
opgeleverd aan Coastal Ship
ping B.V.
De scheepjes zijn bestemd om 
in de Kaspische Zee onder
steunende werkzaamheden te

verrichten voor de plaatselijke 
olie- en gasindustrie, zoals an- 
kerbehandeling, bevoorra
ding, behandeling van slangen 
en surveywerk. Er geldt daar
bij een diepgangsbeperking 
tot 1,00 m. Daardoor wijken 
de schepen af van eerdere 
MultiCats 1908.
De afmetingen zijn: L  o.a. x B

o.a. x H  = 19 ,38x8 ,50x2 ,10  
m; op de diepgang van 1,00 m 
is de waterverplaatsing 881. 
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Caterpillar 3406C-TA 
dieselmotoren van ieder 298 
kW bij 1800 tpm. Via Reintjes 
tandwielkasten, type W AF 
144, reductie 3,522:1, drijven 
zij de vaste schroeven aan, dia

meter 1000 mm, in straalbui- 
zen. Met deze installatie is een 
vrij varende snelheid van 9,5 
kn bereikt en een paaltrek van 
9 ,41.
Twee Caterpillar generator
sets, type C-02, 2 NA, leveren 
ieder 21,9 kVA.
Het sleepgerei bestaat uit een 
20 t sleeplier met 50 m draad 
van 24 mm en een Mampaey 
sleephaak, SW L 15 t. Verder 
heeft het schip een boegrol van
1.05 m, diameter 521 mm, en 
een Effer dekkraan van 3 t op
8.05 m.
Voor het afgeven van voorra
den aan andere schepen heeft 
het schip extra tanks voor 
brandstof (26,6 m3) en drink
water (22,4 m ), alsmede twee 
overslagpompen van elk 20 
m3/h. ~
Bureau Veritas heeft de sche
pen geklasseerd.

De CS M arina en CS Carm en (foto: Damen Shipyards)



Man of Steel DMS World

Heesen Yachts heeft op 2 sep
tember het motorj acht Man of 
Steel, bouwnummer 12737, 
opgeleverd aan een Ameri
kaanse opdrachtgever.
Het schip is geheel van alumi
nium gebouwd en werd door 
de werf ontworpen, waarbij 
het interieur werd verzorgd 
door Omega Architects,
De afmetingen zijn:
L o.a.Av.l, x B max. x Diep-

Karyatis

Heesen Yachts heeft in okto
ber het motorjacht Karyatis, 
bouwnummer 12532, opgele
verd aan een buitenlandse op
drachtgever.
Het schip is geheel van alumi
nium gebouwd en werd door 
de werf ontworpen, waarbij 
het interieur werd verzorgd

Clementine

Moonen Shipyard heeft in af
gelopen mei het luxe motor
jacht Clementine, bouwnum
mer 181, van het type Moonen 
96, een nieuwe serie van Moo
nen jachten, opgeleverd.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 29,30 m.
Lengte w.1. 26,65 m.
Breedte mal 7,00 m.
Diepgang, max. 2,10 m.
Waterverplaatsing, 160 t.
max.
Het jacht heeft een rondspant 
vorm, een stalen romp en een 
aluminium bovenbouw.

gang = 37,0/31,5 x 7,5 x 2,3 m. 
Twee M T U  dieselmotoren, 
type 4000 M90 16V van elk 
2720 kW zorgen voor de 
voortstuwing.
Het is het derde jacht van dit 
type dat de werf dit jaar heeft 
opgeleverd: in januari de Sea
scape, bouwnummer 12337, en 
in mei de Let It Be, bouwnum - 
mer 12637, beide met dezelfde 
specificatie als hierboven.

door Omega Architects.
De afmetingen zijn:
L  o.a./w.l. x B max. x Diep
gang = 32,16/28 x 8,2 x 2,2 
m.
Twee M T U  dieselmotoren, 
type 4000 M90 16V van elk 
2720 kW zorgen voor de 
voortstuwing.

Accommodatie aan boord is 
geschikt voor de eigenaar, 6 
gasten, 1 nanny en een be
manning van 4 personen.
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Caterpillar dieselmoto
ren, type C 18 D ITA , elk 
224 kW bij 1800 tpm. Met 
deze installatie haalt het 
schip een maximum snelheid 
van 13,0 kn; de actieradius is 
3500 zeemijl bij een econo
mische snelheid van 9 kn. 
Klasse: Lloyd’s Register of 
Shipping.

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft op 18 september de Stan 
Tug 2608 DMS World, 
bouwnummer 509808, opge
leverd aan Damen Marine 
Services.
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 3,85 
m en de waterverplaatsing 366 
t.
Twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3512B TA HD/B, 
van ieder 1305 kW bij 1600 
tpm, drijven via Reintjes 
tandwielkasten, type W AF 
772, reductie 6,44:1, de vaste

Promarin schroeven aan, dia
meter 2360 mm, in Van de 
Giessen straalbuizen. Zij ge
ven de boot een vrijvarende 
snelheid van 12,6 kn en een 
paaltrek van 48,31.
Het sleepgerei omvat o.a. een 
Kraayeveld sleeplier, 20 t bij 
10m/min.
De accommodatie is ingericht 
voor 7 personen in drie een
persoons hutten en twee twee
persoons hutten.
Classificatie: Bureau Veritas 1 
*  H U LL MACH Tug Un
restricted Navigation AUT- 
UMS.

De DMS W orld  (foto: Damen Shipyards)

Normand Aurora

De Clementine (Moonen Shipyard)

Merwede Shipyard heeft op 
22 september het bevoorra
dingsschip Normand Aurora, 
bouwnummer 704, opgele-

Ola

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft op 29 september de ASD 
Tug 2810 Ola, bouwnummer 
511508, overgedragen aan 
Kompania de Tou Korsou op 
Curaijao. Het schip is nage
noeg gelijk aan de vier boten

Merwedestroom

IHDA Marine Service in 
Krimpen a/ d Lek heeft begin 
november het containerschip 
Maasstroom, bouwnummer 
225, opgeleverd aan Universal

verd aan de Noorse rederij 
Solstad. Voor enkele gege
vens zie SWZ 2005, nr. 
7/8, blz. 7.

die Damen onlangs voor 
Smit bouwde, zie de Smit 
Panama, Smit Balboa, 
Smit Christobal en Smit 
Curasao in SWZ 2004, nr. 
11, blz. 5 en in SWZ num
mers 2, 5 en 6 van dit jaar.

Marine. Het schip is een 
zusterschip van de Maas
stroom, die kort werd be
schreven m SWZ 2005, 
nr.6, blz. 7.
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Arklow Rebel

Bedrijfsnieuws

Barkmeijer Shipyards heeft op 
6 oktober het 4500 tdw 
vrachtschip Arklow Rebel, 
bouwnummer 305, opgele
verd aan Arklow Shippmg. 
Het is een zusterschip van de 
Arklow River, beschreven in

Berger Enterprise

IHC Delta Shipyards heeft op 
15 oktober de duwboot Berger 
Enterprise, bouwnummer 
11015, opgeleverd aan de 
Duitse opdrachtgever, Bilfin- 
ger Berger. De boot, van het 
type Delta Pusher 2500, zal in 
Nigeria in de delta worden in
gezet bij het verschepen van 
allerlei drijvend materieel voor

SWZ 2003, nr. 12, blz. 28-32, 
en is al het zevende van deze 
serie. Anders dan bij eerdere 
schepen uit de serie wordt als 
brandstof zware olie (HFO 
380 est.) gebruikt in plaats van 
dieselolie.

Constructiewerken. Het is een 
zusterschip van de Discovery, 
kort beschreven in SWZ 2004, 
nr. 12, blz 7.
Het schip is op eigen kracht 
naar Bremen gevaren en is 
daar aan boord van een zware - 
ladingschip genomen, dat de 
duwboot naar Nigeria ver
voert.

Verhuizing en organisatiewijziging BSM en DSO

Een verhuizing van de Breskense Scheepsbouw en Machinefabriek bv 
(BSM) van Breskens naar Oostende en een gewijzigde organisatie
structuur van Damen Shipyards Oostende (DSO) zijn nodig geweest 
om vanaf 15 september 2005 als één  geheel operationeel te kunnen zijn 
onder de nieuwe Damen Shipyards Oostende nv gevestigd te Oosten
de, België.
BSM en DSO integreren voor het moment de activiteiten en bundelen 
hun krachten om toekomstig samen sterker te kunnen opereren. Het 
hoofddoel van deze integratie is onder meer de positieversterking op 
zowel de scheepsreparatie-, conversie-, en refit- (natte) markt alsook de 
industriële machinebouw- en constructie- (droge) markt.
De gezamenlijke diensten zullen voortaan door de nieuw opgerichte 
vennootschap, Damen Shipyards Oostende nv, worden uitgevoerd 
waaronder de bedrijfsactiviteiten van zowel BSM als DSO zijn onder
gebracht. In Breskens blijft de mogelijkheid tot dienstverlening be
staan.

MHR BV, behorend tot de STC- 
Group, is een management agentuur 
gespecialiseerd in het verzorgen van:

Loopbaanadvies, bemiddeling en be
geleiding, bedrijf en projectadmini- 
stratie, bemanningszaken het leveren 
van volledige bemanningen en flexi
bele arbeidskrachten voor de gehele 
maritieme sector.

Voor diverse opdrachtgevers in verschillende sectoren zijn wij op zoek naar beginnende 
en ervaren kandidaten voor de functie van:

Binnenvaart:
Kapitein met en zonder rijnpatent 
Matrozen met en zonder diensten
boekje

Tankervaart:
Kapitein met tanker kwalificaties 
Stuurman met tanker kwalificaties 
Scheepswerktuigkundige met tanker 
kwalificaties

K oopvaardij:
Kapitein
Stuurman
Scheepswerktuigkundige 
Maritiem officier 
Kok

Terminal en Depot:
Kraanmachinist Heftruckchauffeur
Container monteur Container reiniger
Warehouse medewerker 
Terminaltrekker chauffeur

Bagger & Offshore:
Technisch inspecteur Hydrografie surveyor
Technisch inkoper 
Project engineer 
Stuurman 
Uitvoerder 
Cutterschipper 
Scheepswerktuigkundige

Kapitein
project administrateur 
Pipe operator 
Offshore Engineer 
Kraanmachinist

MARITIME HUMAN RESOURCES BV, so e r w e g  31,3088GR r o t t e r d a m ,
TEL: 010-4876780 FAX: 010-4876799, WEB: WWW.MHR-R.COM, EMAIL: SECRETARIAAT@MHR-R.COM

http://WWW.MHR-R.COM
mailto:SECRETARIAAT@MHR-R.COM


Maritieme markt door Menso de Jong

Marewards 2010
"De Amsterdamse Arena was voor 
2010 uitverkoren voor het jaarlijkse mu - 
ziekfestival Marewards, waar de inter
nationale prijzen worden uitgereikt voor 
de beste maritieme prestaties. In een 
volgepakte Arena ontving de vette 
funkjazzgroep Bravo de prijs als meest 
populaire stemmingmaker aan boord 
van cruiseschepen. Het publiek reageer
de enthousiast op deze groep die enkele 
van zijn beste nummers speelde tijdens 
het festival. De kapiteinsprijs ging naar 
de Chinese kapitein Jang Fu Chang, die 
niet alleen tien jaar zonder ongevallen 
heeft gevaren, maar ook grote popula
riteit verwierf door zijn optreden bij de 
ramp met de ‘Ever Glory’. Bij de uitrei
king liet een Chinese band het publiek 
genieten van de thans zo gewilde, mo
derne Chinese muziek. De vermaarde 
Griekse band Athena luisterde de ver
kiezing op van IMO-voorzitter Mitro
poulos als voorvechter voor het opwek
ken van de publieke belangstelling in de 
scheepvaart. Voor Nederland was het 
een bijzondere eer dat veteraan Ernst 
Vossnack de veiligheidsprijs kreeg. Hij 
streed jarenlang voor veiliger schepen 
wat onlangs bekroond werd met een

herziening van de regels voor de 
scheepsmeting. Het was passend dat 
een shantykoor - wel met moderne, on
deugende liedjes - zijn verkiezing bege
leidde. Veel applaus verkreeg ook de 
zangeres Vela Liem die de verkiezing 
opluisterde van Esther Williams van 
EasyCruise als meest populaire scheep- 
vaartvrouw. Miljoenen mensen konden 
meegenieten, aangezien het festival 
wereldwijd aandacht kreeg van de tele
visie en ook via internet was mee te ma
ken.”

In plaats van Lloyd’s List- en Seatrade- 
prijzen aan obscure dignitarissen, uit
verkoren door scheepvaartinsiders, 
kunnen we over enkele jaren misschien 
de hierboven beschreven gebeurtenis 
meemaken. Langzaam maar zeker be
ginnen scheepvaartbonzen er immers in 
te geloven dat meer en betere publiciteit 
hun imago kan opvijzelen. Tot dusverre 
vertellen zij alleen elkaar dat scheep
vaart veilig, milieuvriendelijk en goed
koop is, maar daar bereik je niet veel

Politiek neem t voortouw
De politiek en met name de Europese 
Commissie heeft het verbruid bij de 
maritieme wereld door excessieve en 
onvoldoende doordachte regelgeving 
waarbij kritiek van de maritieme wereld 
nauwelijks aandacht krijgt. Op het con
gres van Mare Forum, gehouden in sep
tember in Rome, waren het juist politici 
die de reders stimuleerden meer te doen 
dan alleen klagen.
De spraakmakende Peter Swift van 
Intertanko nam het initiatief door te 
vragen naar ‘independent impact as
sessments’ om de effectiviteit van door 
de politiek voorgestelde regels te beoor
delen. Europees parlementariër Corien 
Wortmann-Kool viel hem onmiddellijk 
bij door te beamen dat het daaraan ont
breekt. Een, in deze rubriek voorgestel
de, onafhankelijke Europese Maritieme 
Autoriteit die gevraagd en ongevraagd 
advies kan uitbrengen aan de Europese 
Commissie, het Europees Parlement en 
de Raad van Ministers was voor hen

kennelijk nog een stap te ver. Ondertus
sen vroeg mevrouw Wortmann de 
scheepvaart meer pro-actief te zijn en de 
parlementsleden voldoende ammunitie 
te geven bij de beoordeling van com
missievoorstellen. Bij pro-actief denk je 
aan een belangengroep die met positieve 
tegenvoorstellen komt in plaats van al
leen maar kritiek op Brusselse hersen
spinsels. Bij de omstreden EU-crimina- 
liseringswet hadden de maritieme be
langen bijvoorbeeld kunnen voorstellen 
dat grote maritieme rampen door een 
internationaal tribunaal behandeld wor
den. Scheepvaart is internationaal, 
waarom dan niet ook het onderzoek en 
eventuele bestraffing internationaal re
gelen? Dan voorkom je procedures als 
gevolgd door Spanje na het vergaan van 
de ‘Prestige’, waarbij het gehele onder
zoeksproces in het teken staat van het 
schoonvegen van eigen straatj es.

Volgens het KVNR-verslag over 2004 
heeft de redersvereniging het standpunt 
van de internationale zeescheepvaart 
over de kwestie van strafrechtelijke aan
sprakelijkheid naar voren gebracht bij 
mevrouw Wortmann als rapporteur 
voor het EP over deze zaak. Zoals de 
verdere behandeling ervan aantoonde, 
was dat beslist onvoldoende. Men had 
veel meer parlementsleden moeten be
naderen en met tot de verbeelding spre
kende tegenvoorstellen moeten komen. 
Ook kan het geholpen hebben indien de 
reders meer aandacht hadden gegeven 
aan een perscampagne, al had ze dat 
geld gekost.
Zelfs de door vele reders verguisde Fotis 
Karamitsos van de Europese Commis
sie kwam in Rome met positieve aanbe
velingen voor de reders, zoals meer pro
actieve reacties op de commissievoor
stellen en minder drang naar geheim
houding. Dat laatste zou ook moeten 
gelden voor de politiek. De vergaderin
gen van de Raad van Ministers zijn nog 
steeds niet openbaar.
Minister Karla Peijs deed op Mare Fo
rum een beroep op de scheepvaart meer 
geld te besteden aan publiciteit. “You 
have good years behind you, give some-



thing back. That would be good for 
your image,” waren haar woorden vol
gens Lloyd’s List, Een maritiem PR 
expert vond evenwel dat transportmi
nisters ook hun best moeten doen door 
publiekelijk hun steun aan de scheep
vaart te betuigen. Zo heeft mevrouw 
Peijs zich nooit in het openbaar verde
digd waarom zij de fel bestreden crimi- 
naliseringswet toch heeft goedgekeurd. 
Zij had ook Griekenland kunnen steu
nen bij het verzet ertegen. Evenmin ho
ren wij wat haar standpunt is ten aan
zien van het omstreden port package 
van de EC, Praktisch alle publiciteit 
daartegen komt van de vakbeweging.

Scheepsbouwers over de brug
Het is niet eenvoudig gegevens te verza
melen over opdrachten en opleveringen 
van de Nederlandse scheepsbouwers. 
Hun websites geven meestal onvol
doende informatie en worden vaak niet 
regelmatig bij gehouden. Toch zijn er 
tekenen van beterschap. Zo is de web
site van Damen Shipyards aanzienlijk 
verbeterd. Daarin stond al in augustus 
de nieuwe organisatie van Damen Ship- 
repair Rotterdam (DSR), waarbij Van 
Brink blijft bestaan onder eigen naam 
en gaat verhuizen van de krappe ruimte

in de Waalhaven naar de werf van Nie- 
liuis in Pemis. De naam van Niehuis 
verdwijnt daarentegen. Deze werf 
wordt volledig samengevoegd met DSR 
in Schiedam. Na een verzoek aan Wim 
Kloosterman van DSR en aan Van 
Brink om nadere informatie - bijvoor
beeld of een stukje van Niehuis/DSR in 
Pernis blijft - volgde evenwel een groot 
stilzwijgen. Alsof je hen geheimen wilde 
ontfutselen. Pas eind september kwam 
Van Brink met een persbericht, waarin 
eigenlijk niet meer stond dan dat de ver
huizing zal plaatsvinden in december. 
Een overeenkomstig beeld is er bij de 
samenwerking tussen Shipdock Am
sterdam en Volharding Harlingen. Ter
wijl Shipdock daar openlijk over sprak, 
bleef het bij Volharding een bedrijfsge
heim.
Bij Damen in Gorinchem is er wel meer 
bereidheid informatie te verschaffen. 
Met dank aan financieel directeur Ber
nard Tijs is te vertellen dat de consoli
datie bij de Damen Groep ook financi
eel succes heeft opgeleverd. Na de ver
liezen in 2002 en 2003 leverde 2004 een 
netto winst op van bijna 4,2 miljoen eu
ro. De E B IT  verbeterde zelfs van minus 
20 miljoen euro in 2003 tot plus 21 mil
joen euro vorig jaar, voor ongeveer veer

tig procent als gevolg van de verkoop 
van vaste activa. De omzet steeg van 
870 naar 967 miljoen euro's. Eerste 
helft 2005 steeg de omzet ten opzichte 
van deze periode 2004 met zeven pro
cent tot 483 miljoen, maar de EBIT  
daalde aanzienlijk vanwege een lagere 
opbrengst bij de verkoop van activa. De 
netto winst verbeterde tot 8,7 miljoen 
dankzij een positief renteresultaat en 
minder belastingafdracht. De Oekra
ïense werf Okean, grotendeels verant
woordelijk voor de slechte resultaten in 
voorgaande jaren, werd weer winstge
vend in het vierde kwartaal 2004 met 
een verdere verbetering in de eerste 
helft van 2005.
Deel van het consolidatieproces bij Da
men was het beperken van de afbouw 
van rompen in Nederland ten gunste 
van volledige bouw bij de eigen buiten
landse werven. Daardoor kon de werf in 
Hoogezand worden verkocht. Het per
soneel, in Hoogezand betrokken bij de 
bouw in het buitenland, ging slechts ten 
dele over naar Gorinchem. Je  vraagt je 
dan ook af hoe lang Damen Bergum nog 
blijft doorgaan met de afbouw van rom
pen en in hoeverre Gorinchem betrok
ken blij ft bij de ontwerp- enbouwbege- 
leiding van vrachtschepen op de buiten
landse werven. Het lijkt erop dat men in 
Nederland wil terugvallen op de 
(af)bouw van werk- en sleepboten, pa
trouillevaartuigen, enzovoort, waar 
sinds enkele jaren (snelle) ferries en gro
te marineschepen zijn bij gekomen.

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



Oplevering door F. Kok

Figuur 1 - 

De Halve Maen 

(foto: Leeuwestein 

Scheepsinstallaties)

F. Kok is 
scheepsbouw
kundig medewer
ker bij Schip & 
W erf de Zee

Een hybride rondvaartboo t voor de Biesbosch

In de B iesbosch v a a rt s inds ap ril van d it  jaa r een b ijzonder schip: de ro n d va a rtb o o t Halve M aen, m e t 
e lek tr ische  aandrijv ing . D aarb ij w o rd t de energ ie  geleverd - al naar gelang de bed rijfsom stan d igh eden  - 
door een a cc u b a tte r ij, opgeladen m e t zonnepanelen, of door d iese lgene ra to ren . De Halve Maen is he t 
g ro o ts te  hybride schip in Europa en is e igendom  van H e t N a tu u rre c re a tie sch a p  de Hollandse B iesbosch 
te  D o rd re ch t. H e t sch ip  w e rd  afgebouwd en ge ïns ta llee rd  doo r Leeuw este in  S ch eeps ins ta lla tie s  in 
D o rd rech t. H e t casco kwam van de firm a  Tinnem ans in M aasb rach t.

Halve Maen

Het schip is gebouwd naar een ontwerp 
van Scheepsbouwkundig Bureau Tul- 
lemans in Weert.
De afmetingen zijn: Lo.a. x B  = 26,10 x 
5,70; de diepgang is 1,00 m.

De Halve Maen heeft twee dekken: het 
hoofddek (met verhoogd voor- en 
achterdek) en het bovendek. Boven dit 
laatste is er nog een niet beloopbaar dek 
dat als zonnetent dient, en waarop ook 
de zonnepanelen zijn aangebracht. De
ze zonnetent en het bovengedeelte van 
het stuurhuis zijn zakbaar uitgevoerd, 
waardoor de kruiphoogte van het schip 
beperkt blijft tot 3,90 m.

Het schip biedt accommodatie aan 180 
passagiers, 90 in de airconditioned sa
lon op het hoofddek en evenveel in de 
open lucht op het bovendek. Het schip 
is toegankelijk voor rolstoelpassagiers, 
die op het hoofdek of op het bovendek 
aan boord kunnen rijden. Een lift voor 
rolstoelgebruikers maakt het mogelijk

zich van het bovendek naar het hoofd
dek te verplaatsen en andersom en dat 
kan met twee rolstoelen tegelij k.
In de salon bevinden zich ook een buf
fet, een pantry, inclusief de bijbehoren
de apparatuur, alsmede toiletfacilitei- 
ten.

In verband met de geringe diepgang en 
voor een grotere bedrijfszekerheid is de 
Halve Maen als dubbelschroefschip 
ontworpen. De beide vaste schroeven, 
diameter 600 mm, worden aangedre
ven door elektromotoren van 7 5 kW.

Al naar de bedrijfssituatie worden de 
motoren gevoed uit het 400 V draai- 
stroomnet of uit het 576 V gelijk- 
stroomnet. In beide gevallen worden zij 
geregeld door frequentieregelaars.

De normaal voorkomende bedrijfssitu
aties zijn:
• Vaart van de vertrekhaven Dordrecht 
over de rivier naar de Biesbosch, vice

versa. De snelheid in deze situatie is on
geveer 16 km/h.
• De rondvaart door het stiltegebied in 
de Biesbosch. Daar geldt een maxi
mum snelheid van 9 km/h,

In de eerste situatie kunnen de dieselge
neratorsets die het draaistroomnet voe
den, worden ingeschakeld. Deze be
staan uit een elektronisch geregelde 
Deutz dieselmotor, type BF6M1013- 
E, van 110 kW bij 1500 tpm en een 
Stamford generator van 120 kVA, 400 
V, 50 Hz.
De dieselmotoren zijn geschikt om op 
biodiesel te draaien.
De generatorsets kunnen parallel draaien. 
Eén van de sets staat continu bij, de ande
re pendelt aan en uit al naar gelang het 
vermogen dat op enigmoment nodig is.

In de Biesbosch wordt geruisloos geva
ren, waarbij de stroom voor de voortstu- 
wingsmotoren wordt geleverd door een 
accubatterij. Deze bestaat uit 288 gel- 
accu’s die elk 2 V leveren, zodat de totale 
spanning op het gelijkstroomnet 576 V 
is. De accucapaciteit is 490 Ah, voldoen
de om 4 uur door de Biesbosch te varen. 
De accu’s worden opgeladen door de 
zonnepanelen op het zonnedek, met 
een totaal oppervlak van 60 m2, die bij 
voldoende licht een laadstroom van 6 A 
leveren. Verder zijn er 12 acculaders 
(met een aangepaste laadkarakteristiek) 
die bij dieselbedrijf, dus tijdens de vaart 
buiten de Biesbosch, de accu’s kunnen 
opladen. Dat kan ook als het schip voor 
de wal ligt met stroom van de walaan
sluiting.



Figuur 2  - Elektrisch schema

Voor de gebruikers die op het draai - 
stroomnet zijn aangesloten (zoals de 
verlichting en diverse apparaten) wordt 
bij de stille vaart in de Biesbosch 
stroom geleverd uit het gelijkstroomnet 
via een omvormer van 25 kVA,

Het schip wordt gestuurd met twee ba
lansroeren, die hydraulisch worden be
wogen en door een automatische piloot 
worden aangestuurd.
De dwarsschroef in het voorschip is 
door Leeuwestein zelf gefabriceerd en 
heeft een vermogen van 37 kW.

Voor het verankeren van het schip zijn 
twee hydraulisch bediende, telescopi
sche spudpalen beschikbaar met een 
lengte van 5 m. Zij worden van het 
stuurhuis uit bediend.

De navigatieapparatuur omvat o.a. een 
GPS-systeem, waarbij de positie van 
het schip op een landkaart op een 
LCD-scherm wordt weergegeven. Be
halve in het stuurhuis is er ook zo’n 
scherm in de salon, zodat de passagiers 
kunnen zien waar het schip zich be
vindt.
Verder zijn er uiteraard radar, een kom
pas en een dieptemeter.

I

Figuur 3  - De besturingslessenaar in het stuurhuis  

(foto: Leeuwestein Scheepsinstallaties)
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Algemeen Plan van de Halve M aen (anders dan getekend bevinden de toiletten zich aan BB en de pantry aan SB)
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Oplevering door H.J. Postel

Andre. L
C ustom  built sleephopperzuiger

B a rkm e ije r Sh ipyards hee ft op 1 5  se p te m b e r 2 0 0 5  de A nd re .L  overgedragen aan de Franse rede rij 
D raga ges-T ra nspo rts  e t Travaux M a ritim e s  (DTM ). H e t sch ip  - m e t bouw num m er 3 0 7  - is doo r B a rk
m e ije r speciaa l ontw ikkeld voor he t w innen en tra n s p o rte re n  van zand en grind . De havens die h ie rb ij 
w o rden aangedaan, hebben re s tr ic t ie s  in d iepgang als gevolg van de getijden . Daarom  is de snelheid 
van varen, iaden en lossen zodanig u itge legd d a t d it  in één ge tijdencyc lus  kan w orden u itgevoerd .

Barkmeijer Shipyards dankt haar be
staan aan het ontwikkelen, ontwerpen, 
bouwen en leveren van ‘tailor made’ 
schepen voor haar klanten. De klant kan 
in alle facetten van een nieuwbouwpro
ject invloed uitoefenen op het schip. Dit 
vraagt om een flexibele instelling van de 
werf, waarbij wordt geprobeerd de wen
sen van de klant op praktische wijze te 
verwezenlijken.
Het eindresultaat van deze aanpak is een 
op maat gemaakt schip met een hoge 
praktische inzetbaarheid.

In de loop der jaren heeft Barkmeijer op 
deze wijze projecten mogen uitvoeren 
voor een gevarieerde groep van rederijen

en eigenaren. Naast de succesvolle series 
3200 en 4500 ton general cargo schepen 
zijn er chemicaliën-, gas- en bitumen
tankers en baggerschepen gebouwd, als
mede offshqreschepen, vissersschepen 
en sleepboten.

Rederij DTM
Dragages-Transports et Travaux Mari
times (DTM) is een in La Rochelle ge
vestigde rederij met twee voor zandwin
ning uitgelegde baggerschepen. Deze 
schepen bedienen vaste afnemers in de 
havens in de regio. De Andre.L is ge
bouwd met als doel het grootste van de 
twee baggerschepen te vervangen.
Het lossen in de havens vindt plaats door

een vast pijpleidingenstelsel met behulp 
van de lospomp van het schip. De pijp
leiding op de wal beschikt over een verti
caal hangende losslang, die aan de loslei
ding van het schip gekoppeld moet wor
den.

De eerste contacten tussen Barkmeijer 
Shipyards en D TM  zijn in 1999 gelegd. 
Na enige jaren en diverse aanpassingen 
van de ontwerpeisen en de projectvoor
stellen is in 2004 overeenstemming be
reikt en is het contract getekend.

Ontwerpeisen
De ontwerpeisen waaraan voldaan 
moest worden, werden gedomineerd

De Andre.L 

(foto: Flying Focus]

H.J. Postel is pro
ject manager bij 
Barkmeijer Ship
yards



Figuur 2  - De romp- 

vorm  van het schip 

komt op deze foto 

duidelijk to t uiting 

(foto: Barkmeijer 

Shipyards)

door het feit dat het schip in de haven 
Lorient moest kunnen lossen. Deze ha
ven wordt gekenmerkt door grote getij - 
denverschillen, waardoor de gehele 
laad-/loscyclus niet langer kan duren 
dan één getijdencyclus. Ook geldt in 
deze haven een diepgangsrestrictie van 
5,7 meter. Als gevolg hiervan zijn har
de eisen gesteld aan laad- en lostijden, 
alsmede de geladen snelheid en het 
deadweight bij een diepgang van 5,7 
meter.
De belangrijkste ontwerpeisen waren:
- Geladen snelheid van tenminste 13 

knopen
- Deadweight van 3800 ton bij een 

diepgang van 5,7 meter en 4700 ton 
bij 6,5 meter

- Laadtijd: 75 minuten (4000 ton)
- Lostijd: 90 minuten (4000 ton)
- Hopperinhoud2500m3
- Zuigbuis geschikt voor het baggeren 

tot 25 meter diepte, door een verleng
stuk geschikt te maken voor zuigen 
van zand tot een diepte van 40 meter

- Elektrisch aangedreven baggerbedrijf
- Nat lossend; losmogelijkheden via een 

draaibare losleiding boven de hopper, 
alsmede via een geïntegreerde boeg- 
koppeling

- Redundancy door middel van een aan 
een PTI op de tandwielkast gekoppel
de elektromotor die wordt gevoed 
door de hulpdiesel

In de loop van het project zijn een aantal 
significante aanpassingen aan het ont
werp uitgevoerd, waaronder het aan
passen van de baggerinstallatie, zodat 
naast zand ook grind gebaggerd kan 
worden.

Ontwerp
De uitvoering van de Andre.L is in grote 
mate bepaald door de ontwerpeisen. De

geëiste deadweightcapaciteit, samen met 
de diepgangrestricties, hebben zowel de 
rompvorm als de techniek aan boord 
sterk beïnvloed.

Rompvorm
De romp van de Andre.L is door Bark
meijer samen met Conoship Internatio
nal ontwikkeld. De rompvorm is vervol
gens door het Marin onderzocht, ge
sleept en geoptimaliseerd.
Als gevolg van de ontwerpeisen is het 
schip zodanig ontworpen dat het geladen 
op een diepgang van 5,7 meter zonder 
ballast gelijklastig ligt.
De romp bestaat uit een scherp voor
schip met een forse bulbsteven en een 
praamvormig achterschip.
Voortstuwing vindt plaats door een ver
stelbare schroef in een HR-straalbuis. 
Het flap-roer is een zogenaamd High 
Lift rudder’ en is geleverd door Rolls
Royce.

Ladingbehandeling
De baggerinstallatie is grotendeels gele
verd door Damen Dredging Equipment 
en bestaat uit de volgende componen
ten:
- Een zuigbuis met een diameter van 

600 mm en opgebouwde jetleiding 
geschikt voor zuigen van zand en 
gravel tot een diepte van 25 meter 
(onder een hoek van 34°). Met be
hulp van een koppelstuk kan de buis 
worden verlengd van circa 45 meter 
tot ongeveer 52 meter om zo tot 40 
meter (onder een hoek van 50°) diep
te zand en gravel te kunnen winnen.

- Een onderwater baggerpomp
- Driezuigbuisbokken
- Driezuigbuislieren
- Deiningcompensator
- Lospomp
- Baggerafsluiters

Voortstuiving
Het schip wordt voortgestuwd door 
een Wartsila 6L32 met een vermo
gen van 3000 kW, die via een door 
Wartsila Propulsion geleverde tand
wielkast en schroefas een vierblads 
schroef met verstelbare spoed aandrijft. 
Tijdens de proefvaart is hier een geladen 
snelheid van 14 knopen mee gehaald.

Hoofdkenmerken.
De hoofdafmetingen zijn 
Lengte over alles 
Lengte loodlijnen 
Breedte gemald 
Holte gemald 
Diepgang (int.)
Diepgang (bagger)
Deadweight (int.)
Deadweight (bagger)
Hopper capaciteit 
Gross tonnage 
Nett tonnage

Klasse
Het schip is gebouwd onder MMF 
(Marine Marchande) en geklasseerd 
door Bureau Veiitas met denotatie: Bu
reau Veritas Class 1 *  HULL Hopper 
dredger Unrestricted Navigation Dred
ging over 15 miles from shore *  MACH 
*A U T T JM SC O M F3.

Indeling
Van voor naar achteren is de Andre.L 
onderverdeeld in de volgende comparti
menten:
- Voorpiek, ingericht voor waterballast.
- Bak met paint store en geïntegreerde 

kettingbakken.
- Boegschroefkamer met daarin ge

plaatst de elektrisch aangedreven 
boegschroef, de elektromotor van de 
lospomp en de elektromotor van de 
jetpomp, alsmede de daartoe beho
rende frequentieomvormers. Tevens 
zijn hier een brandbluspomp en koel- 
waterpompen ondergebracht.

- Pompkamer waarin geplaatst de los
pomp, jetpomp, ballastpomp, gland- 
pompen en het hydraulisch verdeel
station.

- Middenschip verdeeld in vier hopper - 
secties, aflopend naar de bij de vier 
bodemdeuren gesitueerde losopenin- 
gen, droge bodem- en zijtanks, alsme
de twee ballasttanks in de bodem 
(bakboord), De voorste en achterste 
hoppersectie beschikken over een in
stelbare overflow.

- Machinekamer met hoofdmotor, ge
neratorset, hydraulische unit en di-

84,99 m.
80,30 m.
15,20 m.
7,70 m.
5,70 m.
6,50 m.

3800 ton
4700 ton
2500 3m
2776

832



verse hulpsystemen, voorzien van een 
dubbele bodem en tanks in de zijde. 
Op het tussendek bevindt zich aan 
stuurboord in de zijde een engine con
trol room waar ook het hoofdschakel
bord is geplaatst Aan bakboord op dit 
dek bevindt zich de separatorkamer.

- Het achterschip is verdeeld in drie 
compartimenten. Aan stuurboord be
vindt zich een droge tank, terwijl op 
hart schip en aan bakboord twee bal
lastanken zijn geconstrueerd.

- Op het hoofddek is een kampanje ge
creëerd waarin de volgende techni
sche ruimten zijn ondergebracht: 
werkplaats en store, stuurmachineka- 
mer, dekstore en CO?-ruimte. Daar
naast zijn ook een kleedruimte met 
toilet, messroom, kombuis met store 
en een dektoilet op dit dek onderge
bracht.

- Een dekhuis van twee accommodatie - 
lagen en een ruim opgezet stuurhuis.

- Eén vrij staande schoorsteen.

De tankinhouden zijn:
MDO: 232 3

III

Drinkwater: 54 3
111

Smeerolie: 1 1
3

111

Vuile olie: 6
3

111

Hydrauliek olie: 6
3

111

Vuilwater: 8
3

111

Sewage: 5 3
111

Accommodatie
De accommodatie is ondergebracht in 
de opbouw op het achterschip.
In de kampanje zijn de messroom, de 
kombuis met storeruimte en het dektoi
let ondergebracht.
In de twee laagsopbouw op de kampanje 
zijn op elk dek vier hutten geplaatst, 
waarvan vijf hutten met tweepersoons- 
kooi, één hut met twee eenpersoons 
kooien en twee hutten met één eenper

soons kooi. Élke hut beschikt over een 
natte cel van onderhoudsvrij kunststof 
met toilet, wastafel en douche.
De stuurhut is ruim opgezet en omvat 
naast een U-vormige navigatielessenaar 
op hart schip ook een baggerlessenaar 
aan de stuurboordzijde. Door de inde
ling en plaatsing van de lessenaars is het 
mogelijk om het schip tevens te navige
ren vanuit de baggerpositie, zodat met 
een eenmansbrugbezetting gevaren kan 
worden.
Verder zijn op dit dek een kleine pantry, 
kaartentafel en een kantoor onderge
bracht.
Airconditioning in de accommodatie 
vindt plaats door een centrale unit met 
regelbare inblaasopeningen met elektri
sche verwarming. Detemperatuurinstel- 
ling kan per ruimte worden aangepast.

Baggerinstallatie
De door Damen Dredging Equipment 
geleverde zuigbuis met een diameter van 
600 mm heeft een lengte van 45 meter en 
bestaat uit een onderbuis met Califomi- 
an type sleepkop en een bovenbuis met 
geïntegreerde elektrisch aangedreven 
baggerpomp. De direct aangedreven 
driebladige baggerpomp heeft een ver
mogen van 550 kW en heeft een snel
heid van 325 omw/min.
De zuigbuisdelen zijn onderling verbon
den door middel van een dubbele car
dan. Op de zuigbuis is een jetleiding ge
monteerd, die is aangesloten op de sleep
kop.
De sledeflens is door middel van een 
draaigland en enkelvoudig cardan met de 
bovenbuis verbonden. De jetleiding is 
met behulp van een perszak verbonden 
met de sledeflens. Op het hoofddek is een 
kabel frame gemonteerd die is verbonden 
met de sledeflens, waarover de aandrijf- 
kabels van de elektromotor lopen, even-
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Figuur 3  - Gezicht op het bovendek (foto: Barkmeijer Shipyards)

Figuur 4  - De machinecontrolekamer (foto: Barkmeijer Shipyards)

Figuur 5  - Het beladen van de hopper (foto: Barkmeijer 

Shipyards)



als diverse signaalkabels.
De sledeflens beweegt door een zwaar 
uitgevoerde huidgeleiding met doorvoe
ren.
De bediening van de zuigbuis gebeurt 
door drie zwaar uitgevoerde zuigbuis - 
bokken met elk een eigen lier. De slede
flens wordt door de voorste parallelbok 
bediend. De lier van deze bok staat bo
ven op de parallelbok. De lier van de 
middenbok is op de coaming geplaatst. 
De sleepkoplier is op het hoofddek ge
monteerd en werkt via een deiningcom- 
pensator die scheepsbewegingen tot vier 
meter kan compenseren.

Het opgebaggerde mengsel wordt door 
de baggerpomp naar de centrale leiding

Figuur 6 - De pompkamer (foto: Barkmeijer Shipyards)

Figuur 7 - Blik in de machinekamer (foto: Barkmeijer Shipyards)

met een diameter van 600 mm boven de 
hopper geperst om daar middels vier 
uitstroomleidingen over de hopper te 
worden verdeeld. Door middel van de 
instelbare overflow-openingen kan het 
volume worden geregeld.

Drainen
Om de diepgang te kunnen reduceren 
en daarmee bij dezelfde diepgang meer 
zand te transporteren, is er een drain- 
systeem aangebracht in de hopper. Met 
dit systeem kan circa 300 ton water per 
uur uit het zand worden getrokken.

Lossysteem
Alvorens te beginnen met lossen, wordt 
de lading met behulp van de jetpomp 
gefluïdiseerd. Hiertoe zijn per hopper 
twee jetwaterringleidingen aangebracht 
met per hopper veertien spuitmonden. 
Om verzanding van deze leidingen te 
voorkomen, is een spoelmogelijkheid 
voorzien.
Ten behoeve van het lossen beschikt el
ke hoppersectie over een zuigmond wel
ke via een leiding met een diameter van 
400 mm is verbonden met de centrale 
losleiding (diameter 600 mm) in de bak
boord zij.
Voor het lossen beschikt de Andre. L 
over een separate enkelwandige lospomp 
in de pompkamer. Deze pomp beschikt 
over een vijfbladige impeller en wordt 
aangedreven via een in de boegschroef- 
kamer opgestelde Norgear tandwielkast 
met een vertraging van 4:1 en een Leroy 
Somer elektromotor met waterkoeling en 
een vermogen van 1700 kW.

Met behulp van afsluiters kan het water/ 
zandmengsel via de centrale leiding bo
ven de hopper naar een slangaansluit- 
punt op de zwenkarm worden geleid. 
Hierdoor kan het water/zandmengsel 
direct lossen op het pijpleidingsysteem 
naar het opslagterrein. Deze zwenkarm 
is geleverd door Lecamus en maakt deel 
uit van de centrale leiding boven de hop
per. De arm wordt vanaf de brug be
diend .
Door middel van een terugtrekbare balg 
kan de aansluiting op de achterzijde 
worden vrijgemaakt, zodat het draaibare 
leidingdeel met behulp van twee hydro
motoren kan zwenken over de cirkelvor
mige traverse. Aan de bovenzijde van de 
zwenkarm is een hydraulisch bediende 
klauwkoppeling voorzien om de losslang 
op vast te maken.
Een tweede losoptie is het afgeven van la
ding via de E+S-boegkoppeling naar een

drijvende pijpleiding. Met behulp van 
een opzetstuk kan deze aansluiting ook 
gebruikt worden ten behoeve van het 
rainbowen.

Het laad- en lossysteem beschikt over 
een snelheids - en dichtheidsmeter om de 
productie continu te kunnen controleren.

(Nood)du:mpen
Voor het dumpen zijn centraal in de 
hoppersecties hydraulisch bediende 
deuren aangebracht. De afmetingen van 
elk van deze vier bodemdeuren zijn 3,5 
bij 3 meter. De deuren worden bediend 
door middel van aan trekstangen ge
monteerde hydraulische cilinders, die 
met de stangzijde naar boven recht bo
ven de bodemdeuren aan traverses zijn 
opgehangen. Alle cilinderstangen zijn 
gemaakt van hard verchroomd RVS.

Jetpomp
De jetpomp bestaat uit een Nijhuis Ve
nus 1-350500 pomp met een capaciteit 
van 2440 m3/uur bij 5 bar, welke ge
plaatst is in de pompkamer. De pomp 
wordt direct aangedreven door een Le
roy Somer elektromotor van 450 kW in 
de boegschroefkamer,

Machinekamerinstallatie

Voortstuwing
In de machinekamer staat de voortstu- 
wingsinstallatie. Deze bestaat uit een 
flexibel opgestelde hoofdmotor van het 
type Wartsila 6L32 met een vermogen 
van 3000 kW bij 750 omw/min. Deze 
motor drijft via een tandwielkast en 
schroefas de schroef aan, allen geleverd 
door Wartsila Propulsion. De schroef 
draait in een eveneens door Wartsila Pro
pulsion geleverde HR-straalbuis.
Achter de schroef is een Rolls Royce 
High Lift rudder gemonteerd met een 
Rolls Royce Tenfjord stuurmachine wel
ke het schip een zeer goede manoeuvreer
baarheid geeft.
Redundancy van het voortstuwings
systeem wordt verkregen door een door 
de hulpgenerator aangedreven elektro
motor. Deze is verbonden met de PTI - as 
van de tandwielkast.
Ook is een tunnelthruster van Wartsila 
Propulsion in het voorschip ingebouwd 
met een vermogen van 400 kW bij 433 
omw/min.

Elektrische installatie 
Energieopwekking vindt plaats door 
middel van een in de machinekamer ge-



plaatste Leroy Somer asgenerator van 
3000 kVA, direct gekoppeld aan de 
voorzijde van de hoofdmotor en een 
Wartsila Propulsion 6L20 generatorset 
meteen vermogen van 1283 kVA, welke 
eveneens is opgesteld in de motorkamer. 
Daarnaast is als noodgenerator een 
luchtgekoelde 175 kVA SisuDiesel ge
nerator voorzien in de noodgeneratorka- 
mer aan stuurboord op het hoofddek. 
Deze generator is geleverd door Veth 
Motoren.

De elektrische installatie is geïnstalleerd 
door Alewijnse Marine Systems en kent 
de volgende circuits:
- 690 V voor aandrijving van de bag

ger/los pomp
- 3 x 230/400V, 50 Hz voor overige 

aandrijvingen
- 24 V voor alarmering en besturing
- 230/24 V voor navigatiesystemen

Aansturing van de baggerpomp en los
pomp gebeurt door één watergekoelde 
Vacon frequentieomvormer. Daarnaast 
zijn separate frequentieomvormers van 
Vacon geïnstalleerd ten behoeve van 
boegschroefmotor en jetpomp.

Hydraulische installatie 
Het complete hydraulisch systeem is in 
eigen beheer ontwikkeld in samenspraak 
met Innovatiecentrum TryDo B.V. en 
Hycom Oilhydraulics, terwijl de instal
latie is uitgevoerd door Eefting Enginee
ring. De afgeschermde hydraulische 
unit bestaat uit vier elektrisch aangedre
ven pompen (2x 180cc/75 kW; 2x 
63cc/37kW) met daarboven de hydrau- 
liek servicetank met een inhoud van 3 
m3. Het geheel staat in de machineka
mer. De pompen kunnen zowel gecom
bineerd als onafhankelijk van elkaar 
werken en de verschillende druklijnen 
voeden.
Voor het noodsluiten van afsluiters is 
een separate noodleiding met accumula
tor aangelegd. In normale gebruikstoe- 
stand wordt de accumulator continu op 
druk gehouden.
Door het toepassen van een aantal ener
giebesparende maatregelen zoals load- 
sensing pompen en het automatisch af
schakelen van pompen kon een separate 
oliekoeler achterwege blijven.

Overige systemen
Verder zijn in de machinekamer de ge
bruikelijke machinekamersystemen on
dergebracht, waaronder lens /ballast- 
systemen, brandblus - / dekwassyste -

men, vuile olie- en vuilwatersystemen. 
De koelwatersystemen van de hoofdmo
tor, generatorset, PTI en tandwielkast 
zijn gekoppeld via een warmtewisselaar 
tot een systeem waarbij de niet-werken
de systemen worden verwarmd met het 
koelwater van het in bedrijf zijnde 
systeem.
Het drinkwatersysteem is uitgevoerd 
met een Drema R01200 ‘Reverse Os
mosis W  atermaker’.

Automatisering en nautische 
apparatuur
In de stuurhut is een U-vormige navi- 
gatielessenaar met plafondconsole ge-

plaatst, alsmede aan stuurboord een 
baggerlessenaar. Ook is er voorzien in 
bedieningslessenaars op de brugvleu- 
gels. Aangezien de rederij overweegt 
op termijn op eenmansbediening over 
te gaan, kunnen de belangrijkste navi- 
gatieapparatuur en het alarmerings-/ 
automatiseringssysteem ook worden 
afgelezen en bediend vanaf de bagger - 
positie.

Alarmerings- en automatiseringssysteem 
Het bedieningssysteem van de bagger - 
installatie, lens-/ballastsystemen en mo
nitoring- en alarmeringsysteem zijn ge
ïntegreerd in het Praxis-automatise-

Figuur 8  - De naviga- 

tielessenaar in het 

stuurhuis (foto: 

Barkmeijer Ship

yards)

N avigatie- en  com m u n icatieap p aratu u r

Sea radar 1 
Sea radar 2 
Autopilot 
Echosounder 1 
Echosounder 2 
Speedlog 
DGPS
Gyro kompas

Sateliet kompas 
Magnetisch kompas 
Wind system 
Weerfax 
AIS
Camerasysteem
Inmarsat
Marifoon
Radio/T elephone
Navtex
Epirb
GMDSS porto’s 
SART (2x)
GSM (2x)

Furuno FAR-2127 - 8 ft.
Furuno FAR-2837S - 12 ft.
Anschutz Pilotstar-D 
Furuno FCV-1200LM  incl. 2 sensors 
Furuno FE-700incl. logfunctieop PC 
Furuno DS-80 
Furuno GP-90
Anschutz Standard 22 met 2 brugvleugelrepeaters,
3 digitale repeaters, rate of turn indicator
Anschutz Standard-21
Cassens & Plath Reflecta-1 incl. IT  11MC
Observator
Furuno FAX-30
Furuno FA-100
Orlaco, 6 camera’s, 2 monitoren
F uruno F elcom -15
Furuno FM-8500
Furuno FS1570
Furuno NX500
Jotron Tron 40S
Jotron GMDSS TR-20
Jotron Tronsart
TelularSX5d



ringssysteem. Dit systeem kent drie 
bedieningsplaatsen: navigatielessenaar, 
baggerlessenaar en engine control room. 
Behalve bediening van de baggerequip
ment via het beeldscherm van Praxis is 
er ook voor gekozen een aantal functies 
via een in de lessenaar geplaatst schakel
paneel te kunnen bedienen. Op deze 
wijze kan te allen tijde het laden of lossen 
gecontroleerd en/of beïnvloed worden. 
Binnen het Praxis-systeem zijn de nodi
ge beveiligingen voorzien om te voorko
men dat gevaarlijke situaties in het bag- 
gersysteem kunnen ontstaan,

Load- en draught-indkatie en positie 
zuigbuisindicatie
Door Damen Dredging is een systeem 
geleverd waarmee continu de positie van 
de zuigbuis kunnen worden gecontro
leerd. Daarnaast kunnen met behulp 
van de gegevens van drie diepgangssen- 
soren en de feedback van de tankstatus 
uit Praxis op elk moment de diepgan
gen, trim, slagzij en de belading van het 
schip worden gecontroleerd,

Closed Circuit Teleiision system 
Om de situatie aan boord te allen tijde te 
kunnen bekijken, zijn er in de machine
kamer, pompkamer, boegschroefkamer 
en aan dek in totaal zes GGTV-camera’s 
gemonteerd. De beelden hiervan kun

nen worden bekeken op twee monito
ren, die in de plafondconsole van de bag
gerlessenaar zij n geplaatst.

De volledige navigatie- en communica
tie-installatie is geleverd en geïnstalleerd 
door Radio Holland. Deze installatie 
omvat de apparatuur zoals weergegeven 
in het overzicht op de vorige bladzijde.

Verdere uitrusting

Dekwerktmgen.
Op het voorschip zijn twee door SEC 
Groningen geleverde elektrisch hy
draulische anker-/meerlieren geplaatst. 
Deze lieren zijn elk voorzien van een 
nestenschijt, gedeelde draadtrommel en 
verhaalkop. De Pool-ankers en bijbeho
rende ankerdamkettingen zijn geleverd 
door Wortelboer.
Op het achterschip staan twee SEC elek
trisch-hydraulische meerlieren met elke 
een gedeelde trommel en verhaalkop.

Voor de opbouw is een hydraulische 
kraan geplaatst, die wordt gevoed door 
het centrale hydraulieksysteem. De 
kraan is geleverd door Lagendijk en 
heeft een hefvermogen van zes ton bij 
een bereik van negen meter.

Op het offïciersdek zijn twee SEC-

kranen geplaatst voor het hanteren van 
de reddingvlotten. Daarnaast zijn deze 
davits voorzien van een extra lier met 
verstelbaar bereik om de embarkatie- 
trappen en de diverse stores te bedie
nen.

Veiligheid.
De Andre.L is uitgerust met het gebrui
kelijke arsenaal aan redding- en brand- 
blusmiddelen.
De machinekamer wordt beschermd 
door een C 0 9 blusinstallatie, terwijl de 
hoofdmotor, hulpmotqr en de separa
torunit in de separatorkamer worden be
schermd door een watermistsysteem.
De CO, en de watermistinstallatie zijn 
geleverd door MX-brandbeveiliging, 
terwijl de overige veiligheids- en brand- 
blusuitrusting is geleverd door Kostabo 
Ship Service.

Inzet
De Andre. L  wordt ingezet voor het win - 
nen van zand en grind in de Golf van 
Biskaje, tussen Brest en Bordeaux. Er 
wordt continu gewerkt, waarbij in prin
cipe twee reizen per dag worden ge
maakt. Daarbij bestaat de bemanning 
uit zes totzeven personen.
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De Andre. L tijdens lie t proef baggeren (foto: Barkmeijer Shipyards)
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ABB Marine & Turbochargers
Absorbit Environmental Technology BV
Aggreko Nederland BV
Ajax Brandbeveiliging BV
Alewijnse Holding BV
Alewijnse Marine Systems BV
Alewijnse Marine Technology BV
Alfa Laval Benelux BV
Alphatron Marine BV
Alumar BV
AMW Marine BV
Arbode Maritiem BV
Baars & Bloemhoff Marine Products
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Beele Engineering BV
Bell Licht BV
Bloksma BV
Machinefabriek Borger BV
Bosch Rexroth BV
BOT Groningen BV
Brevini Nederland BV
Centraalstaal BV
Chartworx Holland BV
Cleanland International BV
Conoship International BV
Coops en Nieborg BV
Corrosion & Water-Control BV
CP Heat Exchanger Technologies BV
Croon Elektrotechniek BV
Dagin Marine Technology
Damen Shiprepair Rotterdam BV
Danfoss BV Industrial Controls
Datema Delfzijl BV
Den Haan Rotterdam BV
Deno Compressors
Discom BV
Doedijns BV
Draka Marine, Oil & Gas
Droste Elektro BV
Drumarkon International BV
Dutch Romanian Marine Consultants BV
Duvalco Holland BV
Econosto Nederland BV Maritiem
Eefting Engineering
Eekels Elektrotechniek BV
Elinex Power Solutions BV
eL-Tec Elektrotechnologie
Enraf Smit Gas Systems
Euronorm Aandrijftechniek
FG Governors & Engine Parts BV
Flender Bruinhof Marine
Future Pipe Industries BV
Gebhard Electro BV
Van de Giessen Straalbuizen
GMS Instruments BV
Greenship BV Treatment Technology
Grenco BV
GTI Marine & Offshore
GTI Seton Pijpleidingen
Ha-Ce Engineering BV
Hanwel Environment and Energy BV
HDC Marvelconsult BV
Heatmaster BV

Helmers Accommodatie en Interieur BV
Hertel Marine Services
HGG Profiling Equipment BV
Holland Marine Services Amsterdam BV
Holvrieka Nirota BV
HRP Thruster Systems BV
Huisman Special Lifting Equipment BV
Hycos BV
Hytop BV
IHC Lagersmit BV
Imax Trading & Engineering BV
Imtech Marine & Offshore BV
Information Display Technology BV
International Paint (Nederland) BV
Intertech BV
Johnson Pump BV
Kaefer Opticon BV
Kelvin Hughes Nederland BV
Ketting Compressoren
Klima Thermo-Tech BV
Kongsberg Maritime Holland (KMH) BV
Koninklijke Dirkzwager
Kooren Shipbuilding and Trading BV
Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV
Kroon BV
Lankhorst Touwfabrieken BV 
Lemans Nederland BV 
Van Lessen en Punt Holding BV 
Van Leusden BV 
Liebherr Maritime Benelux BV 
Lloyd’s Register EMEA 
Loggers BV 
Logic Vision BV
Mampaey Offshore Industries BV 
MAN Rollo BV 
Maprom Engineering BV 
MARIN
Marine Service Noord BV 
Maro Service Maritime BV 
MaxCargo BV 
Van Mechelen Lifting Gear 
Merrem & la Porte BV 
Metalix BV 
MME Group
Motion Control Automation BV 
Motrac Hydrauliek BV 
MySolution BV 
Navylle BV 
Ned-Deck Marine 
NetWave Systems BV 
NewThex BV 
NRFBV
Nicoverken Marine Services BV 
Nijhuis Pompen BV 
Northrop Grumman Sperry Marine BV 
Novatug BV 
N.R. Keeling BV
Numeriek Centrum Groningen BV 
Orlaco Maritime CCTV 
Pauw Technical Consultancy BV 
Machinefabriek G. v.d. Ploeg BV 
Pols Aggregaten BV 
Pon Power BV
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Praxis Automation Technology 
Progress Technique BV 
Promac BV 
Proofload
Radio Holland Group BV 
Radio Holland Netherlands BV 
Redwise Maritime Services BV 
Rexroth Hydraudyne BV 
Ridderinkhof BV 
ROC ‘Kop van Noord-Holland’
Roden Staal BV 
Roodhart Marine Services BV 
Rotor BV
Rubber Design BV 
Ruysch Technisch Handelsbureau 
SAM Electronics Nederland BV 
Scheepvaart en Transportcollege (STC) 
Schelde Gears BV 
Schelde Marine Services 
Scheldepoort Repair & Conversion Yard 
Serdijn Ship Repair BV 
Ship's Equipment Centre 
Siemens Nederland NV 
Sigma Marine Coatings Netherlands 
SIMRAD BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork-Kwant BV
Stork Services BV (Maritime)
Machinefabriek L. Straatman BV
Superyacht Spares
Techno Fysica BV
Teken- en adviesbureau Star
Terneuzen Marine Supplies
Theunissen Technical Trading BV
Timro Technical Components and Services BV
TNO CMC
Transocean Coatings
BVTwentsche Kabeifabriek
BVTechnisch Bureau Uittenbogaart
Unitor Ships Service BV
VAF Instruments BV
Van Voorden Gieterij BV
Van Voorden Reparatie BV
Vecom Metal Treatment Technology BV
Verebus Engineering BV
Verhaar Omega BV
Veth Motoren BV
Voith Turbo BV
Vuyk Engineering Rotterdam BV 
Wartsila Nederland BV Ship Power 
Wartsila Propulsion Netherlands BV 
Westfalia Separator Nederland BV 
Winel BV 
WintebVOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 
Woodward Governor Nederland BV 
Xantic
York International BV

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

http://www.hme.nl
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HGG en Orlaco winnen 
Maritime Innovation Award 2005 
HGG Profiling Equipment BV en Orlaco 
Maritime CCTV BV zijn de winnaars van de 
Maritime Innovation Award 2005 en ontvingen 
uit handen van loco-burgemeester van 
Rotterdam Wim van Sluis de award en het bij
behorende certificaat. In zijn speech benadrukte 
Van Sluis het belang van maritieme toeleveran
ciers voor de Rotterdamse haven en het belang 
van de internationale opzet van Europort 
Maritime voor de stad Rotterdam. De uitreiking- 
ceremonie vond plaats op de openingsdag van 
Europort Maritime 2005 en werd bijgewoond 
door maritieme toeleveranciers, werven, reders 
en politiek.

Innovatie-route
Een innovatie-route leidde de bezoekers van de 
beurs langs de inzenders van de Maritime 
Innovation Award 2005, zodat de bezoekers 
kennis konden maken met het innovatieve 
karakter van de Nederlandse maritieme indus
trie.

Innovatie 2020
Op 23 november wordt het strategierapport 
‘Innovatie 2020’ overhandigd aan Tweede 
Kamerlid Roland Kortenhorst. De presentatie 
vindt plaats tijdens een vaartocht door het 
Rotterdamse havengebied waar naast m aritie
me toeleveranciers ook reders, werven, onder
zoeksinstellingen en politiek aanwezig zullen 
zijn. Het rapport is geschreven door het Deense 
maritieme marktonderzoeksbureau MSR- 
consult, Syntens en HME en schetst 7 innovatie
trajecten voor de maritieme toeleveringsindus- 
trie.

Algemene Ledenvergadering 
Direct voorafgaand aan de presentatie van 
‘Innovatie 2020’ vindt eveneens aan boord in 
Rotterdam de Algemene Ledenvergadering 
plaats. De Algemene Ledenvergadering is 
uitsluitend toegankelijk voor HME-leden, de 
presentatie van het rapport is openbaar.

Algemene introductiecursus 
De ‘Algemene Introductiecursus voor de 
Maritieme Cluster’ gaat op 24 en 25 november 
dit jaa r nogmaals van start. Door deze cursus 
krijgen nieuwe medewerkers snel een goed 
beeld van de dynamische maritieme sector en 
verkorten zij tegelijkertijd hun inwerkperiode. 
HME-leden kunnen medewerkers gratis laten 
deelnemen (m.u.v. bijdrage in m ateriaal- en 
excursiekosten).

Total Cost of Ownership van start 
Op 7 en 8 december organiseert HME, in samen
werking met Bucomar BV, I.E.S. Asset Manage
ment BV en Techno Fysica BV, de workshop ‘Total 
Cost of Ownership in de Maritieme Industrie’. 
Deze workshop richt zich voornamelijk op 
reders en maritieme toeleveranciers en geeft 
concrete, praktische handreikingen voor het 
daadwerkelijk toepassen van TCO. Deze work
shop wordt vervolgd met een terugkomdag op 
16 februari 2006. Inschrijven kan via het 
inschrijfformulieropwww.hme.nl bij Events.

Workshop 'Marine Propulsion'
TU Delft, Wartsila Propulsion Netherlands BV en 
HME starten in februari 2006 met de tweede 
editie van de internationale workshop 'Marine 
Propulsion'. In een viertal modules wordt inge
gaan op de karakteristieken van de voortstu- 
wingstrein en het matchen van componenten. 
De eerste module vindt plaats op 30 en 31 maart 
met vervolgmodules op 7 en 8 februari, 28 en 29 
maart, 5 en 6 april en 23 en 24 mei 2006. Naast 
het volgen van de gehele workshop kunnen 
modules ook separaat gevolgd worden.

HME-catalogus 2006 
De nieuwe HME-catalogus is een feit! De catalo
gus bevat 170 bedrijfsprofielen van HME-leden 
en vormt daarmee een onmisbaar naslagwerk. 
Gebruikers kunnen in de overzichten met 
products & services en merken leveranciers 
eenvoudig vinden. W ilt u een gratis exemplaar 
ontvangen, vraag dit dan op bij Bureau HME.

Maritiem Turkije
Van 14 t/m  16 november namen 14 bedrijven 
deel aan de handelsmissie naar Turkije, waar de 
belangrijkste scheepsbouwregio (Tuzla) werd 
bezocht. Ter plaatse zijn een seminar, een 
matchmakingprogramma en bedrijfsbezoeken 
georganiseerd. Deze missie HME organiseert 
HME in opdracht van de EVD. De marktstudie 
naar de maritieme markt in Turkije is te bestel
len op Bureau HME.

Informatiebijeenkomst ‘Rusland’
Op 30 november organiseren HME, IRO en 
Hiswa in Amsterdam een informatiebijeen
komst over maritiem Rusland. Tijdens deze 
bijeenkomst worden de uitkomsten van een 
grootschalig onderzoek naar de Russische mari
tieme markt (watersport, olie- en gasindustrie 
en scheepsbouw) gepresenteerd. Door middel 
van concrete resultaten worden maritieme 
bedrijven handreikingen gegeven om toe te 
treden tot de Russische markt. In december

wordt deze marktstudie, ondersteund door 
Stichting Nederland Maritiem Land, voor geïnte
resseerden beschikbaar gesteld,

2 Paviljoens op Marintec Shanghai 
Er bestaat veel belangstelling vanuit Nederland 
voor Marintec 2005 (6 t/m  9 december) en dus 
organiseert HME een Nederlands Paviljoen met 
22 deelnemers verspreid over 2 hallen. De Neder
landse bedrijven zullen dus niet te missen zijn 
op deze toonaangevende Aziatische beurs!

Exportagenda 2006 
HME is voornemens om in 2006 de volgende 
exportactiviteiten te organiseren: beursdeelna
mes aan Vietship (21-24 februari), Asia Pacific 
Maritime Singapore (22-24 maart), Posidonia (5
9 juni), SMM Hamburg (26-29 september), 
Maritime Vietnam (4-6 november) en Middle 
East Maritime (4-6 december). Verder zijn de 
volgende handelsmissies gepland: Vietnam (15
20 februari en 1-3 november), Roemenië (20-24 
maart), China (21-27 mei), Brazilië en Chili (28 
augustus-i september),Turkije (13-15 november) 
en Midden-Oosten (7-15 december). Deze 
exportactiviteiten vinden in opdracht van de 
EVD of NML plaats.

Contactpersonen HME 
Branche: Martin Bloem (mb@hme.nl)
PR: Linda te Veldhuis (lv@hme.nl)
Innovatie: Jan Smits (js@hme.nl) 
Kennisoverdracht: Nick Wessels (nw@hme.nl) 
Europa en Amerika: Henk Gennissen (hg@hme.nl) 
Azië: Marjan Lacet (ml@hme.nl)
Marktinformatie scheepsbouw:
Pascal van Kuijen (pk@hme.nl)

De vereniging Holland Marine Equipment 
vertegenwoordigt de Nederlandse maritieme 
toeleveringsindustrie. Indien u nog niet bent 
aangesloten, vraag dan Martin Bloem naar de 
voordelen van uw lidmaatschap.

Holland Marine Equipment
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
T: (010) 44 44 333
F: (oio) 21 30 700
E: info@hme.nl
h www.hme.nl

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

Design and Conversi

In 9 0 0 2  a jo in t ven tu re  (FMPP1 of Saipem  Energy In d u s trie s  Spa and Single Buoy M ooring  (SBM1 re 
ceived a tu rnkey c o n tra c t fo r  a F loating P roduction  and O ffloading vesse l (FPSO) in N igerian w a te rs  
from  AGIP to  be ope ra tiona l early  2 0 0 4 . W ith in  the  jo in t ven tu re  S B M ’s s is te r  com pany G usto BV was 
respons ib le  fo r the  vesse l and to p s id e s  eng ineering. This a r tic le  is a sho rtened  ve rs ion  of a paper o r ig 
inally p resen ted  a t the  OTC 2 0 0 4  conference in Houston 11!.

Taco Terpstra is 
projectmanager 
bij Gusto B.V.

The original design basis for the ‘FPSO 
Mystras' was to produce 48,000 barrels 
per day (bbls/day) instead of the final 
contractual 80,000 bbls/day. This im
plied almost doubling the process pro
duction capacity during the design 
stage of the project. Consequently larg
er process facilities had to be accommo
dated on the relative small Suezmax
sized tanker instead of a VLCC.
In table 1 the main differences between 
a typical VLCC and a Suezmax tanker 
are illustrated. From this table it is evi
dent that on a VLCC 43 percent more 
deck space is available to fit the same 
process facilities. The consequences of

fitting the larger generic topsides de
sign for a VLCC onto a smaller Suez
max tanker are illustrated in figure 1, 
resulting in a congested main deck area.

The larger process facilities combined 
with a permanently spread mooring 
arrangement resulted in a congested 
deck area, more than for turret moored 
VLCC-size FPSO ’s, On FPSO Mys
tras this was overcome to fit sponson 
extensions to a part of the original side 
shell and cantilevering some of the 
process modules over the side shell. 
This marks FPSO Mystras as a novelty 
within the offshore industry.

Table 1

Main Particu lars
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The Mystras receives crude oil from 
Okono & Okpoho oil fields that are lo
cated in Nigeria, offshore Port Har- 
court in Block OM L 119 (previously 
OPL91). TheOM LBlock 119blockis 
located in the offshore Niger delta, 55 
km from Bonny Terminal at a water 
depth of 70 meters.
The main functions of the installed 
topsides process facilities are:
- Oil separation from associated gas 

and process water,
- Oil stabilization for storage in the 

FPSO cargo tanks,
- Gas dehydration and compression 

for gas lilt requirements (Okpoho 
Field) and for injection in a dedicat
ed subsea well (Okono Field),

- Produced water de-oiling and de
gassing before discharge to sea.

The FPSO unit is designed to receive 
production risers from the Okono field 
sub-sea completed wells and import 
and export risers from the Okpoho
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Figure 1 A - Layout VLCC size FPSO Figure 1 B - Layout Suezmax size FPSO

field. Balconies for the risers and umbil- 
icals for the former and the latter field 
have been installed on the bow and the 
starboard side of the FPSO respectively 
(see figure 3). A shuttle tanker offloads 
the FPSO at regular intervals via the of
floading riser, subsea line and an of
floading buoy (CALM buoy) system.

Process Description
The FPSO process facilities have been 
designed for oil separation and stabi
lization, gas compression and treat
ment, produced water treatment and 
various utility systems. The oil pro
cessing system is designed for the fol 
lowing peak production rates, which do 
not necessarily coincide:

OKONO & OKPOHO Fields:
- Design oil production 80,000 bopd 

(barrels of oil per day),
- Design gas processing (including re

turned lift gas) 100 MMscfd (106 
standard cubic feet),

- Design water production 55,000 
bwpd (barrels ofwater per day),

- Design total liquids production 
100,000 blpd (barrels of liquid per 
day).

The process facilities are installed on 
the upper deck and comprise a total of 
sixteen modules with a maximum indi
vidual weight of 1,100 tonnes. The to
tal process facility weighs approximate
ly 5,500 tonnes including flare tower 
and pipe rack.

Vessel Description
The original vessel ‘Mystras IT select
ed for conversion was an existing single 
hull tanker with a diesel main propul
sion plant, built in Japan. The original 
hull structure is fully made of mild 
steel, which is an important criteria for 
selecting existing tankers for FPSO 
conversion because of a better fatigue 
performance.

Sponson Design
The increase in physical size and weight of 
the process utilities could not fit anymore 
on the original relative small deck and 
would also exceed maximum draught in 
fully laden condition. Consequently the 
contractual 1,000,000 bbls at a density of 
0.821/m3 could not be loaded.
To overcome this, several design op

tions were considered including length
ening the vessel or adding sponsons. 
Lengthening the vessel would not only 
imply inserting a new mid body, but al - 
so reinforce the existing ship structure 
over a distance of 0.4L to cope with in
creased bending moments. This option 
was considered as too expensive and 
would disrupt the conversion time 
frame drastically.
A new inserted mid body would re
quire a total of 1,200 tonnes of steel. 
Ffowever, cutting the vessel in two in 
dry-dock, cutting all existing ship sys
tems and disruption all activities on the 
main deck would incur a large cost and 
seriously jeopardize delivery date. 
Adding sponsons evolved as the single 
viable option with minimum disrup
tion on conversion schedule.

Figure 3 - Riser 

and Umbilical Side 

Balcony
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Figure 2 - FPSO 

General A rrange

ment

T h e  tanker M ystras II has the  following m ain  particulars (see figure 2):

Length over all 271.000 m
Length between PP 260.000 in
Scantling Length 257.826 m
Beam moulded 44.000 m (excl, sponsons)
Beam moulded 55.400 m (incl. sponsons)
Depth moulded 22.400 m (main deck)
Depth moulded 22.061 m (sponsons)
Draft at Summer Load Line 17.021 m
Deadweight 138,930 ton
Blockcoefficient 0.818 (excl. sponsons)
Blockcoefficient 0.690 (incl. sponsons)
Design speed 15 knots (excl, sponsons)

Class notation after conversion: American Bureau o f Shipping (ABS) A l Floating Production Storage and Offloading System 
(FPSO), FL  (15), Site Specific.

Table 2 - Sponson 
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Addition of sponsons to the side shell 
should overcome the following restric
tions in the existing vessel:
- Increase deadweight,
- Increase deck space area,
- Enhance side shell fatigue life,
- Provide a secondary barrier against 

supply boat impact.

The first conceptual design comprised 
sponsons having a width of 5,7 meters 
extending from frame 61 up to frame 
91, a distance of 150 meters, viz. 58 
percent of ship’s length and would cov
er virtually the complete cargo tank 
area. Maximum deck space would be 
created and the spread mooring inte
gration structures could be directly in
tegrated in the new steel structure, 
without affecting the internal existing 
ship structure. However, the sponson 
length of 150 meters extended beyond 
the parallel mid body and this would 
increase complexity and fabrications 
costs. Secondly the additional amount 
of buoyancy created was far in excess of 
what was minimally required. 
Eventually the required amount of 
buoyancy was met by extending the 
sponsons over a distance of 90 meters, 
equal to two cargo tanks, viz. crude 
tank no. 3 and 4. An inclined plate 
forms the sponson bottom, with the 
upper knuckle at 6,300 mm A.B. and 
the connection to the original side shell 
at 3,700 mm A.B. in-line with the low
est original side shell longitudinal. This 
option did not solve the lack of deck 
space sufficiently to support the most 
forward and aft modules. Cantilevering 
some modules and supporting them by 
large brackets welded to the side shell 
solved this.

Traditionally in tanker design welding 
to the gunwale - one of the most critical 
components in a tanker - is not desir
able and often not allowed by Class. In 
table 2 three options studied are pre
sented:
- Removing existing round gunwale 

and inserting square section flush 
with sponson deck,

- Top of sponson only extended up to 
first existing side shell longitudinal at 
1,100 mm below main deck,

-T o p  of sponson flush with main 
deck, however connecting plate weld
ed perpendicular to the gunwale.

The first option appeared too expen
sive, mainly due to the amount of addi

tional new steel required and the signif
icant scaffolding internally required in 
the cargo tanks 3 and 4. This would ex
tend the dry-dock-period by three 
weeks and further increase costs. The 
second option would avoid welding in 
critical areas, but would not increase 
deck area. Fitting a grating deck flush 
with the main deck could have solved 
this. However, the additional amount 
of secondary steel and increased main
tenance offset the benefits. The third 
option has eventually been chosen.

Supporting the modules
The relative short sponson length com
bined with an 8.8-meter wide pipe rack 
at centerline on main deck and pre-de
signed topsides resulted in four mod
ules cantilevering over the original side 
shell just fore and aft of the sponsons. 
Unfortunately this also included the 
heaviest module 04 weighing 1,100 
tonnes.
Placing the outer vertical columns di
agonally and welding them to the main 
deck was initially considered. Howev
er, this resulted in an inefficient load 
transfer to the hull structure in such a 
way that internal reinforcements would 
be required, since the outer column 
would be less effective in transferring 
vertical loads. A solution to support the 
modules was found in welding large 
brackets to the side shell supporting the 
outer vertical columns (see figure 4).

Side Shell Fatigue
Adding sponsons changed the original 
side shell partly into an inner longitudi
nal bulkhead, the latter not being ex
posed anymore to so-called intermit

tent wetting. The fatigue analysis re
vealed that the majority of the original 
tanker structure fatigue life already had 
been consumed by the tanker's trading 
history. The differences on future fa
tigue life enhancement with and with
out sponsons on the existing side shell 
were only marginal; the local external 
wave pressures in benign environment 
are mild anyway and do not significant
ly contribute to the cumulative fatigue 
damage. The only fatigue damage con
tribution with sponsons stems from the 
small dynamic hull bending stresses 
and internal dynamic tank pressures. 
The differences would have been more 
pronounced, and in favour of an FPSO 
with sponsons, in case the FPSO would 
have been moored in harsher environ
ment. A moderate total of 28 backing 
bracket reinforcements were required 
in the region of the former splash zone.

Longitudinal Strength
The hull girder strength has been re
assessed for Nigerian (benign) condi
tions, the sponsons largely compensate 
for loss in section modulus due to the 
aged hull structure. Although the 
sponsons do not extend beyond 0.4L 
amidships (sponson length is 0.33L), 
they have been included in the longitu
dinal strength. Due to the asymmetric 
sponson shape the neutrals axis shifts 
upward. This is compensated by an in
crease in moment of inertia; the section 
modulus at bottom remains unchanged 
without affecting bottom plate renewal 
criteria.
In fully laden condition the empty 
sponson tanks reduce the sagging still 
water bending moment by approxi

Figure 4  - Module 0 4  

Cantilevers and 

Mooring Box



Figure 5  - Sport- 

sons fabrication

Figure 6  - Tempo

rary  Berthing 

Skirts

mately fifteen percent compared to the 
trading tanker practice, caused by addi
tional buoyancy amidships. In light 
draught condition filling of the sponson 
ballast tanks reduces the hogging bend - 
ing moment. The sponson cross section 
is such designed that in light draught 
the lower part is emerged from the wa
ter. This avoids any additional buoyan
cy forces on the hull.

Motion Behaviour
The FPSO roll motions without modi
fied bilge keels were too severe for the 
original generic FPSO topsides design 
and this would result in undesirable 
down time. The maximum roll angle 
on site exceeded twelve degrees. There
fore further action had to be undertak
en to reduce this. Adding sponsons did 
not sufficiently reduce roll motion. The 
relative ineffectiveness in reducing mo
tion behaviour of the sponsons is ex
plained by the sloped bottom plate, 
which allows a relative smooth water 
flow around it. The alternative of re
designing the sponson sloped bottom 
plate into a horizontal one was soon dis

1 w
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\
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regarded in the concept design phase 
due to the possibility of supply boat 
fenders getting stuck underneath at 
portside and to mitigate any slamming 
effects. To further reduce motion be
haviour it was decided to modify the 
existing bilge keels. The original bilge 
keel depth of 500 mm has been in
creased to 650 mm.

Freeboard Calculation
Due to the addition of the sponsons the 
freeboard mark had to be newly de
fined. Especially the relative short 
length of the sponsons, only 33 percent 
of the vessel’s length, gave room to dif
ferent interpretation during the design 
process. Also the sponson shape option 
whereby the sponson deck was aligned 
with the first existing side shell stiffener 
- 1,100 mm below main deck - was not 
clearly identified in the current Inter
national Load Line Convention 
(ILLC) 1966 regulations.
However, during the design phase it 
was generally recognized that the spon
sons increase reserve buoyancy and 
thus improve safety. According to 
ILLC 1966 the correction on the tabu
lar freeboard is calculated using the fol 
lowing formula:

C = CBP + 0.68/ 1,36 * S F Tab

A larger block coefficient, in excess of 
0.68, results in a larger minimum re
quired freeboard. The theoretical back
ground for a higher freeboard in case of 
a Cgj, > 0.68 is based on the resultant 
upward force in a seaway. Freeboard 
and super structures create reserve 
buoyancy. They may be identical for 
two vessels with similar main particu
lars, although these vessels may have

different block coefficients and thus dis
placements, Due to a higher CBF and 
mass a smaller upward acceleration will 
be exerted on the hull. Thus fuller ves
sels would require more reserve buoy
ancy to obtain similar seaworthiness. 
The option based on the existing 
breadth and including sponson volume 
at 85 percent of depth resulted in a free
board reduction. Taking the new 
breadth of 55.4 meters into account, it 
resulted in a 400 mm smaller freeboard 
compared to the original. However, 
due to the straight continued deck cam
ber over the sponsons the ‘new deck 
line’ would be 3 60 mm lower relative to 
the original deck line. Although the 
maximum draught could be increased 
by 40 mm, the scantling draught be
came the governing factor. In close liai
son with Class it was eventually decid
ed to weld the freeboard mark at exactly 
the same height above base line on the 
sponson side shell as the original Plim- 
soll mark was located.

FPSO Fabrication and Installation 
Offshore
The complete conversion lasted from 
September 2002 to October 2004 and 
was executed at Dubai Drydock’s. The 
sponson block assembly commenced 
late February 2003 and was fully com
pleted late March that year. The spon
son sections, weighing 80 tonnes, were 
lifted into position along the vessel side 
shell until temporary connections were 
made after which welding started. This 
operation took eight to ten hours for the 
lower sections. The sponson fabrication 
and assembly is illustrated in figure 5. 
After completion of the sponsons and 
re-floating the FPSO from drydock the 
ballast system in the sponson tanks was 
not completed and topsides not yet in
stalled at that time. Hence the lower 
knuckle at 3,700 mm A.B. extended 
beyond the quayside fenders not allow
ing adequate mooring of the vessel. A 
creative solution was found in welding 
three berthing skirts underneath the 
sponson bottom plate as demonstrated 
in figure 6.
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Transport and energy are subject to globalization w here the dem ands o f society 

are grow ing and the borders o f existing techno log ies are crossed. The develop

ment of new, interd iscip linary techno log ies and m ethodologies is required in order 

to  create new  opportun ities and m eet the cha llenges o f the future.

It is the Delft University of Technology's ambition to provide global 

leadership to these developments.

In connection w ith th is ambition, as of January 1, 2006, the Departm ent o f Marine 

and Transport Engineering, Faculty 3m E (Mechanical, Maritim e and Materia ls 

Engineering) is offering:

- a full Professorship for Offshore Engineering;

- a full Professorship for Ship Production and Design;

- a full Professorship for Ship Hydromechanics.

The Departm ent o f Marine and Transport Technology is 

respons ib le for both education and research in man-m ade 

nautical system s and transportation on land.

Education is focused on the two-year M.Sc level curricula 

o f Marine Technology, Mechanical Engineering, O ffshore Engineering and 

Transport/Infrastructure/Logistics w h ile  the cha irs contribute to the three-year

B.Sc curricula o f Marine Technology, Mechanical Engineering and Civil Engineering. 

The professors are expected to give leadership to their research group as well as 

to  the coaching o f graduate students and PhD 's. They w ill in itiate and maintain 

good re lations w ith both national and international industries, un iversities and 

other re levant organ izations, and in itiate and im plem ent research projects.

The University offers these positions in an inspiring and challenging environm ent 

w ith laboratory facilities.

The Departm ent has recently been reorganized and w ants to  be a v isib le and 

recognized sc ientific  group at the g lobal level.

We invite possible candidates to reflect on these vacancies and help us shape the 

Departm ent into a w orld-leading position. Cand idates should m eet the follow ing 

profile  criteria:

General

• Mechanical or Marine M.Sc degree eng ineers w ho have been w orking in the 

industry and/or research institu tes for a num ber o f years and w ho have a 

good netw ork in the industry and re levant organizations. A lternatively, a Civil

Delft University of 
Technology offers 

exciting chairs

or Aerospace M.Sc degree eng ineer w ith suffic ien t background in Mechanical 

and Marine Technology.

Experienced in carry ing out research and publish ing, especia lly at the inter

face o f the various supporting d iscip lines. The University requ ires th is to  be 

proven through pub lications and/or preferably a PhD thesis.

A  h igh ly motivated teacher, capab le  o f w orking w ith and stim ulating students 

at all levels to d iscover the art o f Engineering.

Recognized and respected by the industry in order to further develop the current 

outstanding un iversity-industry re lationsh ips on the world scene.

Ab le to  m otivate and stim u late o thers w ith in the University to carry out 

specific research and/or educational activ ities and to integrate the ir various 

results into im proved designs.

• An inspiring and motivating m anager w ith exce llent 

com m unication skills.

• A  fluen t com m unicator in both w ritten and oral English

w w w .v a c a tu re s .tu d e lft .n l

Specifics

• O ffshore Engineering: A  designer o f o ffshore system s 

as evidenced by active partic ipation in innovative design 

team s w ith an entrepreneuria l attitude and a ffin ity w ith subsea engineering.

• Ship Design: A  creative and conceptual designer o f non-standard sh ips as 

evidenced by designs realized w ith the attitude o f a creative artist

• Ship Hydrom echanics: An experienced and recognized sc ientist in the field of 

Ship Hydrom echanics.

Further information

For further inform ation about these vacancies contact: Prof. dr. ir. G. Lodew ijks, 

Chairm an of the Nom ination Com m ittee, Tel: +31 15 278 87 93. E-mail:

G.LodewiJks(g>3mE.tudelft.nl

Application

Send your letter o f application along w ith a 

com plete  resum e before January  1, 2006 to: 

Mrs. drs. I.M .J.M . Em m erik, Departm ent o f 

Personnel and Organ ization, Faculty o f 3mE, 

Mekelweg 2, 2628 CD Delft, The Netherlands. 

Tel: +31 15 278 58 94.

E-mail: i.m .J.m .em m erik@ 3m e.tudelft.n l

TU Delft
Del ft Uni versi ty of Technol ogy

http://www.vacatures.tudelft.nl
mailto:G.Lodewijks@3mE.tudelft.nl
mailto:i.m.j.m.emmerik@3me.tudelft.nl


Havens door Hugo Dill

IRC 2005
Deel 2 - Groeiende betekenis van de containertnade

Hugo Dill is als
redacteur 
Havens verbon
den aan Schip 
&  W erf de Zee

De 26e  In te rna tiona l Bunker Conference (IBC) toonde de g ro te  en groeiende rol van R o tte rdam  in 
bunkeraangelegenheden bij de veranderende vraag- en m ilieue isen . D aarnaast w erd  getoond da t de con- 
ta in e rtra d e  n ie t alleen van belang is voor de bunkerbusiness, m aar - hoewel deze con fe ren tie  da t n ie t zo 
beoogde - ook ze lf haar groeiende beteken is laa t zien. M e t de ve rw ach te  verv ie rvoud ig ing van de conta i- 
n e rtrad e  in R o tte rdam  to t  2 0 3 5  en de groei van alle bunkerleveringen naar 22  m iljoen ton  in 2 0 3 5 , 
d ien t R o tte rdam  zich n ie t alleen g roo tscha lig  aan te  passen aan de nieuwe vraag in bunkerzaken, m aar 
ook aan de vraag naar con ta ine rovers lag - en a c h te rla n d tra n s p o rtc a p a c ite it.

Maasvlakte I (bron: Haven van Rotterdam)

Jaa r 2001 2002 2003 2004
T E U  (miljoen) 6,1 6,5 7,1 8,3
G roei -3 procent 7 procent 9 procent 17 procent

Tabel 1 - Containeroverslag in Rotterdam in miljoen TEU

H av en  /  Jaar 2004 M iljo e n T E U  2004 C ap .m iljo en T E U  2004 M arg e
Rotterdam 29 procent 8,30 9,13 10 procent
Hamburg 25 procent 7,00 8,05 15 procent
Antwerpen 22 procent 6,06 6,96 15 procent
Bremerhaven 12 procent 3,45 4,14 20 procent
Le Havre 8 procent 2,15 2,39 11 procent
Zeebrugge 4 procent 1,20 1,56 30 procent
Totaal 100 procent 28,16 32,23 13 procent

De containertrade met slechts twintig 
procent van de aankomsten, vraagt nu 
circa zeventig procent van alle bunker
leveringen, waarbij 8,8 miljoen ton 
HFO in 2004 in Rotterdam, Leo Ruys, 
financieel directeur van EGT, sprak 
over de op enorme schaal doorzettende 
groei van het maritieme containertran
sport, met de gevolgen voor de bunker - 
capaciteitsbehoefte - containerschepen 
blijken de grootste afnemers van bun
kerolie in Rotterdam - en de container
overslag, transshipment en achterland
transportcapaciteit. Er wordt door con
tainerschepen op de NW-Europese 
kustreis gewoonlijk in Rotterdam ge
bunkerd. Zelfs op elke rondreis wordt er 
in hoofdzaak in Rotterdam gebunkerd.

E C T  kende in 2004 een overslaggroei 
van 20 procent en een transshipment- 
groei van 3 5 procent. De groei van mari - 
tiem containertransport en de groei van 
containerscheepscapaciteit en scheeps- 
formaat en het Rotterdamse aandeel in 
de Le Havre/Hamburg-regio wijst zo
wel op behoefte aan capaciteitstoena
me van eontainerbehandelingsfacilitei- 
ten als van bunkerbeschikbaarheid. 
Naast de noodzaak tot uitbreiding van 
kadelengte dient de overslag per ligplaats 
met 2 5 tot 40 procent toe te nemen.
In tabel 2 is de bijkomende capaciteit, 
zoals voor Rotterdam met de Euromax 
Terminal (2,8 miljoen TEÜ ) en voor 
Antwerpen met het Deurganckdock 
(3,9 miljoen TEU), nog niet meegere
kend. In Rotterdam zal M V II 16,2 mil
joen TEU  capaciteit bij kunnen leveren.

Tabel 2 - Aandeel maritieme containeroverslag Le Havre/Hamburg-range



Ontwerp M aasvlakte II, gezien vanuit het westen (bron: Haven van Rotterdam ). De huidige con- 

taineroverslagcapaciteit betreft het schiereiland midden, boven ECT en M earsk /S ealand  en de 

Euromaxterminal links, die momenteel wordt gebouwd. In de gele omranding w ord t Maasvlak

te  II getoond, m et de veelvoudige toenam e van containeroverslagcapaciteit, nodig om de m ari

tiem e containertransportcapaciteitsgroei - zoals ook uit de grafieken en statistieken in dit a rti

kel blijkt - te  kunnen verwerken.

SchHffl t&J cipicüiH

Economy of scale voor het containerscheepsformaat, duidend op de 

neiging naar circa 1 8 .0 0 0  TEU form aat (‘M alaccaM ax’, w aarna af- 

vlakking in de grafiek). M e t een dergelijk form aat is op de Noordwest- 

Europese kust alleen Rotterdam  qua aanloopdiepte toegankelijk. V/oor 

de M aasstad betekent dit een nog grotere behoefte aan bunkerfaci- 

liteit, m aar ook aan overslag en achterlandtransportcapaciteit.
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Tabel 3  - Big Box Boats Statistics (bron: BRS Alphaliner)

Uit deze statistiek blijkt dat de contai
neroverslagcapaciteit snel te weinig zal 
zijn in Noordwest-Europa bij een 
sclieepscapaciteittoename van vrijwel 
50 procent. De bijgaande afbeeldingen 
tonen de Maasvlakte I in de huidige si
tuatie en in de toekomstige situatie met 
Maasvlakte II, waarbij in Rotterdam 
voor de overslag antwoord kan worden 
gegeven op de enorme toename van het 
containertransport. Bij de top 20 groot
ste containerrederijen met circa 2300 
schepen en 6,2 miljoen TELJ vervoers
capaciteit zijn nu vijfhonderd schepen 
met 2,8 miljoen TEU  capaciteit in be
stelling. Dat is dus een uitbreiding van 
ruim 45 procent vanaf 2004, terwijl de 
uitbreiding in 2003 al 32 procent was.

Noodzaak to t uitbreiding
Herbert Carmigchelt van BRS-Alpha - 
liner uit Parijs en tevens voorzitter van 
de World Shipping Society stelt dat na 
negen maanden ervaring met de zoge
noemde ‘Big Box Boats’, voor +8.000 
T E U  containerschepen, de statistie
ken in tabel 3 zijn te hanteren. Dit 
hoewel er nog weinig statistische gege
vens beschikbaar zijn. Hieruit blijkt 
voor de diensten tussen Europa en het

Verre Oosten, met toepassing van 
slechts één bunkerhaven tijdens de 
rondreis en een toename van het ver
bruik van 8.000 T E U  schepen ten op
zichte van 4.000 T E U  schepen met 66 
procent, dat daarmee al ruim twee
maal zoveel gebunkerd zal gaan wor
den in Rotterdam door de nieuwe ge
neraties intercontinentale container- 
scheepvaartdiensten.
Uit de bijgaande grafieken wordt dui
delijk dat aan de hand van de bijko
mende scheepscapaciteit in de komen
de jaren circa de helft van de nu be
staande vlootcapaciteit wordt toege
voegd. Dit verklaart ook de noodzaak 
tot uitbreiding van Rotterdamse con- 
taineroverslag en inlandtransportca- 
paciteit. Daarnaast is het duidelijk dat 
de bunkeractiviteiten in Rotterdam in 
verband met de containervaart in min - 
stens gelijke mate zullen toenemen.

Bron: BRS Alphaliner
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Een gekrengd liggen

de fluit, vermoedelijk 

van Verschuer 

(Nederlands 

Scheepvaartmu

seum Am sterdam ]

Het. Scheepvaartm useum  o rga n ise e r t  op vr i jdag 2 5  november een sym pos ium  in A m s te rd a m . Tijdens 
d i t  sym posium  w o rd t  ‘H et beste  Neder landse schip a l le r  t i jden ' gekozen en zal he t Jaarboek ‘Schepen 
van de Gouden Eeuw’ feeste li jk  w orden u i tge re ik t  aan de s c h r i j fs te r  Nelleke N oorderv l ie t .  Specia l is ten 
zullen per ca tegor ie  u it leggen w a t  in hun ogen de w innaar is, daarna kiezen de aanwezigen hun eigen fa 
vor ie t.

Mr. Pieter Blussé van Oud - Alblas han - 
teert het criterium: ‘het beste vaartuig 
heeft het beste geld voor zijn eigenaar 
verdiend’. Dit criterium behelst alles: 
veiligheid, want vergaan kost lading en 
schip; efficiency en welbezeildheid, 
want nodeloos lang varen met teveel 
man en teveel getob in havens voor 
ladingbehandeling kostte ook in de 
Gouden Eeuw goud. Pieter Blussé 
nomineert zes opvallend doelmatige 
scheepstypen. De middeleeuwse kog
ge; eenvoudige bouw en scherpe, niet- 
geforceerde lijnen gaven een welbe
zeild, zeewaardig schip, waarmee de 
‘Ommelandvaart’ met Baltisch graan 
mogelijk werd. Dit was de basis van de 
‘moedernegotie’, waarmee de Gouden 
Eeuw werd verdiend.

De 17e eeuwse fluit domineerde de 
moedernegotie: langer en slanker, dus 
sneller (‘lengte loopt’) dan tijdgenoten, 
stak de fluit niet diep, voer dus verder 
rivieren op en kon met weinig man toe. 
Ladingspecialisatie maakte fluiten nog 
economischer: katten met laadpoorten 
in de kont voor boomstammen, graan- 
fluiten met breed vlak voor bulkladin- 
gen, bootschepen voor de walvis
vangst, enzovoort.
VOC-retourschepen voor interconti
nentale handel kregen veel geschut 
mee voor defensie in ‘de Oost'. De 
winsten op koloniale handel waren to
renhoog, maar de kosten ook en er ver
gingen regelmatig schepen. VOC- 
schepen van 700 ton hadden 300 man 
nodig en deden acht maanden over de

reis. Zodra na 1850 bescherming van 
de Indiëvaart door de Nederlandsche 
Handel- Maatschappij verliep, werden 
snelle clipperfregatten lonend, zoals de 
Noach’s van de familie Smit en de 
‘Kosmopolieten’ van de familie Blussé, 
De ‘Kosmopoliet 1’ van 753 ton had 
gemiddeld tachtig dagen nodig voor de 
Indiëreis en een bemanning van vijfen
twintig.
Groninger koffen en schoeners traden 
rond 1800 in het kielzog van fluiten. 
Sterk, vlotgaand en krenterig bemand, 
voeren de taaie Groningers altijd, over
al en tegen lage kosten. Rond 1900 voe
ren hun scherpe, ijzeren schoeners des
noods wereldwijd, Evenzo vaart Blus- 
sé’s oogappel, de gerestaureerde schoe
ner ‘Oosterschelde’, nog altijd naar 
Antarctica.

Lezers van Schip & W erf De Zee worden uitgenodigd vóór 17 november hun stem uit te brengen 
per categorie en een overall ‘eerste keus’ te maken. Lezers krijgen €  10, - korting op de deelname
prijs van het symposium,

Het symposium wordt gehouden in het Auditorium van het Marine-etablissement, 
Kattenburgerstraat 7,1018 JA Amsterdam.

Voor deelname aanmelden bij: Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, Antwoordnummer 
10442,1000 RA Amsterdam, tel.: 020-5232 327, fax: 020-5232 329 (vermelden: lezer SWZ).

Passagiersschepen
Vanaf 1870 ontstonden passagierslijn- 
diensten die met stoomschepen voeren 
op Amerika: de Holland-Amerika Lijn 
(HAL) en de KNSM. Op Indië voer de 
Amsterdamse Stoomvaart-Maatschap- 
pij ‘Nederland’ (SMN) en later de Rot- 
terdamsche Lloyd (RL), De HAL be-



gon met emigranten vervoer en de alras 
samenwerkende SMN en RL mikten op 
mail en koloniale passagiers. De HAL 
bestelde passagiersschepen in Engeland, 
terwijl Willem Ruys van de RL dat 
principieel deed bij ‘De Schelde’, zodat 
vaderlandse werven ervaring met dit ty
pe konden opdoen. Ook de SMN bestel
de de passagiersschepen in Nederland, 
meestal bij de Amsterdamse N(D)SM, 
Passagiersschepen moesten in de smaak 
vallen bij landrotten. Schoonheid van 
het schip, eterij en het orkestje speelden 
een grote rol. Vandaar de aandacht voor 
‘binnenhuisarchitectuur’ in schepen zo
als ‘Indrapoera’ (RL, 1926), ‘Mamix 
van St. Aldegonde' (SMN, 1930) en de 
beroemde ‘Oranje II’ (SMN, 1939). De 
laatste beroemde Indiëboot van de RL 
was de ‘Willem Ruys’, die in 1947 was 
opgeleverd door - uiteraard - De Schel
de.

Pas met de bouw van de ‘Nieuw Am
sterdam’ in 1938 kwam er bij de HAL 
een Nederlandse werf aan te pas: de 
Rotterdamsche Droogdok Maatschap
pij (RDM). Dat werd ook nog eens het 
mooiste en tot dan toe grootste schip dat 
de rederij ooit bezeten had. Tot 1971 
bleef de beauty in de lijnvaart. Wilton 
Feijenoord bouwde in 1951/1952 de 
zusters ‘Rijndam’ en ‘Maasdam’ en in 
1956 de fraaie ‘Statendam’. De futu
ristische ‘Rotterdam’ werd in 1959 met 
haar 37.783 B R T  het grootste passa
giersschip dat ooit in Nederland was ge

bouwd. Met deze mooie mengeling van 
moderne stijl met ambachtelijk ronde 
lijnen schiep de RDM de finale grosso 
van de passagierslijnvaart. Inleider ir. 
Wim Stapel weet daar alles van. In 19 68 
vertrok ‘Rotterdam’ voor het laatst in 
lij ndienst naar New York.

Koopvaardijschepen 20e eeuw
Voor vrachtschepen in de wilde vaart 
werd stoom pas rond 1900 interessant; 
lijndiensten kochten eind negentiende 
eeuw stoomvrachtschepen om fluctua

ties in passagiersaanbod te dempen. 
Vanwege de afstand voeren al in de j aren 
rond 1920 schepen boven de 9000 ton op 
Indië. Op deze Indische vaarten voeren 
vaak ‘drie-eilandschepen’, met een apart 
dekhuis voor de Chinese bemanning. Na 
de Tweede Wereldoorlog bestelden RL 
en SMN schepen zoals de ‘Wonogiri’, 
van meer dan 10.000 ton en met ruimte 
voor twaalf passagiers.
Voor tankers waren dit soort tonnenma
ten peanuts: in 1953 kwam in Hamburg 
de ‘Tina Onassis’ gereed met een draag

ss ‘Nieuw Arnsler- 

dam’ (Skyfoto)

Clïpperfregat ‘Nosch I', 892 ton, in 1857 gebouwd en uitgereed door Fop Smit (archief IHC)



Een 4 9 9  BRT raised 

quarte r deck 

coaster ‘Zuiderzee’, 

in 19 5 6  gebouwd bij 

Scheepswerf Foxhol

vermogen van 45,720 ton, De Shell deed 
het toen met de ‘V'-klasse van 28,000 
ton. De meeste lijndiensten hadden 
mooie vracht-passagiersschepen, die 
echter bewerkelijk waren en in de jaren 
rond 1960 uitmendelden. De ‘Prins W il
lem van Oranje’ (Boele Bolnes, 1953) 
van Veders ‘Oranje-lijn’ gold met twin
tig knopen als de snelste en de mooiste. 
Eind jaren vijftig bestelde de HAL de 
welgevormde K-serie (zes schepen) en 
als klap op de schoonheids vuurpijl de 
- inleider ir. Sjoerd Hengst zo ver
trouwde - G-serie (vier schepen). Het 
werd de zwanenzang van het algemene 
stukgoedschip met eigen laadgerei. Net

gen. Nederlands beroemdste zeesleper 
wasde4200pk ‘ZwarteZee’ (III, 1933). 
Onbetwist de mooiste was Doeksens 
Holland’ uit 1950, tegenwoordig een 
museumschip.

Binnenschepen
Omdat een motor elke platte bak kan 
voortbewegen, beperkt inleider drs, 
Henk Dessens zich tot zeilvaartuigen. 
De ondiepe Nederlandse binnenwate
ren stelden bijzondere eisen aan binnen
schepen: groot laadvermogen bij hoog
uit één meter diepgang, beperkte bui
tenmaten om in schutsluizen te passen 
en onder bruggen door te komen, en

‘De Prins Willem van Oranje gold met 

twintig knopen als de snelste en mooiste’

als in de zeventiende eeuw moest de ef
ficiency toch komen van ladingspeciali- 
satie; steeds grotere tankers, droge bul
kers, zware lading en puur containers, 
zonder laadgerei en charme.

Toch liielden de typisch Groningse co
asters het wél lang vol. Zij deden dat 
door met kleine bemanningen en lage 
kosten een breed vaargebied te bedie
nen, van oceaan tot binnenlands ka
naal.
Ook de sleepvaart werd beroemd met 
spraakmakende sleepreizen en bergin

met weinig man te varen. De laat- 
zestiende eeuwse welvaart schreeuwde 
om scheepsruimte: scherpe types wer
den steeds voller gebouwd. Lijzwaar- 
den waren nodig voor laterale ‘lift’ om 
bij de wind te zeilen en evolueerden tot 
hydrodynamische wonderen. E r  kwa
men zowel spriettuigen, met de spriet 
mede als laadboom, als hoge, efficiënte 
bezaantuigen waarin de giek de dubbel - 
functie van laadboom kreeg. 
Nederlandse binnenschepen kwamen 
globaal in drie soorten: punterachtigen, 
op steven gebouwde tjalkachtigen en de

stevenloze aken van de grote rivieren. 
Aken combineerden een relatief laag 
gewicht met groot laadvermogen. De 
afwezigheid van uitstekende delen 
maakte aken zeer geschikt voor ‘steve- 
len’: voor stroom en tegen wind en de 
rivier afzakken.
De negentiende-eeuwse rivierklippers 
waren voor ijzerbouw gemoderniseerde 
versies van aken. Rond 1880 slaagden 
scheepsbouwers erin zeilende binnen
schepen van meer dan honderd ton te 
bouwen die toch niet dieper staken dan 
1,60 m. Henk Dessens legt tijdens het 
symposium uit hoe ze dat deden.
Sinds gemotoriseerd zeilend erfgoed is 
uitgesaneerd, is de binnenvaart serieus 
ontwikkeld. Van tachtig tons tjalkjes 
met 50pk motor tot de 135m lange ‘Jo 
wi’, goed voor 486 T E Ü  containers. 
Moderne koppel- en duwverbanden 
vormen hoogtepunten van logistieke 
efficiency.

Oorlogsschepen
Drs. Hans W ijn beschouwt, met Von 
Clausewitz, een oorlogsschip als instru
ment van buitenlandse politiek. Het 
beste oorlogsschip dient bij minimale 
fiscale input, maximale strategische 
output te leveren. Zoals de Piet Hein, 
die zijn onkosten dekte door de Spaanse 
vijand het zilver te ontfutselen waar
mee deze de Tachtigjarige Oorlog fi
nancierde. Ook Nederlands beroemd
ste oorlogsschip, de ‘Zeven Provinciën’ 
van Michiel de Ruyter, leverde met ve-



Ie overwinningen op de Britten waar 
voor zijn geld.
De achttiende eeuw was slapjes en ook 
in de negentiende eeuw hield krenterig 
defensiebeleid het materieel onder de 
maat. Tussen de beide wereldoorlogen 
stond de Nederlandse marinebouw 
echter hoog aangeschreven, mede 
doordat na het Verdrag van Versailles, 
Siemens & Halske naar Hengelo uitwe
ken, NV Hazemeyer overnamen en zo 
HSA schiepen. Hun vuurleiding was 
de modernste ter wereld.
De moderne kruiser ‘De Ruyter’ verging 
te vroeg om zich te bewijzen. Anders lag 
dat met twee bijzondere tweetallen: de 
kanonneerboten Soemba en Flores (the 
terrible twins), en de zusters ‘Tromp’ 
en ‘Heemskerck’. De mooie kruiser 
‘Tromp’ was opvallend offensief in het 
Verre Oosten en populair bij de Britten. 
De luchtverdedigingkruiser Heems
kerk’ kreeg een hypermoderne, volauto
matische luchtafweerbatterij met centra
le HSA-vuurleiding. Heemskerck hield 
de lucht boven grote operaties succesvol 
schoon en won het vertrouwen van de 
geallieerden. Mede dankzij de snuiver 
deden Nederlandse onderzeeboten het 
tijdens de Tweede Wereldoorlog ook 
opmerkelijk goed. Zij brachten 54 vijan
delijke schepen tot zinken.
In het huidig strategisch milieu spint 
het Nederlands belang ongetwijfeld ga
ren bij het amfibisch schip ‘Rotter
dam’, dat geregeld wordt ingezet voor 
VN-operaties,

Vissersschepen
Een vissersschip moet tegen minimale 
kosten een maximale hoeveelheid vis 
verschalken, maar de visstand moet het 
aankunnen. Trawlnetten, die met veel 
geweld aselectief vissen, voldoen niet 
aan die norm. Dat begrepen vissers al 
toen ze het schrobnet, dat Volendam- 
mers tussen twee vóór de wind varende 
kwakken over de zeebodem sleurden, 
‘moordkuil’ noemden. Traditioneel 
werkten Zuiderzeevissers, zoals botters 
en lemsteraken, allemaal met kuilnet- 
ten, maar bij de dwarskml ging dat 
vriendelijker.

Nederlandse buizen verdienden van 
oudsher ‘goud uit zee’ met de haring- 
vleet, die ondermaatse vissen liet passe
ren, maar waarin volwassen haringen 
bleven hangen. Gekaakt en gepekeld 
was haring geschikt voor export naar de 
bevolkingscentra van Europa. Na 1866 
verschenen scherpere, beter bezeilde 
loggers, waar inleider dis. Frits Loo- 
meijer alles van weet, In de jaren rond 
1960 werden loggers door trawlers ver
drongen en binnen tien jaar moest de 
haringvangst worden gestaakt vanwege 
dramatische overbevissing.

Het welbezeilde, ronde schip de hoeker 
viste met de beug - een bijna acht zee
mijl lange lijn met 4000 zijlijntjes met 
haken - op kabeljauw, schelvis, heilbot, 
rog en leng, tot aan IJsland toe. Evenals 
de buis waren hoekers ongeveer twintig 
meter lang, maar hadden zij een bun. 
Toen haringvissers op loggers over
stapten, werden hoekers verdrongen 
door scherpe beugsloepen met steile 
stevens, geveegde konten en mooie 
schoenertuigen.
Stoom maakte vanaf 1895 trawlen lo
nend, na de Tweede Wereldoorlog ex
plodeerden getal en grootte van motor-

kotters. Mechanisch geweld en kornet
ten luidden het begin van het einde in 
van de visserij.

Zeiljachten
Het beste zeiljacht geeft per geïn
vesteerde euro het meest plezier; be- 
zeildheid, zeewaardigheid en hanteer
baarheid verhogen de vreugde, evenals 
schoonheid, ‘If  she looks right, she pro
bably is'. Eind zestiende eeuw kochten 
rijke kooplieden rondgebouwde cat- 
schoenerljes. In de loop van de zeven
tiende eeuw verschenen kopj achten en

“Mechanisch geweld en 

ko rne tten  luidden het einde in 

van de visserij’

Rivierklipper ‘Posei

don’, tegenwoordig 

- zoals zoveel voor

malige zeilende 

binnenschepen - 

charterschip van

uit Harlingen (HV)



De mooie flottielje- 

leider ‘Tromp’, ge

bouwd in 19 36  bij 

de NSM, to t  1 9 5 5  

in dienst

Een haringlogger. 

Als het schip aan 

de vleet lag, werd 

de voortop tegen 

de bezaan op ge

streken om minder 

te  slingeren en be

te r  in de wind ach

te r  de vleet te  rich

ten

boeiers: ronde scheepjes met kajuit en 
hoge bezaantuigen met korte gaffel aan 
ongestaagde mast. Allemaal wonderen 
van aërodynamische efficiency, die 
buitenlanders rond 1900 ontdekten. 
Scherpe jachten kwamen pas in de ne
gentiende eeuw, meestal uit buiten
landse koker: Amerikaanse ‘centre
boards’, Engelse kotters en -  in het 
Interbellum -  Alden-schoeners en 
scherpe, maar diep stekende schoonhe
den van Olin Stephens.
Nederlandse ontwerpers tekenden for
se, doch ondiepe jachten zoals Ernst 
Crone’s midzwaardkits 'Frida’ (H.W. 
de Voogt) en de kits ‘Baracuta’ (Gerard 
de Vries Lentsch jr). Na de Tweede 
Wereldoorlog bepaalde E.G. (Ricus) 
van de Stadt het beeld dankzij origina

liteit en grondig rekenwerk. Cees 
Bruynzeels hechthouten knikspant 
‘Zeevalk’ werd in 1951 tweede in de 
Fastnetrace, tegen veel grotere jachten. 
Ook Bruynzeels mooie, lichte en snelle 
22,78 m lange kits ‘Stormvogel' 
stormde altijd als eerste 
binnen. Van de Stadt om 
armde met zijn ‘Pio 
nier’ al vroeg poly
ester voor zeegaan
de jachten.
Gerard Dijkstra - 
bekend van de 
restauratie van 
drie overlevende 
J-klassers - ont
wierp onder meer 
de 90 m lange

‘Athena’, de in 2003/2004 bij super - 
jachtbouwer Huisman gebouwde drie- 
mastschoener. Vooruitstrevender is 
zijn fraaie ‘Bestevaer’-serie. De diepe 
vmkielen en zeer hoge torenkottertui- 
gen passen echter niet in Nederlandse 

wateren. Merkwaardigerwijs 
richten weinig ontwerpers 

zich op het perfectione
ren van midzwaard- 

j achten, zoals Dick 
Zaal wel doet met 
zijn snelle, ondie
pe en zeewaardige 
‘Atlantic’-serie. De 
midzwaardj achten 
van Dick Koop

mans sr zijn bijzon
der gewild bij zee- 

toerzeilers. Moderne 
wetenschap wordt ook 

op het inheems maritiem 
erfgoed losgelaten, getuige de 

‘turbo-aken’ waarin inleider ir. 
Piet van Oossanen bekendheid geniet, 
naast retroHassiekerspecialist André 
Hoek.
De eerste open Nederlandse eenheids- 
klasse was in 1917 de Regenboog. Het 16 
iv? jacht bracht grote popularisering van 
de zeilsport. Gebouwd volgens de latten- 
bouwmethode Bulthuis was de boot be
taalbaar en zeer welbezeild. Deze ‘ver
grote BM ’ domineerde een halve eeuw 
verhuur- en zeilschoolvloten en het 
Nederlands denken over plassenzeilen.

*



ER. SCHIFFAHRT GMBH & CIE.

E.R. Schiffahrt is a ship manager located in Hamburg, Germany. At the moment it has 
a tota l of 78 container vessels in service and on order with a total capacity of around 
350.000 TEU. This makes E.R. Schiffahrt one of the largest container ship managers In 
the world.

Due to rapid growth of our fleet we are seeking candidates for the position of:

Superintendent

As a superintendent you will work at our fleetmanagement department where you will 
look after the technical management of a number of container vessels. Your main tasks 
will be:

• Plan and coordinate repair and maintenance work
• Conduct regular inspection of the vessels
• Prepare and monitor the maintenance budgets
• Safeguard that rules and regulations are maintained

For the above vacancy we invite candidates who ideally gained experience working as a 
technical superintendent. We expect from the candidates that they are able to work within 
a team of multidisciplinary professionals. Your working style can be described as proactive 
and motivated.

As this vacancy is located in Hamburg we expect tha t you have some basic German 
language knowledge. At this moment E.R. Schiffahrt already employs several nationalities 
amongst them some Dutch colleagues.

I f  you are interested in this interesting and challenging job, please send your complete 
a p p lic a tio n  in c lu d in g  y o u r  s a la ry  ideas to  th e  add re ss  s ta te d  be low . 
In case you have fu rth e r questions you may also contact Willem Dekker (em ail: 
w illem .dekker@ er-ship.com ) Your reaction will of course be treated confidentia lly.

E.R. Schiffahrt GmbH & Cie.KG 
Bei den Mühren 1 • D-20457 Hamburg 
Nadine Maedge • Telefon +49-40-3008-0 
E-Mail: recruitment@nordcapital.com 
Website: www.er-ship.com

mailto:willem.dekker@er-ship.com
mailto:recruitment@nordcapital.com
http://www.er-ship.com


Bureau Veritas, opgericht in 1828, is één van de mondiaal toonaangevende 
dienstverleners gespecialiseerd in QHSE management (Quality. Health, 

Safety, Environment) en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn 
actief in meer dan 150 landen en hebben 20.000 professionals in dienst om 

onze klanten optimaal te dienen. In Nederland hebben wij ons hoofdkantoor in 
Rotterdam, waar circa 200 medewerkers werkzaam zijn bij de divisies Marine, BVQi,

BIVAC en Industry.
Onze missie is het bijstaan van onze klanten bij het beheren van hun 

middelen, personeel, systemen, processen, producten en diensten. Bureau 
Veritas helpt bedrijven ervoor te zorgen dat hun activiteiten voldoen aan de 

geldende normen, hun risico’s te verminderen en hun prestaties te verbeteren zodat 
ze ook op lange termijn rentabiliteit creëren.

Voor de verdere uitbouw van onze dienstverlening binnen onze divisie Marine, zijn wij voor 
ons kantoor in Rotterdam op zoek naar

Surveyors
met een HBO-opleiding Scheepswerktuigkundige - level C of equivalent en ervaring op het 
gebied van scheepswerktuigkunde.

Functiebeschrijving:
Het zelfstandig controleren van de conditie van varende en in aanbouw zijnde schepen op 
basis van onder andere technische standaards en specificaties.

Profiel:
U heeft tenminste 5 jaar praktische ervaring in de maritieme wereld. U beheerst de Engelse 
taal uitstekend, u bent initiatiefrijk, resultaat georiënteerd, overtuigend en in staat relaties op 
te bouwen en te onderhouden. U heeft de wil het verschil te maken en u te onderscheiden op 
klantniveau.

Ons aanbod:
Een uitdagende en veelzijdige functie met volop ruimte voor verdere ontwikkeling binnen een 
succesvolle en ambitieuze Marine divisie. Een gedegen opleidingstraject om succesvol te 
kunnen opereren. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw reactie:
Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u richten aan:
Bureau Veritas
Afdeling Personeelszaken
Westblaak 7
3012 KC Rotterdam
Telefoonnummer: 010 - 2822666
E-mail: hrmnld@nl.bureauveritas.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

mailto:hrmnld@nl.bureauveritas.com
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Promac enlarges product range with Kvaerner T ire Fighting Systems’

As a dedicated supplier of 
front end gearboxes in all kind 
of configurations, for driving 
hydraulic, sand and especially 
fire fighting pumps, Promac 
has enlarged his product range 
with Kvaerner 'Fire Fighting 
Systems’.
This supplement enables Pro
mac to deliver the total pack
age for FiFi 1/2, 1 ,2 and even 
3, for a variety of vessels under 
the supervision of the mayor 
classification societies.
Next to the well known 
Kumera Norgear gearboxes,

Promac is able to deliver FiFi 
pumps, monitors with their 
controls, telescopic masts, 
foam-systems, accessories and 
on request (design of) water 
spray systems.
In order to meet the clients de
mand for a compact, integrat
ed F iF i-1 system, a clutchable 
gearbox is designed with ei
ther a horizontal or a vertical 
off-set, on which the FiFi 
pump can be directly flanged. 
The output shaft of the gear
box is also the impeller-shaft 
of the pump.

advantage of less alignment 
and no coupling between 
gearbox and pump.

For more information:
Promac BV 
John van der Linden 
P.O. Box 22 
5300 AA Zaltbommel 
T : 0418-683333 
F : 0418-683355 
E: info@promac.nl 
W: www. promac. nl

Beside the compact design, re
sulting in saving critical space, 
the integrated system has the

Rubber Design’s Fiprotex receives 
LR certificate of Fire Approval

On the 24th of August 2005, 
Rubber Design’s Fiprotex 
Single Pipe Penetration was 
tested according the IM O fire 
test procedures and granted a 
Lloyd’s Register certificate of 
Fire Approval. Accompanied 
with this certificate comes a 
M ED qualification for this 
product, which indicates this 
is a tested and certified safety- 
increasing product.
The Marine Equipment D i
rective (MED) came into force 
in the European Union (EU) 
in January 2001. The directive 
covers safety, navigational and

communications equipment 
and also fire safety and envi
ronmental protection mea
sures aboard ships that sail 
under the flag of an EU  mem
ber state. A special product 
mark in the shape of a ship’s 
wheel (the internationally 
adopted Mark of Conformi
ty’) denotes that the product 
meets the M ED require
ments. Products that bear 
this mark may trade freely 
throughout the European 
Union.
By developing and supplying 
the Fiprotex Single Pipe Pene
trations, Rubber Design is re
sponding to the growing need 
for certified, safety-increasing 
products.

For more information;
Rubber design BV 
Bert de Sprong 
P.O. Box 15 
2995 ZG Heerjansdam 
T : 078-6778778 
F: 078-6771038 
E: info@rubberdesign.nl 
W: www.rubberdesign.nl

Sigma EcoFleet. 290N voldoet volledig 
aan Nederlandse regelgeving

Eind juni 2005 heeft Sigma Marine Coatings Netherlands tot 
haar spijt moeten mededelen dat Sigma EcoFleet 290 met in
gang van 1 juli 2005 in Nederland niet meer verwerkt mag 
worden op last van het College voor de Toelating van Bestrij - 
dingsmiddelen (CTB) in Wageningen.
Uiteraard vindt Sigma Marine Coatings Netherlands het zeer 
ernstig dat zij haar klanten vanaf die datum in Nederland niet 
heeft kunnen voorzien van anti fouling. Maar Sigma Marine 
Coatings Netherlands is inmiddels met het C TB tot een 
overeenstemming gekomen en daarom is sinds begin septem
ber Sigma EcoFleet 290N leverbaar in de kleuren bruin en 
roodbruin. Sigma EcoFleet 290N voldoet volledig aan de 
Nederlandse regelgeving.
Sigma EcoFLeet 290N is compatibel met Sigma EcoFleet 
290. Dit betekent dat zowel in Nederland als daarbuiten Sig
ma's anti fouling producten geappliceerd kunnen worden; in 
Nederland Sigma EcoFleet 290N en buiten Nederland Sigma 
EcoFLeet 290. De productspecifieke eigenschappen kunt u 
terugvinden in de Product Datasheet 7296 op de website 
www. sigmacoatings. com.

Voor meer informatie:
Sigma Marine Coatings Netherlands BV
Ron van den Broek
Postbus 43
1420 AA Uithoorn
T : 020-4075000
F : 020-4075001
E: ron.vandenbroek@sigmakalon.com 
W: www. sigmacoatings. com

mailto:info@promac.nl
http://www.promac.nl
mailto:info@rubberdesign.nl
http://www.rubberdesign.nl
http://www.sigmacoatings.com
mailto:ron.vandenbroek@sigmakalon.com
http://www.sigmacoatings.com
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Senior Engineer Scheeps- en Offshore Constructies
Voor de afdeling S tructura l Design
De afdeling S tructu ra l Design is ve ran tw oorde lijk  voo r het on tw erpen van o ffshore  gerelateerde s taa l
cons truc ties, variërend van boorschepen, FPSO’s, inc lus ie f tops ides, sem isubm ersib les, jack-ups, 
p ijpenlegm aterieel en zwaar h ijsgereedschap.

Positie:
H ij/z ij is ve ran tw oorde lijk  voor het on tw erp  van scheeps- en drijvende o ffshore  construc ties. 
Daarbij bepaalt h ij/z ij de techn ische prio rite iten  in alle on tw erp fases van een pro ject. D it houd t in het 
aansturen van het on tw erp team , supervis ie  van het on tw erpproces, maken van spec ifica ties  en con- 
s tructieberekeningen, checken van bereken ingsrapporten en tekeningen. Tevens behoort budgetteren, 
planning en beheer van het urenbudget to t de veran tw oordelijkheden .

Profie l:
TU of HTS M aritiem e Techn iek/Scheepsbouw kunde, m in im aa l v ie r jaar ervaring m et scheeps- of 
o ffsh o re con struc ties , m e t de nadruk op rom pcon stru c ties . H ij/z ij is op de hoogte van c lass ifica - 
tieregels  en so ftw a re  (o.a. N auticus Huil, SafeHull), heeft ervaring m et eindige elem enten bereke
ningen (Fem ap/N astran), kn ik- en verm oeiingsbereken ingen van p laa tconstruc ties  en go lfbe lastingen 
op drijvende objecten.

Senior Engineer (Nevel Architect)
Voor de afdeling Scheepsbouw
De afdeling Scheepsbouw  is ve ran tw oorde lijk  voor het algehele on tw erp , van vooron tw erp  to t en 
m et u ite inde lijke op levering van schepen en o ffshore  un its, zoals p ijpenleggers, kraanschepen, boor
schepen, FPSO’s, ja ck -u p ’s, sem isubm ersib les, LNG FSRU's, w indm o len insta lla tieschepen etc.

Positie:
H ij/z ij is ve ran tw oorde lijk  voor het to ta le  on tw erp  van schepen en drijvende o ffshore  units. 
Daarbij bepaalt h ij/z ij de techn ische (scheepsbouw kund ige) p rio rite iten  in alle on tw erp fases van een 
pro ject. D it houd t in het aansturen van het on tw erp team , verta len van (beperkte) k lan tspec ifica ties  
naar het on tw erpproces, maken van spec ifica ties, supervis ie  op hydrosta tische  en hydrodynam ische 
berekeningen, checken van bereken ingsrapporten en tekeningen. Tevens behoort budgetteren, p lan
ning en beheer van het urenbudget to t de veran tw oorde lijkheden .

Profie l:
TU of HTS M aritiem e Techn iek/Scheepsbouw kunde, m in im aa l v ier jaar ervaring m et scheeps- of 
o ffshore  on tw erpen. H ij/z ij is een genera lis t binnen de m aritiem e techn iek m et s te rk  analytisch 
verm ogen en is op de hoogte van c lass ifica tie rege ls  en so ftw a re  (o.a. Seasafe, Rhino).

Marine Systems Engineer
Voor de afdeling M arin e
De afdeling Marine is veran tw oordelijk  voor het ontw erpen van scheepvaartsystem en/nutsvoorzie- 
ningen op offshore insta llaties en operationele ondersteuning van in bedrijf zijnde installaties.

Positie:
H ij/z ij is ve ran tw oorde lijk  voo r de tijd ige  u itvoering  van on tw erpactiv ite iten  van scheepvaartsystem en. 
Daarbij va lt te denken aan HVAC, ba llast, cargo, op- en overslag, brandsto f, drinkwater, zeewater, 
brandb lussystem en etc., en operationele ondersteun ing aan o ffshore  (p roductie )insta lla ties.
Tevens is h ij/z ij ve ran tw oorde lijk  voor het on tw ikke len , im plem enteren en bewaken van beleid ten 
aanzien van kw a lite it, gezondheid, veiligheid en m ilieu, en naleving van de regels ten aanzien van c las 
s ifica tie b u re a u ^  en in ternationa le organ isa ties.

Profie l:
TU of HTS W erk tu igbouw kunde /M aritiem e Techn iek/H ogere Scheepvaart School o f A lgem ene Ope
rationele Techniek m et m in im aa l v ijf ja a r w erkervaring. H ij/z ij heeft ervaring m et het specifice ren van 
scheepvaartappara tuur en het beoordelen van aanbiedingen. Enkele jaren relevante scheepvaart- 
ervaring is een pré.

W erksfeer, co lleg ialite it en professionaliteit vormen het fundament van Gusto.
Dit resulteert in vele uitdagende opdrachten. De (ook internationale) opleidingsm ogelijkheden  
zijn, naast een pakket aan concurerende arbeidsvoorw aarden, bijzonder goed.

Gusto (m et meer dan 350  werkne
mers, inclusief tijde lijk  personeel) is
een onderdeel van de SBiïl Offshore
Group (AEX beursgenoteerd). Zuster 
bedrijven zijn gevestigd in Schiedam,
Monaco en Houston.
Gusto levert ontw erp- en adviesdien
sten, voornam eli|k voor de offshore 
olie- en gasindustrie. De kernactiviteit
van Gusto bestaat uit het maken van
com plete, gecertificeerde ontwerp
pakketten voor werkschepen en plat 
forms, zoals dynamisch positioneer
bare boorschepen, inspectieschepen,
piipenlegschepen en kraanschepen,
offshorekranen met groot hefver 
mogen en zelfheffende platforms voor
de civiele aannem erij evenals units
voor FPSO s en FSO s (floating pro 
duction storage and offloading) en de 
engineering en levering van hardware
voor offshore gebruik.

Op alle vacatures zijn de volgende
kw alificaties van toepassing
Een pro -actieve  houding, in itia tie fr ijk
probleem oplossend, creatief, uitsteken
de com m un ica tieve  vaard igheden in het
Engels (m ondeling en schrifte lijk )
bekend m et MS O ffice, bereid om te rei
zen en in team verband kunnen werken.

Bent u geïn teresseerd m een van deze vacatures
gelieve uw  s o llic ita tie b rie f m et cv (als w ord  docu
m ent) te  s turen  naar:

P os tbus 1 1 ,3 1 0 0  A A  S chiedam

Email: hum an@ G ustoM S G .com
W ebsite: w w w .G ustoM S C .com

A cquisitie  naar aanleid ing van deze adverten tie  w ord t

► Your challenge

GuStoMSC
Member o f the SBM Offshore Group

mailto:human@GustoMSC.com
http://www.GustoMSC.com
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Coops & Nieborg bouwt uniek lossysteem
Bij Coops & Nieborg Bulk- 
handling, dochter van Coops 
en Nieborg Groep B.V. in 
Hoogezand, wordt momenteel 
de laatste hand gelegd aan een 
uniek lossysteem.
Het concept van de installatie 
is even eenvoudig als effectief 
en kan, omdat er met een rails- 
systeem gewerkt wordt, ge
bruikt worden aan boord van 
o.a. zelflossende baggersche
pen, binnenschepen en zee
gaande bulkcarriers.
Het schip wordt volgezogen 
door de eigen zuiginstallatie 
met lading (bijvoorbeeld zand

of grind) en gaat vervolgens 
naar een losplaats aan land. 
Op de losplaats wordt de dis
charger gestart en gaat het los
sen middels grijperbak, lopen
de banden en de boom con
veyor naar de wal. Het 
systeem kan afhankelijk van 
het gekozen systeem handma
tig, half automatisch en vol 
automatisch worden uitge
voerd. De discharger heeft een 
gegarandeerde capaciteit van 
500 kuub per uur. De capa
citeit van dit z.g. Grab Dis
charge System kan worden op - 
gevoerd tot 3000 kuub per uur

en is multifunctioneel. De 
transportband heeft een reik
wijdte van ca. 50 meter en een 
swing van 270 graden. De eer
ste installatie is direct na de 
bouwvakvakantie bij Volhar
ding Shipyards te Harlingen 
geïnstalleerd op de Engelse 
hopperzuiger Arco Dee.
Op 5 september werd het 
grab discharge system op een 
ponton geplaatst en vanaf het 
Winschoterdiep naar Volhar
ding Shipyards te Harlingen 
getransporteerd. Daar werd 
deze aangebracht aan de in 
1990 bij ICH Holland ge

bouwde en onder Engelse vlag 
varende hopperzuiger Arco 
Dee.

Voor meer informatie: 
Konstruktie Coops &
Nieborg BV
Henk Reinek
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
T: 0598-395500
F :0598-392427
E: info@eoops-nieborg.nl
W: www.coops-nieborg.nl

Nieuw zoeklicht van IMAX
IMAX presenteerde op Europort Maritime het nieuw ontwikkel
de, zeer krachtige zoeklicht met de nieuwe lichtbron, de EmArc 
ontladingslamp.
Deze nieuwe lichtbron combineert de voordelen van zowel de 
Xenon lamp als de HMI lamp. Grote voordelen van de EmArc 
lamp zijn de zeer hoge lichtopbrengst, eenvoudige, compacte,

lichtgewicht voorschakelappara- 
tuur en, heel belangrijk, een ide
ale kleurtemperatuur die vrijwel 
gelijk is aan daglicht. 
Kenmerkende kwaliteit van de 
lamp is ook de koppeling van ef
ficiëntie en economie. Hoewel 
slechts 600 Watt is de lichtop
brengst van EmArc gelijk aan 
die van een 1600 Watt Xenon 
lamp, bij een laag energiever
bruik en de lange levensduur van 
2000 uur. Geen gloeidraden, dus 
nagenoeg ongevoelig voor schok 
en trilling.
Het ideale zoeklicht ook en voor

al voor schepen met IJsklasse, Brandbestrijding Certificaat, Sup
pliers, Slepers, Cruiseschepen, enz. De lamp is in diverse uitvoe
ringen leverbaar: elektrische afstandbesturing, optioneel met 
standaanwijzing, onderdekse- en directe handbediening.

Voor meer informatie:
IMAX Trading & Engineering BV
J.Peetstraat39
1222 GX Hilversum
T: 035 6855770
F: 035 6839874
E: info@imaxtrading.net
W : www.imaxtrading.net

Orlaco biedt kleinste explosie- 
veilige camera ter wereld

Orlaco brengt de kleinste ex- 
plosieveilige camera ter wereld 
op de markt. De naam van dit 
unieke product is de ‘EEX 
compact kleuren camera’. De 
schok en vibratiebestendige in 
RVS uitgevoerde camera is 
Voorzien van een high resolu
tion opnamechip voor een 
perfecte beeldweergave. Om 
dit in iedere weeromstandig
heid te garanderen is ter voor
koming van condensatie en 
vorstaanslag, de lens voorzien 
van een verwarmingselement.
De camera is volledig water- 
(IP68) en stofdicht.
De combinatie van explosie- 
veilig en het compacte formaat 
maakt dit innovatieve product 
uniek met de volgende voor
delen:
- grotere toepassingsmogelijk

heden op vrijwel iedere loca
tie

- schok- en vibratiebestendig
- minder schadegevoelig
- voldoen aan de eisen door 

A TEX- certificatie
- perfecte beeldweergave in ie

dere weersomstandigheid
- gebruiksgemak bij het instal

leren
- kostenbesparing

De camera is reeds succesvol 
toegepast als onderdeel van 
het CCTV-systeem aan boord 
van tankerschepen (LNG, 
olie, chemisch), offshore plat
forms (kranen, drilling opera
tion) en onshore locaties 
(Petro Chemie).

Voor meer informatie:
Orlaco Maritime CCTV BV 
Walter van den Brink 
Postbus 193 
3770 AD Barneveld 
T : +31 (0)342 40 45 55 
E: w.brink@orlaco.nl 
W: www.orlaco.nl

mailto:info@coops-nieborg.nl
http://www.coops-nieborg.nl
mailto:info@imaxtrading.net
http://www.imaxtrading.net
mailto:w.brink@orlaco.nl
http://www.orlaco.nl
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Next generation of automation and navigation integration
The first Europort Maritime 
exhibition in Rotterdam play
ed host to the latest develop
ments in shipboard integra
tion from Kongsberg Mar
itime. The new K-Line tech
nology demonstrated to the 
market an advanced approach 
to subsystem integration. 
K-Line consists of separa
te systems for Navigation 
(K-Bridge), Automation (K- 
Chief), Dynamic Positioning 
& Joystick (K-Pos), Prop and 
Thruster Control (K-Thrust), 
Tank Gauging (K-Gauge) 
and Safety (K-Safe). Each sys
tem can be installed as a stand
alone sub-system or as a 
greater whole ship-wide net
work based vessel manage
ment system. The advantages 
of further integration between 
the systems become apparent 
as much of the network can 
share the same distributed 
processing units, which re
duces maintenance and instal

lation costs as well as a bundle 
of cabling.
The system has been designed 
to provide fully redundant op
eration of a ship’s major oper
ating systems. If  one area suf
fers downtime then the redun
dancy will provide operation 
as normal. The same graphical 
user interface (GUI) through
out the systems means that 
costs can be saved in operator 
training. Kongsberg Maritime 
also predicts that the user 
friendliness of the operating 
system will reduce human er
ror and thus increases ship 
safety.
“We have engineered K-Line 
to provide vessels, large or 
small, fast or slow with reli
able, relatively easy to operate 
shipboard electronic sys
tems,” says Patrick Kostelijk, 
After Sales Manager, Kongs
berg Maritime BV. “Its mod
ular design makes the system 
flexible and the shared use of

hardware makes installation 
on almost any type of vessel 
cost-effective and straightfor
ward.”
K-Line has been created using 
the experience and technology 
from Kongsberg Maritime's 
ship board electronic systems 
such as AutoChief and Data- 
Chief, radar based gauging 
and its range O Dynamic Po
sitioning and Thrusters Con
trol systems. The company 
stresses that K-Line is not a

replacement to these systems 
but additional to its entire 
range and a further sophisti
cated option for both new- 
buildings and retrofit projects.

For more information: 
Kongsberg Maritime BV 
Patrick Kostelijk 
P.O. Box 890 
3200AV Spijkenisse 
T: +31 181 623611 
F: +31 181626162
W: www.kongsberg.com

Whoever wants to manoeuver on the seas worldwide needs reliable

drive systems. Voith Turbo keeps your ships on course

. - I

Industry I Marine I Rail I Road Precise manoeuvering is becoming ever 
more important in shipping. The experi
ence of recent years underlines just how 
vital safe drive systems are. Voith Turbo 
Marine has been designing systems that 
are safe for man and environment for 
over 75 years: with tailormade drives 
such as the Voith Schneider® Propeller, 
the Voith Turbo Fin, the Voith Cycloidal 
Rudder and the worldwide proven ship’s 
concept of the Voith Water Tractor we are 
proving our far-reaching competence.

Low-maintenance systems for safe ope
ration, high availability and quality for a 
wide variety of ships such as harbour 
and escort tractors, ferries, special-pur
pose vessels and many other types.

Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3, 7391 AK Twello 
Tel: +31 571 279600 
Fax: +31 571 276445 
voithnederland@voith.com 
w w w .v o ith tu rb o .c o m /m a r in e

Voith Turbo VOITH
Engineered reliability.

http://www.kongsberg.com
mailto:voithnederiand@voith.com
http://www.voithturbo.com/marine
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International Marine Accident Reporting Scheme

M ars Reports no. 1 5 6  and 1 5 5

MARS 2 0 0 5 4 4  
Leave W a ypo in ts  to  
P o rt
The insurance industry has 
seen a number of GPS assisted 
accidents, not only collisions 
but other casualties arising 
from a failure to apply appro
priate corrections. Many navi
gators now make use of com
puter software to generate an 
‘optimised’ track. The result is 
that their vessels are all head
ing for the same waypoints on 
similar, or reciprocal tracks. 
Inevitably, this can lead to 
dangerous close encounters.
I believe that there is one quite 
simple answer which could be 
adopted from aviation way
point practice. That is to es
tablish a common rule or code 
of conduct to leave all recog
nised waypoints to PORT. 
Depending on the amount of 
sea room available, this might 
be a few cables, and in open 
water a mile or two from the 
waypoint. This off-set from 
an optimised track for all ves
sels heading towards the same 
waypoint would allow more 
room for manoeuvre and al
most all near-misses created 
by common waypoint naviga
tion could be avoided.
The other debates about the 
isolated use of GPS as op
posed to bridge wing compass 
and radar range, lookout and 
bridge team management are 
features regularly featured in 
SEAWAYS and at confer
ences. But in addition to em
phasising best practice and 
correct observation of the 
GOLREGS, how about a new 
motto: ‘Waypoints to port’.

This proposal may have helped 
to avoid. the collision in the fo l
lowing O fficial Report. I would 
ivelcome some feedback on this 
useful suggestion. R B .

Collision in th e  K a tte g a t
The following is a précis of a 
report of a joint investigation 
carried out by the UK MAIB 
and the Malta Maritime Au
thority. The full report can be 
obtained from the MAIB 
website: www.maib.gov.uk

Synopsis
The 6454gt UK registered con
tainer ship Cepheus J, and the 
4955gt Maltese registered gen
eral cargo ship Ileksa, were tran
siting the Kattegat off the Dan
ish coast on 22 November 2004 
when they collided. Both were 
following the recommended 
route ‘T ’ on a south-easterly 
course. The weather was over
cast and windy with rain, lo
calised sleet and poor to moder
ate visibility. It was still dark. 
Cepheus J was proceeding at 16 
knots and Ileksa at 6,5 knots, 
VDR records from Cepheus J 
were recovered and analysed 
during the subsequent MAIB 
investigation. On Cepheus J ’s 
bridge, the chief officer had 
sent the lookout to clean the 
crew mess room, while he con
tinued completing paperwork, 
standing at the chart table on 
the port side of the bridge. 
From there, he had an unre
stricted view ahead, and close

by - to his right - the displays 
of the ECDIS and radar were 
available. He did not see Ileksa 
until after the collision.
On board Ileksa, the third of
ficer had just taken the watch 
and the master was also on the 
bridge, sending a daily report 
to the company. Cepheus J  
was noted astern by radar at 
between 3 and 3.5 miles and 
visually sighted astern at 1.5 
miles. When the ships were 
0.5 mile apart, Ileksa called 
Cepheus J  by VHF radio to 
establish what her intentions 
were. When no reply was 
heard, and with the ships ap
proximately 0,3 mile apart, 
Ileksa began to take evasive 
action, but with the wind 
ahead was not able to turn suf
ficiently to avoid collision.
At 0519 U TC, the two ships 
collided, with Cepheus J ’s 
bow striking the stern of Ilek
sa. The impact caused severe 
damage to Ileksa’s stern and 
holed Cepheus J above the 
waterline. Both vessels were 
able to resume their voyages; 
there were no injuries and no 
pollution.
Factors identified during the 
joint investigation were: the 
officer of the watch (OOW ) 
on board Cepheus J  being dis-

Video retreived from  VDR

traded by radio news and pa
perwork; the absence of a 
lookout on board Cepheus J; 
the poor use of Automatic 
Radar Plotting Aid (ARPA) 
and Automatic Information 
System (AIS); poor applica
tion of the COLREGS and 
both ships following the same 
ground track.
Subsequent to the accident, 
the operating company for 
Cepheus J  has addressed the 
issues raised and the Malta 
Maritime Authority has is
sued advice to the managers of 
lleska. Recommendations 
have been made to the Inter
national Chamber of Shipping 
to highlight the need for in
creased vigilance when tran
siting IMO recommended 
routes, and also to advise ship
ping companies on the value 
of VDR replay to confirm that 
company instructions are car
ried out at sea.

For a period of at least one 
hour before the collision, the 
target of Ileksa was on the 
radar of Cepheus J, though 
appearing under the heading 
marker of the display (see pic
ture). This did not entirely 
hide the target, but did make it 
difficult to see. However, the 
AIS information was also be
ing displayed on the radar, 
with the symbol for a ship un
derway appearing close to the 
west of the radar target, and 
clear of the heading line. This 
should have alerted the O OW  
to the presence of Ileksa ahead 
of him.

Conclusions
The following safety issues 
have been noted during the in
vestigation. They are not list
ed in any order of priority. 
References are made to the full 
report.

http://www.maib.gov.uk
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• The lookout on the bridge of 
Gepheus J had been sent to 
carry out cleaning duties else
where on the ship [2.3.2].
• An efficient lookout was 
maintained by Ileksa [2.3.1],
• Cepheus J ’s O O W  was in
volved in tasks that distracted 
him from his primary duty of 
lookout [2.3.2].
• The watch keeping arrange
ment in place on Cepheus J  at 
the time of the collision took 
no account of the advice con
tained in M  Notices [2.3.3].
• The management companies 
of both vessels had adopted 
the requirements of the ISM 
code and issued instructions to 
the ship staff concerning look
out and navigational watch 
keeping [2.3.5],
• Cepheus J was not keeping a 
lookout. This meant that the

presence of Ileksa was not de
tected, so no avoiding action 
was taken [2.4.1],
• Once it became clear that 
Cepheus J  was taking no ac
tion, Ileksa should have taken 
action earlier, given the pre
vailing weather conditions
[2.4,2],
• The poor manoeuvering 
characteristics of Ileksa, in the 
prevailing weather conditions, 
should have encouraged earli
er action [2.5],
• The chosen track followed an 
IMO recommended route. 
This should have indicated to 
the navigator that there might 
have been other traffic using it 
and prompted a heightened 
lookout, [2.6]
• Not all the facilities of the 
radar on Ileksa were being 
used, but the presence of 
Cepheus J was known and the 
risk of collision had been as
sessed [2.7.1],
• Cepheus J ’s O O W  was not 
using the integrated bridge 
equipment, with which he was

provided, to its best effect
[2.7.2],
• Ileksa could have used sig
nals permitted in the COL- 
REGS which might have at
tracted Cepheus J ’s attention 
in sufficient time to have al
lowed action to be taken to 
avoid collision [2.8],

MARS 2 0 0 5 4 1  
Nav L ights Obscured
As a pilot I am frequently en
countering situations where 
panamax container vessels as 
well as small container feeders 
do not show clearly and 
brightly enough their naviga
tion lights, more specifically 
the sidelights. These vessels 
have their sidelights at the 
same level as the accommoda
tion deck lights, especially 
when these lights are switched

on for disembarking pilots. 
While other ships are arriving 
at the anchorage or approach
ing the entrance of the chan
nel, the departing vessels do 
not clearly show the sidelight, 
because they are being ob
scured by the background 
lights from the port and/or 
from the city or from the ves
sel itself. This situation affects 
the recognition of the aspect or 
the intentions of the departing 
vessels.
In addition, the bridge wing 
search lights - very frequently 
used to illuminate the em
barkation/ debarkation facili
ties - also produce the same vi
sual obstruction of the side
lights located right underneath 
the bridge wings.

MARS 2 0 0 5 4 2  
Changing Helm C on tro ls
While departing the locks, 
the pilot ordered to transfer 
the helm from the bridge 
wing control to the centre 
helm control. However, the

helm inside the bridge had 
been put hard over from the 
last order given before 
changing to the bridge wing 
control and it was never put 
back to midships. When the 
helmsman inside the bridge 
switched over to take control 
of the helm, the rudder im
mediately went hard over to 
starboard and the ship’s stern 
rode up over the centre wall 
of the lock and the bow went 
close to the west bank. The 
pilot looked at the rudder an
gle indicator installed on the 
outside bulkhead and or
dered the helmsman to mid
ships and then to hard to 
port.

Lesson Learn t :
It should be standard practice 
to make sure that the helm

control is always in the mid
ships position before switch
ing over to a new helm control 
station.

MARS 2 0 0 5 4 3  
M ore  D is tra c tio n s  fo r  
th e  OOW
When we were West of 
Gibraltar Strait our AIS has 
tracked 196 vessels within a 
radius of 50 nm. I heard the 
following communication on 
the VHF:
“MV ABC, this is NATO 
War Ship (NPS) three miles 
off your port beam”

“This is M V ABC”
NPS “Please shift to channel 
X X ”

MV ABC confirms and 
O O W  has to reply to the fol
lowing questions as a matter of 
surveillance of merchant navy 
vessels: the flag, IM O num
ber, Port of Registry, name of 
owners, agent, cargo type and 
quantity, last and next port of 
call, date of departure, etc. It 
took around ten minutes to re
ply all the questions and dur
ing that time navigational 
safety of vessel was relying on
ly on the lookout (if a lookout 
was posted). The reason of in
stalling AIS on board is securi
ty and remote identification of 
vessels. Most of the Naval pa
trol vessels (NPS’s) do notrely 
on the AIS and just ask a lot of 
questions.
The O OW  is being distracted 
from carrying out duties of 
maintaining the safe navigation 
of vessel. The Captain’s name, 
passport number and national
ity are also among the ques
tions asked by some NPS’s, 
The OO W  should not be dis
tracted to carry out the duties 
of safe navigation especially 
within such dense traffic areas. 
Besides, the Gibraltar Strait 
has VTS and mandatory re
porting system. NPS could get 
all the information via VTS.
All around the world we have 
encountered similar situations 
(mostly within congested traf
fic areas). This should be reg
ulated in order not to cause a 
major collision.

More reports are always needed. I f  you have experienced any 
incident which, you think may be o f interest to others please 
send, details, including yom  name and a contact address, to:

Captain R. Beedel FNI 
17 Estuary Drive 
Felixstowe Suffolk 
IP 119T L U K

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

‘M ost of the Naval patrol vessels 

do not rely on the AIS’

mailto:mars@nautinst.org
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SWZ-11-05-01_________
Design for production using 

th e  design building block 

approach
Andrews, D.J. ; Burger, D. ; 
Zhang, J.
International Journal of Mar
itime Engineering (GB 268 F), 
200506, vol. 147, no. l.pg-1, 
nrpg-24, ENG
The project described in this 
article was undertaken as 
part of the UK Shipbuilders 
and Shiprepairers Associa
tion’s (SSA) programme for 
Integrated Technology for 
Marine Construction. It ad
dressed a core concern identi
fied by the UK Marine Fore
sight Panel's report, namely 
research should focus on cost 
reduction and performance 
improvement in the UK ship
building industry. The graph
ically centred Design Building 
Block based concept design 
tool, as pioneered and devel
oped in the Design Research 
Centre in the Mechanical 
Engineering Department at 
University College London 
(UCL) has been used to ex
plore the way in which ships 
can be designed to improve 
their producibility. 
0120110:0120110

SWZ-11 -05-02________
Dynamics of a moored barge  

under periodic and randomly 

disturbed excitation
Ellermann, K.
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200508, vol. 32, no. 12, pg- 
1420, nrpg-11,ENG 
Offshore systems often exhib
it distinctly nonlinear phe
nomena. Even when excited 
periodically by waves, they 
show responses ranging from 
harmonic or sub harmonic to 
chaotic motion. Depending on 
the system’s parameters, these 
different types of responses 
can be coexisting, which 
makes the initial conditions 
crucial for the steady state re
sponse. In this paper, the case 
of a moored barge is consid
ered. The excitation is as

sumed to have a periodic com
ponent and an additive distur
bance modelled as white 
noise. The response of this 
system, which shows multiple 
attractors for purely periodic 
forcing, reveals some similari
ties but also fundamental dif
ferences for the disturbed 
forcing.
0150620;0150520;0150620 

SWZ-11 -05-03________
Roll motion of ro-ro passen
ger ship w ith  flooded vehi
cle deck
Fujiwara, T . ; Haraguchi, T. 
International Journal of Off
shore and Polar Engineering 
(CB 8108), 200506, vol. 15, 
no, 2, pg-109, nrpg-8, ENG 
This paper tries to confirm the 
effectiveness of an estimation 
method of roll motion on a 
Ro-Ro passenger ship with a 
flooded vehicle deck. A time 
domain simulation of roll mo
tion expressed by the 2-di
mensional lump mass concept 
was applied to the Ro-Ro pas
senger ship with no water 
ingress, but with a flooded ve
hicle deck. Measurements of 
the motion of the ship with 
different amounts of water on 
deck were carried out in regu
lar beam waves in order to 
Compare with calculated re
sults, The trend of the calcu
lated results on roll amplitude 
generally represents the ex
perimental results,
0150312;0150312 

SWZ-11 -05-04________
Evaluation of dam age to  off
shore platform structures  

due to  collision of large barge

Jin, W .L. ; Song, J. ; Gong, 
S .F .; Lu, Y.
Engineering Structures (CB 
4617), 200508, vol. 27, no. 9, 
pg 1317. nrpg-16,ENG 
An offshore jacket platform in 
the South China Sea was im
pacted by a large derrick and 
lay barge during installation. 
This paper presents a non lin
ear dynamical analysis proce
dure for firstly determining

the impact action based on the 
forensic evidence from the 
damaged components, and 
then evaluating the overall 
damage effects on the plat
form structure.
0630211; 0630211 

SWZ-114D5-05________
Sea s ta te  estim ated  from  

ship m otions by a simple 

sta tis tica l approach
Johnson, M.C. ; Wilson, P.A. 
International Journal of Mar
itime Engineering (CB 268 F), 
200506, vol. 147, no. l,pg-35, 
nrpg-17, ENG
In theory, a sea wave spectrum 
is calculable given the ship 
motions in the seaway and its 
motion transfer functions. In 
practice, the complex nature 
of sea waves, and the influence 
of ship speed and heading rel
ative to the waves, makes an 
analytical solution extremely 
difficult. This paper considers 
the problem from a purely sta
tistical point of view with the 
aid of an extensive set of sea 
keeping trials results. Multiple 
linear regression is used to de
duce the relationship between 
the RMS ship motions in five 
degrees of freedom, and the 
significant wave height mea
sured by a waverider buoy. 
0210100

SWZ-11-05-06________
Minimum vehicle fleet size un
der time-window constraints 

at a container terminal
Vis, I .F .A .; Koster, R.M.B.M. 
d e; Savelsbergh, M. W.P. 
Transportation Science (CB 
544 E), 200505, vol. 39, no. 2, 
pg-249, nrpg-12, ENG 
Products can be transported in 
containers from one port to 
another. At a container termi
nal these containers are tran
shipped from one mode of 
transportation to another. 
Cranes remove containers 
from a ship and put them at a 
certain time (i.e., release time) 
into a buffer area with limited 
capacity. A vehicle lifts a con
tainer from the buffer area be

fore the buffer area is full (i.e., 
in due time) and transports the 
container from the buffer area 
to the storage area. At the stor
age area the container is placed 
in another buffer area. The 
advantage of using these 
buffer areas is the resultant de
coupling of the unloading and 
transportation processes. The 
authors study the case in 
which each container has a 
time window (release time, 
due time) in which the trans
portation should start. The 
objective is to minimize the 
vehicle fleet size such that the 
transportation of each con
tainer starts within its time 
window.
0440107;0430380;0440107 

SWZ-11 -05-07________
V ortex induced loads on 

m arine risers
Wanderley, J ,B .V .; Levi, C. 
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200508, vol. 32, no. 12, pg- 
1281, nrpg-15, ENG 
The Vortex Induced Vibra
tion on a circular cylinder is 
investigated as basis for appli
cations on dynamics of risers 
used in the offshore oil and gas 
industry. The numerical solu
tion of the two-dimensional 
Reynolds Averaged Navier- 
Stokes equations is obtained 
for a circular cylinder laterally 
supported by a spring and a 
damper and free to oscillate in 
the transversal direction. 
0630216;0630216

SWZ-11-05-08________
C urvature  analysis m ethod  

for ship-hull p late  form ing
Xuebiao, Z. ; Zhuoshang, J. ; 
Yujun, L.
Journal of Ship Production 
(CB 6728), 200505, vol. 21, 
no. 2, pg-65, nrpg-8, ENG 
Ship-hull plate forming by 
line heating requires hard and 
skilful labour. Initially, the 
plate is curved in one direction 
by rolling. Then, the curved 
plate is transported to the line- 
heating workshop to obtain 
the required shrinkage, How-
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Meer informatie nodig?
• Dinsdagavond 29 november 2005 is er een informatiebijeenkomst van 18.00 uur tot 20.30 uur 
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• U kunt ook telefonisch informatie verkrijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer 
G. Koek (Technical Support Office), telefoon (078)696 94 27.

• Indien u direct w ilt reageren, kunt u een schriftelijke sollicitatie met c.v. richten aan 
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L i t e r a t u u r

ever, this two-step forming 
leads to a series of problems. 
This paper presents a method 
to change the two-step form
ing into line-heating forming 
by using curvature analysis. 
The principal curvatures of 
the formed plate can be calcu
lated directly from the offset 
data. The principal curvature 
distribution provides infor
mation on the deformation 
distribution and the heating 
lines. Heating along a line will 
result in a uniform bending 
angular deformation. A  n u 
merical method to determine 
the heating lines to produce 
the required bending angle is 
presented. This kind of heat
ing line does not require ad
justm ent of parameters in line 
heating. It would benefit tem 
perature control and facilitate 
plate forming automatically. 
0320512;0320512

5WZ-11 -05-09________
Future predictions fo r the  

m arine tra n sp o rta tio n  of 
natura l gas
Harper, I. ; Meaden, I . ; Lang
ley, I.
Design and Operation of Gas 
Carriers; International Confer
ence /  Royal Institution of Naval 
Architects (CB P-QC2004), 
200409, pg-1, n r p g - 7 ,  ENG 
W ith the recent orders by Gaz 
de France of diesel electric 
propelled ships and the sub
mission of tenders for bigger 
ships and/or alternative pro
pulsion systems, the industry 
is finally seeing some move
m ent on the application of re
cent advances in technology to 
future L N G  ship designs. 
The increase in the number of 
L N G  ship owners and opera
tors will introduce more com
mercial priorities into the ves

sel specifications and this will 
affect both the flexibility and 
the economic design of the 
ships. Inevitably, it will result 
in changes to the power gener
ation and propulsion systems 
installed.
0240801;0240801

SWZ-11-05-10________
Dynamic s treng th  analysis 

for m em brane type LNG 

containm ent system  due to  

sloshing im pact load
Lee, H. ; Kim, J. W . ; Hwang,
C.
Design and Operation of Gas 
Carriers; International Con
ference /  Royal Institution of 
Naval Architects (CB P- 
QC2004), 200409, pg 39,
nrpg-9,EN G
A  numerical and experimental 
scheme to evaluate the impact 
strength of the containment 
system in a membrane-type 
L N G  carrier is proposed. The 
scheme consists of a sloshing 
pressure calculation by a fully - 
nonlinear time domain simu
lation and a hydro-visco-elas- 
tic-fracture analysis of the 
containment system with con
sideration of fluid-structure 
interaction during the vibrato
ry motion of the containment 
system.
0110105;0130126;0110105 

SWZ-11-05-11_________
Design developm ent of ad
vanced air supported vessel 
(ASV) designs
Tudem, I I , ; Eilertsen, A . ; Ei- 
d eJ .G .
Warship 2004; Littoral W ar
fare and the Expeditionary 
Force; International Confer
ence /  Royal Institution of 
Naval Architects (CB P- 
QF2004), 200406, pg-89,
nrpg-13, E N G

SES Europe AS has for more 
than 6 years been engaged in 
R&D work on air assisted ves
sels. The view has been to de
velop a new generation of ro
bust high-speed crafts with 
performance beyond current 
state-of-the-art conventional 
designs. The work is based 
upon the Effect Ships Interna
tional AS (ESI) patented Air 
Supported Vessels (ASV) 
technology, applicable for 
both monohull and multihull 
configurations.
1211700;1211700

SWZ-11-05-12________
Theory and practice: re 
quirem ents fo r adhesive 

bonding in m arine s truc 
tu res
Wacker, G. ; Brugge, D. ; 
Fach, D. ; Franzelius, W. 
Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers. Part 
M. Journal o f Engineering for 
the Maritime Environment 
(CB 9831), 200412, vol. 218, 
no. 4, pg-217, nrpg-10, E N G  
The use of adhesive bonding 
in ship structures has been 
limited compared to other in 
dustries. In high-speed craft 
adhesives are used for panes, 
seat rails, and rudder bearings

in the housing and propulsion 
shafts. Adhesives are used for 
the connection of the rotor 
blades o f a wind turbine. This 
paper describes design specifi
cations, rules and guidelines 
for adhesive bonds as well as 
approval aspects for adhesives 
and manufacturing require
ments. For the panes of a 
cruise vessel a calculation 
method is compared with full- 
scale test results and finite ele
m ent results.
0320462;0320462
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Dutch Port Guide 2006
Al meer dan een eeuw het meest informatieve en over
zichtelijke naslagwerk voor de Nederlandse havengebieden. Op compacte wijze vindt u 
hierin een schat aan actuele en onmisbare informatie over de havens van o.a. Amsterdam, 
Dordrecht, Harlingen, Moerdijk, Rotterdam, Scheveningen, Terneuzen en Vlissingen.
In de editie van 2006 zal de informatie wederom een eigentijds karakter hebben en 
eenvoudig met behulp van verschillende informatiedragers te raadplegen zijn.

van Dirkzwager’s Dutch Port Guide geeft u alle informatie op nautisch 
technisch gebied van port-entry. Daarnaast bevat dit deel een overzicht van de 
belangrijke organisaties in en om de havens. Ook dit jaar is de Dirkzwager’s Dutch 
Port Guide uitgebreid met het handige bedrijvenregister. In deze ‘yellow pages’ kunt u 
zoeken op rubriek. Het gebruiksgemak wordt hierdoor optimaal.

De website www.dutchportguide.com ia een uniek, interactief overzicht van de bedrijven uit de Nederlandse 
havengebieden. Er kan gezocht worden op naam, rubriek en trefwoord. Van verschillende havens zijn de tarieven 
van slepers, roeiers en loodsen op de website terug te vinden.

De bijbehorende havenkaarten
havens altijd in zicht 1

maken het geheel compleet. Een handige poster om op te hangen, zodat u de

BESTEL NU! En ontvang maar liefst €  10,-. korting!
Stuur een e-mail met als onderwerp Early bird DPG naar klantenservice@mbp.nl 
Vermeld in de e-mail het gewenste aantal exemplaren en uw gegevens.

N U  €  2 4 , 9 5  
I .P .V  €  3 4 , 3 5

R0METEL TRADE B.V.
POSTBUS 3 8 0  1 9 0 0  AJ CASTRICUM 

TELEFOON (0 2 5 1 ) 6 5  7 3  4 9  
TELEFAX (0 2 5 1 ) 6 7  1 5  5 5

AGENT IN NEDERLAND VOOR DE VOLGENDE FIRMA’S:

GÜNTHER KLEIN INDUSTRIEBEDRAF GMBH
WATERDICHTE, BRANDWERENDE A-60 SCH0TD00R VOERINGEN

KM EUROPAMETALAG, MARINE APPLICATIONS
CUNIFER-10 BUIZEN & FITTINGEN 
0SNALINE®, BUNDELBUIZEN

PETERS & BEY GMBH
NAVIGATIEVERLICHTING

F.F.A. SCHÜLZE GMBH
COMPONENTEN VOOR MECHANISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN 
VAN AFSLUITERS, SCUPPERS, DRAIN PLUGS

WISKA HOPPMAN & MÜLSOW GMBH
MESSING SCHAKELMATERIAAL, SCHEEPSVERLICHTING, 
ZOEKLICHTEN, VARITAIN® MULTI-GANG C0NTAINER-S0CKET-SYSTEM

K M i

w r r A -
S C H U LZ E

Msaaff

http://www.dutchportguide.com
mailto:klantenservice@mbp.nl
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Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 

of Marine Technology

Response ledenenquête
De response op de ledenen
quête is hoog geweest: veer
tien procent. Er waren vele 
positieve reacties.
• Lezingen e.d.
Over het algemeen is men niet 
kritisch in de vragen over een 
oordeel over de activiteiten. 
Het merendeel van de respon
denten beoordelen veelal met 
goed, Toch zijn er in de nuan
ces aanwijzingen te vinden 
voor verbetering, zeker in de 
invulling van de lezingen in de 
afdelingen. Deze resultaten 
zullen aan de verschillende af
delingen worden doorgegeven.
• jaarvergadering 
Zaterdagmiddag is niet ideaal 
voor opkomst, zeker niet voor 
de categorie ouder dan 45 j aar. 
Bij hen tekent zich een sterke 
voorkeur af om de jaarverga
dering rond de maritieme 
beurzen in november te hou
den (65 procent).
• Voorkeuren feest
Ouder dan 55 jaar: rustig, te
nue de ville, buffetdiner. 
Jonger dan 45 jaar: actie, in
formeel, netwerken.
Tijdstip: na zessen.

Bij aanpassing is een duidelijk 
hogere opkomst te verwach
ten, zeker voor de groep jonger 
dan 45 jaar. Verdrievoudiging 
in animo voor komen. Er 
wordt overwogen een locatie 
centraal in Nederland te kie
zen; veertig procent van leden 
jonger dan 45 haar geeft hier 
de voorkeur aan boven 31 pro
cent voor de huidige situatie.

In het kader van het bestuurs- 
voomemen om de vereniging 
voort te stuwen naar de toe
komst zal ook gekeken worden 
naar een andere invulling van 
het jaarfeest, waarbij het de 
bedoeling is om meer jongere 
leden aan deze activiteit te la
ten deelnemen.
• Maritiem Onderwijs
Een groot deel van de leden 
maakt zich zorgen over het 
maritieme onderwijs en het 
aantal en de kwaliteit van de 
opgeleiden die hier van af ko
men. De KNVTS mag voor 
wat het de leden betreft zich 
gaan profileren in de lande
lijke discussie die zich mo
menteel afspeelt.
• Verwachtingen KNVTS 
Leden verwachten vooral te 
vinden bij de KNVTS: ken
nisoverdracht, belangenbe
hartiging maritieme beroeps
groep en gelegenheid tot net
werken.

Lezingenprogramma
In het augustusnummer was 
bijgesloten het lezingenpro
gramma van het seizoen 
2005/2006, evenals de eerste 
bijsluiter voor de lezingen in 
september. Vanaf januari zul
len de bijsluiters van de lezin
gen eens in de drie maanden 
verschijnen. De lezingen zul
len wel worden aangekondigd 
in het verenigingsnieuws.

Lezingen december 
06 december afdeling Noord: 
Ballastwater T  reatment
14 december afdeling Amster
dam: Berging Tricolore
15 december afdeling Rotter
dam: Milieuvriendelijk slopen 
van schepen
15 december afdeling Zeelang: 
Excursie ABC Motoren fa
briek te Gent

Happy Hour
In september is weer gestart 
met het maandelijkse Happy 
Hour, die wordt gehouden m 
de societeitsruimte achter het 
secretariaat op de Mathenes- 
serlaan van 16.00 tot 17.30 
uur, U  ontvangt hiervoor een 
uitnodiging, De leden die nog

niet eerder zijn geweest, zijn 
natuurlijk ook van harte wel
kom.

Kerstwildbiljarten 
Op 13 december is het traditi
onele Kerstwildbiljarten, in de 
societeit Mathenesserlaan 185 
te Rotterdam. Bijtijds opge
ven is aan te raden.

A LV
De afdeling Rotterdam orga
niseert in 2006 de jaarlijkse 
ALV. Een locatie is nog niet 
bekend. Een team van jonge 
bestuursleden is daarmee be
zig. Dit geldt ook voor het 
programma. Zodra de datum 
bekend is, wordt ook dit in het 
verenigingsnieuws vermeld.

In Memoriam
Op 16 augustus overleed op 
89-jarige leeftijd de heer A. 
van West. Hij was ruim 53 
j aar lid van de KNVTS.

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

F.J. Kuiper
Student M AROF - M IW B 
Terschelling
M, van Coehoornsingel 25 
9934 GP Delfzijl 
Voorgesteld door J.W . Boere 
Afdeling Noord

T.J.R . Nierop
Student Maritieme Techniek
T U  Delft
Vogelarij 13
1759 XC Callantsoog
Voorgesteld door A. Aalbers
Afdeling Rotterdam

M.M. Nieuwhof
Student Maritieme Techniek
T U  Delft
Noordeinde 44
2611 KJ Delft
Voorgesteld door A. Aalbers 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het G EW O O N  LID 
M A A T SC H A P

J.L . van Dam

Superintendent-Azalea Mari
time Oud-Beijerland 
Zwingelspaansedijk 8 
4793 SH Fijnaart 
Voorgesteld door R. K. 
Hazelbag
Afdeling Rotterdam

H.H. Hoekstra 
Project Manager Damen 
Shipyards Foxhol 
van Helomalaan 12 
8441 BX Heerenveen 
Voorgesteld door 
A.A. den Boon 
Afdeling Noord

S. Klaver
Schadebehandelaar Marine & 
Energy
AON Nederland - Groningen 
Damsterdiep 318 
9713 ES Groningen 
Voorgesteld door J, W. Boere 
Afdeling Noord

A.J. Korteland
Manager Engineering Deno 
Compressors B. V, 
p/a Zaag 51
2931 LD Krimpen a.d.Lek 
Voorgesteld door M.P. van 
Duijvendijk 
Afdeling Rotterdam

A. Lengyel 
General Manager 
Alnacon-Haren 
Anna Bijnspad 35 
9752 JR  Haren 
Voorgesteld door B. Groot 
Afdeling Noord

Voor m eer informatie:

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

mailto:secretaris.knvts@planet.nl


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

V e r e n i g i n g s n i e u w s

V N S I
Vereniging Nederlandse 

Scheepsbouw Industrie

Maritieme Innovatiedag
Sinds 2001 is er de VNSI- 
Timmersprijs. Deze prijs - 
vernoemd naar oud-werfdi- 
recteur W im  Timmers - is be
doeld voor het meest vernieu
wende maritieme ontwerp 
van het afgelopen j aar. De uit
reiking van de Timmersprijs 
zal plaatsvinden tijdens de 
Maritieme Innovatiedag op 
10 februari 2006. De bijeen
komst wordt samen met de 
KNVTS georganiseerd en zal 
op uitnodiging van Janneke 
Snijder, Tweede Kamer-lid 
van de VVD en Roland Kor
tenhorst, Tweede Kamer lid 
van het CDA, plaatsvinden 
bij de Tweede Kamer, Plein 2 
in Den Haag. Voor nadere in
formatie of deelname kunt u 
contact opnemen met VNSI, 
Judith van Akkeren, tel. 
079-353 11 65 of e-mail: 
info@vnsi.nl

Productiesimulatie
Grotere Aziatische scheeps
werven passen bij de bouw 
van serieschepen al langere 
tijd productiesimulatie toe. 
De simulatietools worden 
aangestuurd op basis van 3D  
CAD /CAM -data en gede
tailleerde plannings- en pro
ductiedata, met verbeterde 
productieplanningen en be
sparingen in doorlooptijden 
als resultaat. In Europa bleek 
voor de bouw van enkelstuks 
schepen en kleine series 
productiesimulatie aanzienlijk 
lastiger inzetbaar. Flensbur
ger Schiffbau Gesellschaft, 
wereldleider m RoRo sche
pen, is één van de Europese 
werven die uitgebreid heeft 
geïnvesteerd in de ontwik
keling van simulatiegereed

schappen en plukt daar nu de 
vruchten van.
Om deze techniek verder te 
ontwikkelen en onder de aan
dacht te brengen van de 
Nederlandse maritieme maak
industrie, in het bijzonder het 
midden- en kleinbedrijf, heeft 
VNSI samen met vijftien E u 
ropese partners onder de 
naam SIMCOSHIP een pro
jectvoorstel ingediend in 
Brussel. Het project moet er
voor zorgen dat ook Neder
landse werven warm lopen 
voor simulatietools.
Partners in dit project zijn 
scheepswerf De Kaap, Coops 
en Nieborg, Eltec, H M E en 
T U  Delft. Momenteel wordt 
een aantal situaties bij IHG 
Holland Merwede in de prak
tijk getoetst, De resultaten 
zijn hoopgevend en bieden 
aanknopingspunten voor ver
dere ontwikkeling van pro
ductiesimulatie. Voor meer 
informatie kunt u contact op
nemen met VNSI.

Eenvoudig regelgeving 
controleren
Tijdens bijeenkomsten van 
het Maritime Safety Commit
tee in december 2004 en mei 
2005 is een groot aantal wijzi
gingen in de SOLAS, het 
Load Line Protocol en de 
STCW -code aanvaard. De 
meeste wijzigingen treden in 
werking per 1 januari 2006, 
sommigen per 2007 of 2009. 
De regels houden onder meer 
in: een verhoogde inspectie 
van tankers en bulkcarriers, 
de vervanging van SOLAS
H.12 voor bulkcarriers, de 
vervanging van de IBC-code 
en nieuwe lekstabiliteitseisen. 
Vooral de nieuwe lekstabili
teitseisen kunnen het ontwerp 
van een schip aanzienlijk be
ïnvloeden. Een aantal ontwer
pers heeft daarom de afge
lopen twee jaar m VNSI-ver- 
band uitvoerig overleg gehad 
met klassenbureaus, de In
spectie Verkeer en Waterstaat 
en het ministerie van Verkeer

en Waterstaat over de leksta- 
biliteit. Daarbij is vooral ge
sproken over het gebruik van 
geavanceerde ontwerpsoft- 
ware, ontluchtingskappen en 
vrijstellingen voor specifieke 
Nederlandse scheepstypen. 
Vanwege de complexiteit van 
de regelgeving pleit VNSI al 
geruime tijd voor elektroni
sche toegang, zodat bedrijven 
eenvoudig kunnen controle
ren wat in het bouwjaar van 
een schip van toepassing was. 
Inmiddels is I-Check, de On
line databank van Inspectie 
Verkeer en Waterstaat, actief 
(www.ivw.nl). I-Check geeft 
na invoeren van de bouwda
tum een overzicht van de toen 
geldende nationale of interna
tionale regels.
Binnenkort zijn bovenstaande 
IMO-resoluties te vinden op 
de website van IVW. VNSI- 
leden kunnen een cd -rom met 
de resoluties opvragen bij
VNSI.

Markt & financiën
Naar verwachting zal de 
wereldwijde orderintake dit 
j aar tussen de veertig en vijftig 
miljoen C G T  liggen. Deze 
komt daarmee iets onder het 
uitzonderlijk hoge niveau van 
2004 (45,1 miljoen CG T). 
Het aandeel van de Koreaan
se, Chinese en Europese wer
ven steeg in de eerste zes 
maanden van dit jaar ten op
zichte van dezelfde periode 
vorig j aar. Die van Japan werd 
gehalveerd.
De Europese werven boekten 
4,3 miljoen C G T :
- Containerschepen 41,7%
- Passagiersschepen21,3%
- Ferries 8,6%
- General cargo schepen 7,7%

Vanaf juni vertonen de prij
zen volgens de Clarkson- 
prijsindex een licht dalende 
tendens.
Het orderboek van zeesche
pen van de Nederlandse 
scheepswerven is in de eerste 
helft van 2005 met ongeveer

vijftig procent toegenomen in 
vergelij king met dezelfde peri
ode vorig jaar. In het eerste 
halfjaar zijn er 91 nieuwe be
stellingen van zeeschepen te
gen zestig vorig jaar. De 
waarde hiervan is ruim 800 
miljoen euro tegen 500 mil
joen euro van vorig jaar. Het 
orderboek voor kleinere en 
binnenvaartschepen is de eer
ste helft van 2005 praktisch 
gelijk gebleven. Ruim negen
tig schepen met een totale 
waarde van circa 300 miljoen 
euro werden geboekt. De pro
ductie is in de eerste helft van 
dit jaar stabiel gebleven in ver
gelijking met de eerste helft 
van het vorige j aar.
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Postbus 3036, 2130 KA Hoofddorp 
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www.lowland.com,info@lowland.com

LOWLAND
M A R IN E  & O F F S H O R E

mailto:info@lowland.com


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

3D-Survey

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

Aandrijftechniek

VOIÏH
Voith Turbo B,V.
Koppelstraat 3
7391 AKTwello
Postbus 201
7390 AE Twello
Tel.+31(0) 5712796 00
Fax +31 (0)57127 6445
E-mail: voithnederland@voith.com
www.voith.nl

Arbeidsbemiddeling

A i i r t i M i  , j j r
 “

Maritime Human Resources BV
Soerweg31
3088 GR Rotterdam
Tel: 010 487 67 80
Fax 010 487 6799
www.mhr-r.com
secretariaat@mhr-r.com

^  BMnMiPiwnjihmfc ■■

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

T raduco
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
Hóllewandsweg 20 
8014 BH Zwolle 
Tel. 038-423 95 S3 
Fax 038 -423 8998
Producent van trainings-, voorlichtings- 
en bedrijfsfilms

Constructiepakketten

MetalixB.V.
Postbus 4
2960 AA Kinderdijk 
T e l: 078-6910627 
Fax 078-6914520 
E-mail: info@métalix.nl 
www.metalix.nl

Dieselmotoren 
onderhouds en reparatie 
apparatuur

Krukas-, drijfstang-, 
motorbl okreparatie

Maritieme
Dienstverlening

H D M
DE HAAS D IESEL M OTOREN 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.cummms.nl

DP werkschepen en 
FPSO

mmaislima consultants

Bos 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 .com

El ekt r otech n i sche 
installaties en systemen

H B f
S à f jf je s t * ?

Bakker Sliedrecht Electro Industrie 
B.V.
Leeghwaterstraat 55-59 
3364 AE Sliedrecht 
Tel.0184-43 6633 
Fax 0184-43 66 88 
www .bakkersliedrecht. com

Hefkolom/Sectiebouw

Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE 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.0032-3-710 5810 
Fax 00 32-3-710 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

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

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

IT W  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

Tï imwhmhg fr.
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

Lo i-d i wa ■ f  n

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

Maritiem Projectbureau

Z  INT
LOWLAND
INTERNATIONAL

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

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

T  akmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010-59219 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
Q Q Q  f c f a f f a i f f f

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. 010-238 09 99
Fax 010-238 09 88
Email: marine@nicoverken.nl

Maritieme Training

Mariliemft
A c k e r n *

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

Nutec
Nutec Rotterdam B.V.
Beerweg 101 
3199 LM Maasvlakte 
Tel. 0181 -36 2394 
Fax 0181- 36 29 81 
E-mail: info@nutec.nl
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http://www.voith.nl
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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
http://www.bakkersliedrecht.com
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@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
mailto:ncot.maritiem@novacollege.nl
http://www.ncot.nl
mailto:info@nutec.nl


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

Mega Jachten

BO S™
Scheepsluiken/
luikenkranen

Schroefaskok er
af dichtingen

r ib n g  GOnsuîlarlfcS

Bos 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 .com

Naval Architects 
Consulting Engineers

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

Safety Training

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

Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

allship
Allship Marine Projects
Bobeldijk35
1647 GE Berkhout
Tel. 0229-5512 05/5513 06
Fax 0229 - 551292
E-mail: info@allship.nl
www.allship.nl

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

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

Scheepsregistratie

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

Scheepsreparatie

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

Maprom Engineering BV
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078-618 08 77 
Fax078-618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

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

Staal-IJzer Gieterij

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

CS3WTK aan de wal
'm  - i h h « t i v

Innotiv Co-Making
Munsterstraat 20a
7418 EV Deventer
Postbus 72,7400 AB  Deventer
Tel. 0570-50 21 70
Fax 0570-50 2171
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

Schroefasafdichtingen ^   ̂J,£C.̂ Ĉ

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

Veiligheidsmiddelen

m im *
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 TE Dordrecht 
Tel. 078-617 9117 
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. 010-444 43 33
Fax 010-213 07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl

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

Werktuigkundige
Probleemanalyse

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

SCHIP Wl

Colofon
ISchip 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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M A R I T I M E  RISK 
A N A G E M E N T EXPERTI  

OVER VESSEL  
LIVESPAN

COMPE TEN CE
M A N A G E M E N TM A R I T I M E

IN V E S T M E N T
SUPPORT

Control getting loose? 
DNV has the tools!

DNV Maritime ^ u t io n s  can advise you on 
business r i ^  resues Our 140 years of experience 
in aft ureas of shipping ndustry are made 

^ G ^ ila b ie 'ln  vvnat we cal F t for Purpose -projects

To Successfully imp ement business risk 
^management in your organizat on, we nelp 

?%ou to put f ;e cr tical elements in place
•  R Management Strategy
•  R ^  Management Approach
•  R is k  Management Structure
• Risk Management Support tools
•  R sk Management Culture

Ceil DNV at +31(0,10 292 2605 to Oiscuss 
Anat we can do for your company.

Det Norske Veritas
M a r,tim e  S & Security
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