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mv Sherakhan
Het charterjacht Sherakhan verdient 
aandacht vanwege de zeer ingrijpende 
verbouwing die het onderging en de 
luxueuze accommodatie die het de 
gasten biedt. Het schip heeft het ni
veau van een vijfsterrenhotel. De She

rakhan is de voormalige Prinses Margriet (bouwjaar 1966) en is vorig jaar zo
mer in gebruik genomen. De stalen romp is behouden, maar de bovenbouw 
is nu geheel van aluminium vervaardigd.

Multi-purpose Protection Vessels
Mv Lilian Ngoyi, mv Ruth First and 
mv Victoria Mxenge are Stan Patrols 
4708 which have been designed and 
engineered by Damen Shipyards 
Gorinchem. In 2004 and 2005 they 
were delivered to their owner, the 
Department of Environmental Af
fairs and Tourism, in Cape Town,
South Africa. The vessels have mul
tipurpose functions, but the essence is that they will act as deterrents to ille
gal, unreported and unregulated fishing.

Fuel Cell System on board U212A
The German submarine type 
U212A, the world's quietest de
signed and built submarine, is 
capable of staying submerged 
for weeks based on the installed 
Fuel Cell System. Various Fuel 
Cell applications can be found 
across the world, using different 
types of Fuel Cells with a diffe

rent power output per stack and different reactants. However, the application 
into a submarine requires certain conditions which are not of interest in land 
based units.

Maritieme Ontmoetingsdag 2005
De traditionele Maritieme Ontmoe
tingsdag vond afgelopen november 
plaats tijdens de beurs Europort Mari
time in Ahoy' Rotterdam en trok zo'n 
driehonderd belangstellenden. T ij
dens deze dag werden onder meer de 
VNSI-Ter Hart Prijs en de KNVTS 
Afstudeerprijzen uitgereikt. Niet al
leen werden de studenten in het zon
netje gezet, ook werden de spotlights gericht op de onderwijsinstellingen die 
voortreffelijk werk leveren in het opleiden van toekomstige medewerkers.

Omslag: mv Sherakhan (foto: Unlimited Yacht Charters)
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Tjalk gekozen tot beste Nederlandse schip aller tijden
Het binnenvaartschip Tjalk is 
gekozen tot het beste Neder
landse schip aller tijden. De 
verkiezing vond plaats op vrij
dag 25 november 2005 tijdens 
een door het Scheepvaartmu
seum Amsterdam georgani
seerd symposium. De Tjalk, 
een schip dat sinds de zeven
tiende eeuw is gebruikt voor 
de vrachtvaart, heeft zowel het 
stoom- als het motortijdperk 
overleefd. Mooi van uiterlijk 
en effectief, door een optimale 
afstemming van laadvermo
gen en snelheid.
In zeven voordrachten hielden 
de sprekers een bevlogen plei
dooi voor wat volgens hen het 
beste Nederlandse schip is. Ir. 
W im Stapel, scheepsbouwer 
en oud-directeur van de Rot- 
terdamsche Droogdok Maat
schappij, hield een pleidooi 
voor de s.s. Rotterdam als het 
beste Nederlandse passagiers
schip. Drs. Hans Wijn, con

servator Nationaal Baggermu
seum Sliedrecht en marine- 
historicus, presenteerde flo- 
tieljeleider de Hr. Ms. Jacob 
van Heemskerck als het beste 
Nederlandse oorlogsschip. Ir. 
Piet van Oossanen, zelf jacht- 
ontwerper, hield een pleidooi

voor de in 1949 gebouwde, 
snelle en stabiele Zeevalk als 
het beste Nederlandse zeil
jacht. Drs. Frits Loomeijer, 
hoofd sector collecties en aan
staand directeur van het Mari
tiem Museum Rotterdam, 
noemde het waterschip in de

categorie vissersschepen. Prof. 
ir. Sjoerd Hengst, emeritus 
hoogleraar scheepsbouw TU 
Delft, presenteerde het Neder
landse koopvaardijschip de 
Sea-Land McLean, een schip 
dat de verbluffende snelheid 
van 32 knopen wist te halen. 
Mr. Pieter Blussé van Oud- 
Alblas, oud-maritiem advo
caat te Rotterdam en initiator 
van een aantal belangrijke 
scheepsrestauraties, vond de 
Kamperkogge het beste zei
lende koopvaardijschip. Hij 
prees de middeleeuwse kogge 
als een schoolvoorbeeld van 
een effectief en veelgebruikt 
vervoersmiddel tussen de 
Hanzesteden. Maar drs. Henk 
Dessens, hoofd collecties en 
plaatsvervangend directeur 
van het Scheepvaartmuseum, 
wist met zijn pleidooi voor de 
Tjalk de meeste stemmen 
binnen te halen.

Blue Marlin van Dockwise Shipping onderweg 
met Amerikaans radar-raketafweersysteem
De Blue Marlin van Dockwise 
Shipping, wereldwijd markt
leider op het gebied van zwaar 
zeetransport, is momenteel 
onderweg en is geladen met 
het 30.000 ton zware Ameri
kaanse radar-raketafweersys- 
teem SBX (Sea-Based X-Band 
Radar). Besparing in kostbare 
tijd en veiligheidsaspecten lig
gen ten grondslag aan de keu

ze van Boeing en de Ameri
kaanse MDA (Missile Defen
se Agency) om Dockwise te 
contracteren.
Na een succesvolle laadopera- 
tie bij de werf Kiewit Offshore 
Services te Ingleside, Texas, 
USA is de Blue Marlin op vrij
dag 18 november jl. vertrok
ken voor haar reis via Zuid- 
Amerika naar de Grote Oce

aan. De SBX heeft een lengte 
van 121 meter, een breedte 
van 76 meter en een hoogte 
van 86 meter. Het afweer
systeem is een unieke combi
natie van een geavanceerde X- 
band radar, gemonteerd op 
een mobiel zeegaand platform, 
dat onderdeel zal gaan uit
maken van het Amerikaanse 
ballistische defensiesysteem. 
Hiervan zijn onderdelen in
gezet over het gehele kust- en 
eilandengebied in de Grote 
Oceaan.
Dockwise Shipping is ge
vestigd in Breda en heeft een 
vloot van vijftien half-afzink- 
bare zwareladingschepen in 
diverse typen en afmetingen. 
Dockwise heeft wereldwijd 
800 mensen in dienst, met een 
wereldwijd netwerk van drie

eigen kantoren. Deze kantoren 
zijn gevestigd in Breda 
(hoofdkantoor), in Houston, 
Texas, USA en in Shanghai, 
China. Met tevens acht com
merciële agenten is Dockwise 
in staat haar klanten te bedie
nen. Als marktleider op het 
gebied van zwaar zeetransport 
heeft Dockwise de kennis en 
ervaring om tegemoet te ko
men aan de meest zware, com
plexe zeetransportbehoeften.

Voor meer informatie: 
Dockwise Shipping B.V. 
Jeanny C.M. de Leeuw 
(Public Relations Officer) 
Telefoon: 076-548 4100 
E-mail: pr@dockwise.com 
Mobiel: 06-51287059 
www.dockwise.com

mailto:pr@dockwise.com
http://www.dockwise.com


TNO levert 120 zonne- 
sensoren voor Europees 
GPS-systeem

Bedrijf Groot Ship Design 
van start

Groot Ship Design Feeder 500

TNO voorziet de komende 
vier jaar dertig satellieten voor 
Galileo van 120 zonnesenso- 
ren. Galileo is het Europese 
programma voor satellietnavi- 
gatie en de EU/ESA-tegen- 
hanger voor het Amerikaanse 
GPS-systeem. De sensoren 
zien toe op een goede stand 
van de satellieten ten opzichte

van de zon. Voor de eerste vier 
satellieten is inmiddels de 
overeenkomst getekend. TNO 
zal de 120 zonnesensoren sa
men met Bradford Engineer
ing B.V. bouwen. Met de op
dracht is uiteindelijk een be
drag van vele miljoenen euro's 
gemoeid.
TNO vervaardigt sinds 1975

uitermate betrouwbare zonne
sensoren, ook wel Sun Acqui
sition Sensors genoemd, die 
werken onder extreme om
standigheden. Ze zijn ontwor
pen om tenminste vijftien jaar 
lang hun werk foutloos te 
doen. Bijna alle ESA-satellie- 
ten zijn voorzien van deze 
door TNO geleverde standre- 
gelapparatuur.
De eerste zonnesensor treedt 
onmiddellijk in werking na se
paratie van de satelliet en de 
raket, om de satelliet naar de 
zon te richten. Na een eerste 
ruwe richting van de satelliet 
nemen meer precieze TNO- 
zonnesensors het werk over 
om de stand van de satelliet 
uiteindelijk tot op 0,15 graad 
precies op de zon gericht te 
houden.
TNO heeft Sun Acquisition 
Sensors geleverd voor diverse 
ruimtevaartprogramma's zoals 
Mars Express of MEX (bui
tenplaneet Mars), SMART-1 
(Maan) en ROSETTA (ko
meet). Ook de gelanceerde 
VenusExpress of VEX heeft 
twee TNO-zonnesensoren aan 
boord. De VEX-satelliet gaat 
naar de binnenplaneet Venus.

Groot Ship Design is op 1 no
vember 2005 van start gegaan. 
Het bedrijf is opgericht door 
Bart Groot, bestaat inmiddels 
uit vier personen en is ge
vestigd in Norg (Drenthe). 
Groot Ship Design richt zich 
vooral op het ontwerp en de 
basic engineering van vracht
schepen. Daarnaast worden 
werkzaamheden verricht als 
het engineeren van scheeps- 
conversies, het maken van op- 
leverdocumentatie zoals stabi- 
liteits- en sterkteberekenin- 
gen, het maken van haalbaar
heidsonderzoeken, design
checks en kostprijscalculaties. 
De medewerkers van Groot 
Ship Design hebben ruime er
varing in het ontwerpen van 
multi purpose schepen van

4.000 tot 30.000 tdw, contai
nerschepen van 300 tot 2.700 
TEU, bulkcarriers van 5.000 
tot 70.000 tdw, tankers tot 
47.500 tdw, RoRo schepen tot 
1.800 lanemeters en zwarela- 
dingschepen.

Voor meer informatie:
Groot Ship Design B.V. 
Donderseweg 8 
9331 BZ Norg 
Tel.: 0592-675767 
Fax: 0592-675760 
E-mail:
info@grootshipdesign.nl
Website:
www.grootshipdesign.nl

ECT verwerft meerderheidsaandeel in DeCeTe Duisburg
Europe Container Terminals 
(ECT), onderdeel van de Hut
chison Port Holdings Group, 
heeft een meerderheidsaan- 
deel van 51,56 procent ver
worven in Duisburger Contai
ner Terminal (DeCeTe), een 
grote trimodale achterlandter
minal. ECT was al voor 27 
procent aandeelhouder. Met 
de steun van de overige aan
deelhouders zijn de aandelen 
officieel overgedragen.

DeCeTe past perfect in 
ECT's strategie om container
stromen in het achterland ste
viger te binden aan de zeeter- 
minals in Rotterdam. Hier
door kan de dienstverlening 
aan klanten verder verbeteren. 
Een binnenvaartshuttle (reis
tijd zestien uur) en een trein- 
shuttle (reistijd drie uur) 
onderhouden een dagelijkse 
verbinding met de ECT Delta 
Terminal, ECT Home Ter

minal en ECT Hanno Termi
nal in Rotterdam.
DeCeTe is gevestigd in Duis
burg in het hart van het Roer
gebied, Duitsland's belang
rijkste economische centrum. 
De trimodale terminal (15,6 
hectare) ligt direct aan de ri
vier de Rijn en beschikt over 
eigen spoorfaciliteiten. Vier 
wide span gantry cranes zor
gen voor de efficiënte contai- 
neroverslag van binnenvaart

schepen, shortsea-schepen, 
treinen en trucks.
Daarnaast biedt DeCeTe ook 
andere toegevoegde waarde- 
services, zoals de opslag- en 
warehousing-activiteiten van 
PCD en Seacon. De naastgele
gen railterminal van DUSS 
biedt spoorverbindingen met 
zestig bestemmingen ver
spreid over het gehele Europe
se Continent.

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


Innovatie 2020: kennis en kunde in Europa behouden
Met het presenteren van de 
strategische verkenning ‘In
novatie 2020' aan CDA- 
Tweede Kamerlid Roland 
Kortenhorst, heeft de Neder
landse maritieme toeleve- 
ringsindustrie haar actieplan 
voor de toekomst neergelegd. 
De ontwikkelingen in het Ver
re Oosten ziet de industrie als 
kans om kennis en kunde in 
Europa te behouden.
In het rapport presenteert de 
vereniging Holland Marine 
Equipment haar visie op een 
innovatieve toekomst voor 
haar 185 aangesloten bedrij
ven. Het gekozen perspectief 
is vijftien jaar vanaf nu, dus de 
periode tot 2020. In samen
werking met Syntens en het 
Deense maritieme onderzoeks
bureau MSR-consult worden 
de internationale ontwikkelin
gen in de maritieme industrie 
geanalyseerd en vertaald in 
concrete acties. Kernpunten in 
het rapport zijn innovatie, 
samenwerking en internationa-

lisering. Geconcludeerd wordt 
dat vooral China een steeds 
groter deel van de wereld - 
scheepsbouw voor zijn reke
ning zal gaan nemen. Neder
land kan van deze opkomende 
exportmarkt een graantje 
meepikken door een innova
tieve benadering van proces
sen en producten. Om dit te 
verwezenlijken, is een sterke 
thuismarkt met een interna
tionale instelling van wezen
lijk belang. In het rapport 
worden zeven innovatietrajec
ten voorgesteld, op basis 
waarvan bedrijven, branche
vereniging én overheid verde
re keuzes kunnen maken voor 
hun strategische positione
ring.

Voor een exemplaar van het 
rapport of meer informatie: 
Holland Marine Equipment 
Tel. 010-44 44 333 
E-mail: mb@hme.nl 
Website: www.hme.nl

Norfolkline signs agreement with HST Killingholme
Following earlier announce
ments concerning the con
struction of its new terminal in 
Vlaardingen, Norfolkline an
nounced the signing of an 
agreement with Humber Sea 
Terminal in Killingholme for 
the start of a daily ferry service 
between Vlaardingen and 
Killingholme.
It is the intention of Norfolk- 
line to start the daily Killing- 
holme service in June 2006 
when the first berth at its new 
Vlaardingen terminal is ex
pected to be operational. A 
second berth is expected to be 
ready by late summer 2006 at

which time the current four 
times daily service from 
Scheveningen to Felixstowe 
will be transferred to Vlaar- 
dingen, thus consolidating 
both services at one location. 
Combining the four daily de
partures to Felixstowe with a 
daily service to Killingholme 
will offer customers a unique 
turning point. Offering both 
services in Vlaardingen in 
combination with the trailer- 
repair facility, trailer washing, 
cross dock station and diesel 
refuelling, will create a true 
one-stop-shop.
Geographically the location of

the new terminal in Vlaardin- 
gen, close to the A4, A20 and 
A15, will in addition allow 
customers an advantage both 
in distance as well as in driving 
time. W ith the current diesel 
rates and the pressure on dri
ving hours Vlaardingen will 
be even more attractive for fer
ry transportation to and from 
the United Kingdom.
The already successful weekly 
(weekend) sailing initiated in 
August by Norfolkline be
tween Killingholme and Sche- 
veningen will be further de
veloped.

For more information: 
Thomas Woldbye 
Tel.: +31-(0)70-3527984 
E-mail:
press@norfolkline.com
Website:
www.norfolkline.com

mailto:mb@hme.nl
http://www.hme.nl
mailto:press@norfolkline.com
http://www.norfolkline.com


Combining education and research
The Ship Production Section o f the Department o f Marine and Transport 

Technology of the Faculty o f Mechanical, Marine and Materials Engineering 
(3mE) at the Delft University o f Technology (TU Delft) seeks an Associate 

or Assistant Professor. In  this capacity, you'll be expected to  assume the 

position o f second-in-command working closely w ith  the Chair and to  take 
part in and be responsible for the Section's educational program. 

Furthermore, you'll be expected to  make an im portant contribution to  the 

research activities o f the Section in the area o f ship production - especially 
salvage and inland shipping. Management o f (some 

of) the research projects is a natural component of 

the work. You'll be tasked w ith  acquisition o f new 
national and international research projects and 

generic research results published in the interna

tional arena are anticipated.

Associate Professor/ 
assistent professor

grasp of general ICT and micro-economics as issues in the shipbuilding 
industry, access to  a good shipbuilding industry network, and a demonstrable 

track record in carrying out research and development and publishing the 

results area are required.

Research them es
The Ship Production Section conducts and is involved in education and 
research into shipbuild ing processes, ship repair, salvage and inland 

shipping. Research currently focuses on engineering processes, virtual 

m anufacturing, inform ation m anagem ent, and 
business processes.

For details
Contact the  Section Chair Prof. U. Nienhuis at 

u.n ienhuis@ 3m e.tudelft.n l for more inform ation.

You have
A technical academic education at least at the M.Sc. level and preferably a 

PhD. Specialization in Marine Technology or an engineering subject closely 
related to  m anufacturing-to-order industries preferable. In-depth knowledge 

o f ship production and shipbuilding processes complemented by practical 

experience gained at an internationally reputable shipbuilding company and 
a broad overview of national and international shipbuilding practices. A solid

To apply
Send a letter o f application via 

e-mail to  the Section Chair as 
referred to  above including your 

motivation, proof o f academic 

performance, complete CV, and 
list o f publications.

TU Delft
Delft University of Technology

mailto:u.nienhuis@3me.tudelft.nl
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Opdrachten

Twee orders voor Keppel Verolme

Scheepswerf Keppel Verolme 
gaat voor de Franse offshore- 
maatschappij Sevan het olie- 
productie en -opslagplatform 
Piranema in elkaar zetten en 
afbouwen. Het platform 
wordt later dit jaar geïnstal
leerd in een olieveld voor de 
kust van Brazilië. Daar moet

Piranema straks dertigdui
zend vaten olie per dag produ
ceren.
Het casco en de bijbehorende 
accommodatie van de Pirane- 
ma worden op dit moment ge
maakt op een werf in China. 
Komend voorjaar wordt het 
gevaarte naar Rozenburg ge

sleept. Bij Keppel Verolme 
wordt het platform afge
bouwd, onder meer door het 
aanbrengen van alle installa
ties.
De opdracht heeft voor de 
Rozenburgse werf een waarde 
van ruim veertig miljoen euro.

Keppel Verolme heeft ook 
opdracht gekregen de bulk
carrier Geeview om te bouwen 
tot de pijpenlegger Audacia. 
De opdracht hiervoor komt 
van een dochteronderneming 
van de Zwitserse offshore- 
maatschappij Allseas Group.

Sleepdienst Les Abeilles bestelt vier Damen ASD-sleepboten

Op 28 september is het 
contract getekend tussen de 
Franse sleepdienst Les Abeil
les en Damen Shipyards Gor- 
inchem voor de bouw van vier 
ASD Tugs 2810. De sleepbo

ten hebben een lengte van 28 
m en zijn 10 m breed. De trek
kracht zal tussen de 55 en 60 t 
zijn. De schepen zullen 
havensleepdiensten verrichten 
in de grote zeehaven die mo

menteel bij Tanger wordt aan
gelegd. Deze nieuwe zeehaven 
moet in juli 2007 operationeel 
zijn en zal naar verwachting 
een van de belangrijkste con
tainerhavens van de Middel -

landse Zee worden. De vier 
schepen dienen echter drie 
maanden eerder in de haven 
operationeel te zijn.

Rigid Inflatable Boats voor de Belastingdienst

Datema IJmuiden heeft van 
de Belastingdienst, afdeling 
Douane, opdracht gekregen 
voor de bouw van vier Rigid 
Inflatable Boats. De schepen 
zullen ingezet worden als 
tender boten welke aan dek 
van het moederschip liggen. 
Het maritieme werkgebied 
van de Douane bestrijkt de 
territoriale zee en aangrenzen
de Exclusief Economische 
Zone (EEZ) waar zij patrouil
les uitvoeren op zowel binnen
komende als uitgaande sche
pen.
De boten zijn van het type 
Duarry Cormoran met een 
lengte van 8 meter en zullen 
worden voortgestuwd door

Volvo Penta motoren. Over 
de snelheid van de boten 
wordt om strategische rede
nen geen mededeling gedaan. 
Het type Duarry Cormoran is 
al bij de Douane in gebruik en 
de gebruiker heeft dan ook ge
kozen voor een zelfde type 
schip maar met een andere 
lengte. Met dit nieuwe type 
schip zal een hogere eind- 
snelheid worden bereikt en

een comfortabele 
vaart is gegaran
deerd. Door de 
grotere dekruimte 
is de veiligheid toe
genomen. De boten 
worden in ieder 
weertype ingezet en 

hebben zich al bewezen in 
duurzaamheid en betrouw
baarheid.
Er is voor een configuratie 
gekozen waarbij er een vaste 
opstelling voor drie opvaren
den is. De console met ge
ïntrigeerd hijsframe zal uit 
aluminium worden ver
vaardigd en wordt voorzien 
van de nodige navigatie- en 
communicatieapparatuur.

Tevens zullen de boten wor
den voorzien van diverse 
noviteiten waaronder deels 
schuim gevulde tubes, waar
door stevigheid en bedrijfs
zekerheid worden gegaran
deerd. Ook op gebied van 
communicatie en navigatie 
zijn de nodige noviteiten door
gevoerd.
Door de hoge eindsnelheid en 
brandstofcapaciteit zijn de 
boten multi-inzetbaar en zij 
zullen dan ook veelvuldig als 
zelfstandig opererende units 
worden ingezet 
De oplevering van de eerste 
boot was voor december jl. 
gepland en zal dus inmiddels 
hebben plaatsgevonden.

Opdrachten voor Vosta LMG

Vosta LMG heeft van de 
Namdeb Diamond Corpora
tion in Namibië opdracht ge
kregen voor het leveren van 
een cutter zuiger, type 
CSD550, een booster station 
en een aantal essentiële reser- 
vedelen.
De voornaamste gegevens van 
de CSD550 zijn:

Lengte o.a. 51,80 m.
Lengte over dek 40,00 m. 
Breedte mal 8,50 m.
Holte ponton 2,75 m. 
Baggerdiepte max. 15,00 m. 
Geïnstalleerd
vermogen 1299 kW.
Cutter vermogen 175 kW. 
Pomp vermogen 950 kW. 
Persleiding 2000 m.

Vosta LMG zal de bouw uit
besteden en het geheel zal in 
de zomer van 2006 worden 
opgeleverd. Tot de leverings- 
omvang hoort ook een uitge
breid trainingsprogramma 
voor de eindgebruikers in Na
mibië.
Mazagon Dockyard in India 
gaf Vosta LMG opdracht

voor het leveren van de engin
eering en een aantal compo
nenten voor een cutterzuiger. 
Het zal de grootste cutterzui
ger zijn die in India is ge
bouwd en het vaartuig zal ge
schikt zijn om in rotsachtige 
bodem te werken. De opleve
ring van de zuiger is gepland 
voor begin 2007.



Noren

Bij Maas Shipyards Water
huizen is op 7 oktober de tan
ker Noren te water gelaten. 
Het schip zal onder bouwnum- 
mer 801 worden afgebouwd 
door Bodewes' Scheepswer
ven in Hoogezand voor de 
Zweedse rederij Tarntank.

Opleveringen
Octavia

Volharding Shipyards, locatie 
Foxhol heeft op 4 oktober het 
3.600 tdw metende bunker
schip Octavia, bouwnummer

Arklow Rainbow

Scheepswerf Barkmeijer Stroo- 
bos heeft op 2 december het 
vrachtschip Arklow Rainbow, 
bouwnummer 308, te water 
gelaten. De Arklow Rainbow 
is het achtste schip uit een se
rie 4.500 tonners voor de Ierse

rederij Arklow Shipping. De 
Arklow River uit deze serie 
werd beschreven in SWZ 
2003, nr. 12, blz. 28-32. De 
Arklow Rainbow gebruikt 
echter zware olie als brandstof.

580, opgeleverd aan de Duitse 
rederij Intersee. Voor de voor
naamste gegevens zie SWZ
2004, nr. 9, blz. 6.

Adriana

De kustvaarder Adriana is 
kortgeleden afgebouwd bij 
scheepswerf K. Damen te 
Hardinxveld en op 20 oktober 
opgeleverd aan Rederij W a
ter, Willemstad.

Tewaterlatingen
Olina

Bij Volharding Shipyards, lo
catie Foxhol, vond op 3 de
cember de tewaterlating plaats 
van het 3.600 tdw metende 
bunkerschip Olina, bouw
nummer 592. Het schip is be
stemd voor de Duitse rederij 
Intersee en is een zusterschip 
van de onlangs opgeleverde 
Octavia. Voor de voornaamste 
gegevens van deze schepen, 
zie SWZ 2004, nr. 9, blz. 6.

Macondo

Bodewes Shipyard Hoog- 
ezand heeft op 21 oktober het 
multipurpose vrachtschip Ma- 
condo, bouwnummer 626, op
geleverd aan Navesco in Co
lombia. Het schip was op 8 
september te water gelaten. 
De Macondo is een zuster
schip van de Pensilvania, kort 
beschreven in SWZ 2005, nr. 
5, blz. 5.

De Octavia (foto: Volharding Shipyards)

Middlesex

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft op 3 november het pa
trouillevaartuig Middlesex, 
bouwnummer 549861, opge
leverd aan de Kustwacht van

Jamaica (Ministry of National 
Security). Het is een zuster
schip van de kortgeleden op
geleverde Cornwall (zie SWZ 
2005, nr. 11, blz. 6).

Smaland en Halland Beluga Magician

Damen Shipyards Cargo Ves
sels heeft op 31 oktober twee 
Container Feeders 800, de 
Smaland, bouwnummers 846, 
en de Halland, bouwnummer 
847, opgeleverd aan twee 
Duitse rederijen, respectieve
lijk rederij Bern Becker en re-

derij Jan Kahrs. De schepen 
zijn in Roemenië gebouwd bij 
Damen Shipyards Galati en 
zijn van hetzelfde type als de 
Geeststroom, die in SWZ 
2005, nr. 4, blz. 12-17, uitvoe
rig is beschreven.

Diamant

Scheepswerf Peters te Kam
pen heeft op 21 oktober het 
vrachtschip Diamant, bouw- 
nummer 1007, overgedragen 
aan CV Scheepsvaartonderne- 
ming van Donderen te Delf- blz. 7.

Volharding Shipyards heeft 
op 5 november het 900 TEU 
containerschip Beluga Magi
cian, bouwnummer 565, over
gedragen aan Beluga Shipping 
in Bremen. Het schip is het

eerste van een serie 900 TEU 
schepen. Het ontwerp is afge
leid uit dat van de Volharding 
750 serie door de lengte met 
bijna 20 m te vergroten.

zijl. Het is het zesde schip van 
het type Maxima dat door Pe
ters is gebouwd. Voor enkele 
gegevens van dit type zie de 
Bestevaer in SWZ 2005, nr. 4, De Beluga Magician onder de charternaam SITC Express 

(foto: Volharding Shipyards)



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

Reparatie/verbouwingen
M otorjacht Happy Dolphin krijgt opknapbeurt bij scheepswerf Hakvoort

In november is in opdracht 
van een Maleise eigenaar het 
motorjacht Happy Dophin 
(deplacement 345 t) van Gi

braltar naar IJmuiden ver
voerd aan boord van het heavy 
lift schip Annegret (lengte 
151,58 m). Het motorjacht is

daarna op eigen kracht van IJ- 
muiden naar scheepswerf 
Hakvoort in Monnickendam 
gevaren om daar een opknap-

beurt te ondergaan.

Rederijnieuws
Kotug koopt slepers in Turkije Amsterdamse rederij Spliethoff neemt

Deense Transfennica over
In december heeft Kotug de 
eerste van drie sleepboten in 
ontvangst genomen. De sleep
boot, genaamd SD Seine, is 
een kust- en havensleper van 
het ASD type met een lengte 
van 32 m en een breedte van

10,5 m. De behaalde trek
kracht is ruim 60 t. Het vaar
tuig is gebouwd door Med- 
Marine in Eregli aan de Zwar
te Zee en vaart op eigen kracht 
naar Rotterdam.

De Deense rederij Transfen- 
nica in Helsinki met een vloot 
van deels eigen, deels gechar
terde ro-ro schepen, is volledig 
overgenomen door Rederij 
Spiethoff te Amsterdam. 
Daarmee heeft Spliethoff

thans een vloot van circa ze
ventig schepen. De rederij 
heeft plannen om de charter- 
schepen uit de pas overgeno
men vloot te vervangen door 
zes nieuwbouw schepen.

BigLift Shipping gaat kranen upgraden 
van Happy Buccaneer

Heavy Lift gigant Happy 
Buccaneer (lengte 146 m, 
breedte 28 m) van rederij Big- 
Lift Shipping te Amsterdam 
gaat in de zomer van 2006 
haar huidige (tandem) hefca- 
paciteit van 2 x 550 t vergroten 
naar 2 x 1400 t. De huidige

Zwaartransportdivisie van Fairmount 
Marine koopt drie pontons

kraanreikwijdte wordt tevens 
vergroot met enkele meters 
naar 28 m. De vergroting van 
het hefvermogen is markt ge
dreven en zorgt tegelijkertijd 
dat het vaartuig zeker nog tien 
jaar mee kan in deze markt.

Niet minder dan drie pontons 
zijn aangeschaft uit Noorwe
gen door de zwaartransportdi- 
visie van Fairmount Marine in 
Rotterdam. Het betreft hier 
een zwareladingponton, Fair-

mount Fjord en twee halfaf- 
zinkbare pontons, Boa Barge 
19 en 20. De pontons zullen 
worden omgebouwd tot zelf- 
varende eenheden en zullen 
operationeel zijn eind 2007.

Jumbo Javelin wordt aangepast voor offshore installatiewerk

Jumbo Shipping, zwarelading 
rederij te Rotterdam, gaat de 
in 2004 gebruikgenomen 
Jumbo Javelin (zie SWZ 2004, 
nr. 7/8, blz. 14 - 19) ombou
wen. Het schip, met een lengte 
van 143,1 m, een breedte van 
26,5 m en een hefvermogen 
van 2 x 800 t, gaat offshore in- 
stallatiewerk uitvoeren op de 
zeebodem. De verbouwing

omvat o.a. het aanbrengen van 
een DP2 klasse dynamisch po- 
sitioneringsysteem, waarvoor 
de Jumbo Javelin voorzien 
wordt van een azimuth 
schroef en een extra boeg
schroef.
De ombouw is nodig voor de 
opdracht om drie subsea con
structies te installeren in de 
Callanish en Brodgar velden

in het Britse deel van de 
Noord Zee. Het gaat hierbij 
om een waterdiepte van 150 
m.
In aansluiting op deze markt 
ontwikkeling zal ook het bij 
Damen bestelde zusterschip 
(oplevering december 2007) 
worden voorzien van een DP2 
klasse DP systeem.

Oplevering Fairmount Summit

De Rotterdamse rederij Fair
mount Marine heeft op 14 ok
tober de zeesleepboot Fair
mount Summit overgenomen 
van de bouwwerf Niigata

Shipbuilders in Japan. De 
boot is de tweede van een 
nieuwe klasse van vijf 200-ton 
bollard pull sleepboten, die 
bestemd zijn voor ankerbe-

handeling, bergingswerk
zaamheden en lange sleeprei
zen.
Een beschrijving van deze bo
ten zal in een volgend nummer

van SWZ verschijnen. Voor 
enkele voorlopige gegevens, 
zie SWZ 2003, nr. 6, blz. 11.



Bedrijfsnieuws
Scheepswerf De Hoop Heusden definitief overgenomen door VeKa

Scheepswerf De Hoop Heus
den, de voormalige scheeps
werf Verolme Heusden, is de
finitief overgenomen door Ve
Ka. Het nieuwe bedrijf gaat 
onder de naam Heusden M a
ritiem Centrum opereren. De 
bouw van casco's zal worden

uitgevoerd door Van Sluisveld 
uit Heesbeen en de afbouw 
door de firma TeamCo, onder 
leiding van Gerrie van Tiem 
en Marcel Zweers.
De eerste schepen komen uit 
de portefeuille van de VeKa 
group, maar in de toekomst

zullen de opdrachten ook van 
andere partijen komen.
De firma TeamCo gaat een 
motortankschip, bouwnum- 
mer 100, afbouwen en een 
chemicaliën tanker, bouw- 
nummer 101. De eerste feeder 
(in opdracht van Peter van

Sluisveld) wordt in Lemmer 
afgebouwd en een tweede fee
der in Heusden.
Tevens wordt een nieuwe 
activiteit, namelijk het bou
wen en afbouwen van passa
giersschepen, op korte termijn 
niet uitgesloten.

Herstructurering Damen Shipyards Group

Volgend op de reorganisatie 
met personeelsinkrimping in
2004 heeft de Damen Ship
yards Group (DSR) besloten 
opnieuw te investeren in de 
zeescheepsreparatie in Rotter
dam. Besloten is een aantal 
business units te vormen 
binnen DSR en om Van Brink 
Rotterdam te verplaatsen naar 
de vestiging Pernis. Concreet 
betekent dit dat Damen Ship- 
repair Rotterdam verantwoor
delijk blijft voor de reparatie 
van zeeschepen, waarbij wordt

gewerkt vanuit de vestiging in 
Schiedam. Daarnaast zal DSR 
twee dokken in gebruik heb
ben op de locatie in Pernis. 
Binnen DSR worden twee 
aparte business units opgezet:
- Anker- en Kettingenfabriek 

(AKF). Dit is de voormalige 
anker- en kettingenfabriek 
van Vlaardingen-Oost. De 
AKF is ook gevestigd op het 
terrein in Schiedam.

- Van Brink Rotterdam. Re
paratie van kleine zeevaart, 
binnenvaart, sleep- en werk-

boten. Van Brink Rotterdam 
wordt gevestigd op de locatie 
in Pernis.

DSR en Van Brink Rotterdam 
zullen dus, in totaal op de lo
caties in Schiedam en Pernis, 
tien dokken exploiteren, waar
van drie gegraven en vier drij
vende dokken voor DSR en 
drie drijvende dokken voor 
Van Brink Rotterdam.
Het personeel dat nu werk
zaam is op de Pernis-locatie,

zal werkzaam blijven bij DSR 
en Van Brink Rotterdam. De 
herstructurering en verhui
zing van Van Brink Rotter
dam zullen geen gevolgen 
hebben voor de personele be
zetting van de Damen-werven 
in Rotterdam. De herstructu
rering is sinds augustus 2005 
van kracht en zal worden afge
sloten met de verhuizing van 
Van Brink Rotterdam naar het 
terrein in Pernis, die voor eind 
december was gepland.

Van de Giessen wordt DMC Kooren Shipbuilding and Trading

Om beter te kunnen aanslui
ten op de bedrijfsexpansie 
buiten Europa heeft Van de 
Giessen Nozzles de naam van 
het moederbedrijf aangeno
men. Het bedrijf gaat nu ver
der onder de naam Damen 
Marine Components (DMC). 
De naam Van de Giessen blijft

echter wel voortbestaan, maar 
dan als merknaam voor de 
alom bekende straalbuizen.

Tevens zal binnenkort de hui
dige directeur, de heer Leen 
Hoegee, na een dienstverband 
van ruim 26 jaar zijn plaats af
staan aan de heer Steef Staal.

Van de vier rotor tugs van het 
type RT-60 die Kooren Ship
building and Trading bij de 
ASL Shipyard Pte Ltd in Sin
gapore bestelde, is de eerste, 
de RT-Claire, afgelopen sep
tember opgeleverd en de twee
de, de RT-Stephanie, in okto
ber. De derde en vierde boot 
waren gepland voor december 
en januari. In een volgend

nummer volgen meer gege
vens over deze boten.
Verder bestelde Kooren Ship
building and Trading recente
lijk bij dezelfde werf in Singa
pore vier boten van het type 
RT-80r, voor oplevering in 
september-december 2007. 
Van deze boten volgen meer 
details in het februarinum
mer.
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Maritieme Markt door Menso de Jong

Piraten en Gross Tonnage
In de jaren tachtig overlegde IMO re
gelmatig over wat men moest doen aan 
piraterij. In Nederland was er een 
hooggestemde commissie over dit 
onderwerp. Men kwam echter nooit 
verder dan het advies goed uit te kijken 
en brandslangen gereed te houden, 
maar geen tegenstand te bieden als de 
piraten erin slaagden aan boord te ko
men. Ondertussen moest diplomatiek 
overleg met de betrokken kuststaten 
voor een oplossing zorgen.
Gedurende zo'n twintig jaar is er helaas 
niets bereikt. Het probleem verergerde 
zelfs, omdat de piraten steeds drasti
scher optreden met snellere boten en 
betere wapens. Als er slachtoffers vie
len, waren dat ‘alleen maar' zeelieden 
die toch hoorden te weten dat zij een 
gevaarlijk beroep hadden gekozen. Ma- 
rinebescherming bij piratenkusten was 
onbespreekbaar, want dat zou een in
breuk betekenen op de soevereiniteit,

zelfs in een krijgsherenland als Somalië 
waar geen sprake is van een soevereine 
regering.

Onverwachte wending
Aan deze patstelling is plotsklaps een 
einde gekomen met de piratenaanval op 
de Seabourn Spirit met Amerikaanse en 
Europese passagiers aan boord en zo'n 
70 mijl uit de Somalische kust. De pers 
gaf er ruimschoots aandacht aan, waar
na de pogingen van IMO het probleem 
aan te kaarten bij de Veiligheidsraad 
opeens in een stroomversnelling kon
den komen. Weer eens bleek dat politi
ci alleen inhaken op kwesties wanneer 
hun kiezers daar direct bij betrokken 
zijn en bovendien de pers er uitgebreid 
op ingaat. Aangezien er geen slachtof
fers vielen, is te voorzien dat deze aan
dacht gauw zal verflauwen, waarna ie
dereen - behalve dan de bemanningen 
in piratengebieden - opnieuw kan in
dutten. De invoering van een oorlogsri- 

sico in de Straat van Malakka door de 
verzekeringswereld lijkt ook maar 

een korte opflikkering van de aan
dacht voor piraterij te hebben 
opgeleverd.

Van onze marine hebben we 
evenmin veel te verwachten. 
Militairen mogen van de 
Tweede Kamer alleen wor
den ingezet in een veilig ge
bied waar het slachtofferrisico 
minimaal is. Koopvaardij
schepen moeten daarentegen 

zonder bewapening onveilige 
zeegebieden bevaren. Gelukkig 

zijn er bedrijven die het probleem 
serieus nemen met nieuwe bescher- 

mingstechnieken. Rederij Jumbo in
stalleerde een hekwerk van schrikdraad 
rond een schip, maar kreeg nauwelijks 
navolging. De Seabourn Spirit kon de 
overval onder meer afslaan met een in 
Amerika ontwikkeld geluidskanon. 
Wel was er kritiek dat het schip te dicht 
onder de kust voer; de Amerikaanse 
marine had een afstand van 200 mijl 
aanbevolen. Het advies was waar
schijnlijk alleen gericht aan schepen on

der de VS-vlag, terwijl de Seabourn 
Spirit die van de Bahamas voert.

Onveiliger schepen door GT
Zo'n twintig jaar geleden verging de 
bulker Derbyshire met man en muis 
tijdens een tyfoon op de Pacific. De fa
milie van de opvarenden nam geen ge
noegen met het officiële onderzoek dat 
de oorzaak van de ramp bij de beman
ning neerlegde. Met hulp van de vak
beweging kon een hernieuwd wrak- 
onderzoek met ROV's plaatsvinden 
waaruit bleek dat het voorste luikhoofd 
was ingeslagen, waarna het met ijzer
erts beladen schip snel moet zijn gezon
ken. Nadat MARIN had aangetoond 
dat de luikhoofden inderdaad onvol
doende sterk waren bij de heersende 
golfhoogtes, kwamen de klassenbu
reaus met nieuwe regels voor sterkere 
luikhoofden en sensoren om lekkage te 
melden. Vanaf 2005 moeten nieuwe 
bulkers bovendien een bak hebben. 
Ondertussen zijn talrijke bulkers onder 
soortgelijke omstandigheden vergaan 
met het verlies van honderden mensen
levens.
Ir. Ernst Vossnack zag de ramp met de 
Derbyshire direct als bewijs voor zijn 
stelling dat de huidige berekening van 
de Gross Tonnage (GT) onveilige 
schepen oplevert. Praktisch alle gezon
ken bulkers beschikten niet over een 
bak om de kracht van hoge golven op te 
vangen. Deze was weggelaten om zo
wel de GT als de bouwkosten te verla
gen. Eerder had hij vele autoriteiten be
stookt met kritiek op de onveiligheid 
van containerschepen met een laag vrij- 
boord, eveneens ter wille van een lagere 
bouwprijs en GT. De gevaarlijk hoge 
stapels containers aan dek tellen name
lijk niet mee bij de GT-berekening. 
Toch is er geen noodzaak voor deze 
schepen. Er is al sinds de jaren zeventig 
een alternatief voorhanden: het veel, 
wellicht zelfs overdreven veiliger open 
containerschip, maar met een hogere 
bouwprijs en een aanzienlijk grotere 
GT. Daardoor hogere haven- en verze
keringskosten, hogere boetes en ver
hoogde aansprakelijkheid bij olielozin-



gen. Ook hierbij was het wachten op 
een spraakmakend ongeval om de amb
telijke molens in beweging te krijgen. 
Het kwam in 2000 toen de feeder Don- 
gedijk kapseisde, onder meer als gevolg 
van het lage vrijboord.
De verfoeide open shelterdekker onder 
de oude brt-berekening was waar
schijnlijk een veiliger schip dan vele 
huidige schepen gebouwd volgens de 
GT-conventie van 1969, terwijl juist 
het tegengestelde was bedoeld en ver
wacht.

Eindelijk beweging bij 
GT-herziening
Vossnack kreeg geleidelijk medestan
ders in Nederland en het buitenland. 
Ook bij ambtenaren van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat (V&W). 
Dat heeft geresulteerd in een officieel 
verzoek van Nederland aan IMO een 
herziening te overwegen van de GT- 
conventie. Policy Research Corpora
tion (PRC), bekend van de vele studies 
voor NML, maakte op verzoek van 
V&W een rapport hierover dat senior- 
directeur Gustaaf de Monie toelichtte 
bij IMO's Sub-Committee on Stability 
and Load Lines and of Fishing Vessels 
Safety in september 2005.
Het rapport wijst op het commerciële 
streven de ladingcapaciteit te vergro
ten, maar daarbij een hogere GT te 
voorkomen door alleen te voldoen aan 
de minimale stabiliteitseisen en -aanbe
velingen. Daardoor komen marges 
voor extra drijfvermogen en vrijboord 
onder druk, waarnaast er op beman- 
ningsruimtes beknibbeld wordt. Het 
laatste kan bijdragen aan het probleem

West-Europese bemanningen aan te 
trekken. Verder wijst PRC op de pie
ken bij de aantallen schepen juist onder 
kritische veiligheidsgrenzen als 500 en
3000 GT. Waarom zou een feeder van
3001 GT die regelmatig tussen Rotter
dam en St. Petersburg vaart meer be
manning moeten hebben en een groter 
veiligheidsrisico lopen dan een kleinere 
chemicaliëntanker die zo'n vier havens 
per week aanloopt in de Noordzee?

Als eerste stap beveelt PRC aan de 
GT-grenswaarden in SOLAS, Marpol 
en bijvoorbeeld STCW, die vaak geen 
enkele relatie hebben met het beoogde 
doel, te vervangen door logischer para
meters. Ondertussen kunnen tijdelijke 
oplossingen als een aparte regeling voor 
open containerschepen, soelaas bieden. 
Duitsland en Australië hebben voor 
deze schepen een gunstiger GT-bere- 
kening voorgesteld welke tonnage ook 
op de eerste bladzijde van het tonnage- 
certificaat komt te staan. De GT-con- 
ventie biedt ruimte aan overheden voor 
nieuwe scheepstypes andere bereke
ningsmethodes te hanteren, maar een 
probleem is dat er geen definitie is van 
‘nieuw'. Daarover kunnen dus eindelo
ze discussies ontstaan.
Een volgende stap kan zijn het effectief 
loskoppelen van specifieke veiligheids
aspecten bij de GT-berekening. Dat is 
natuurlijk minder eenvoudig dan het 
lijkt. Een reder kan zijn RoRo-schip 
een flinke bak geven voor ‘extra drijf- 
vermogen', maar deze ook gebruiken 
als droge opstelruimte voor vrachtau
to's. En welk deel van het hogere vrij- 
boord van een open containerschip kan

je beschouwen als een extra veilig
heidsvoorziening?
Tenslotte geeft PRC ter overweging de 
huidige GT, gebaseerd op ingesloten 
ruimtes, te vervangen door een ‘onbe
twistbare' tonnenmaat, bijvoorbeeld 
op basis van lengte en breedte over al
les en zomerdiepgang. Frankrijk en 
Polen gebruiken het al voor het vast
stellen van haventarieven. Daarnaast 
zou IMO moeten kijken naar de ge
schiktheid van de huidige eisen voor 
waterdichte indeling en stabiliteit, in 
het bijzonder bij kleinere scheepstypes, 
en de samenhang van GT met de 
Loadlines -conventie.

Met een tonnenmaat, berekend aan de 
hand van deze hoofdafmetingen, krij
gen creatieve oplossingen de tonnage te 
verlagen weinig kans. Wel kan een re
der het laadvermogen vergroten door 
de schepen voller te maken. Het is een 
rekensom of extra lading opweegt tegen 
een langzamer schip of één met gelijke 
snelheid, maar een hoger brandstofver
bruik en een grotere machinekamer. 
Een veiligheidsrisico levert het niet op. 
Iedereen, inclusief Vossnack, moet met 
lengte x breedte x zomerdiepgang kun
nen leven, al zullen we een tiental jaren 
moeten wachten op invoering.

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.



Scheepsbouw door F. Kok

Sherakhan
Opleidingsschip verbouwd to t luxe jacht

Afgelopen zomer is het charte r jach t Sherakhan in gebruik genomen. Het schip verd ient aandacht van
wege de zeer ingrijpende verbouwing die het onderging en de luxueuze accommodatie die het de gasten 
biedt. Het ontwerp voor de verbouwing werd gemaakt door Jan Verkerk van Unlimited Yacht Charter.

De Sherakhan (foto: 

Unlimited Yacht Char

ter)

F. Kok is 
scheepsbouw
kundig mede
werker bij Schip 
&  W erf de Zee

De Sherakhan is de voormalige Prinses 
Margriet, in 1966 gebouwd door A. 
Vuijk & Zonen Scheepswerf voor het 
Koninklijk Onderwijsfonds voor de 
Scheepvaart ten behoeve van de oplei
ding van kapiteins en officieren ter 
koopvaardij. Het schip werd op 23 no
vember van dat jaar door H.K.H. Prin
ses Margriet gedoopt.
In 1996 werd het schip eigendom van 
het Maritiem Instituut Willem Ba- 
rentsz op Terschelling en in 2001 van 
de Noordelijke Hogeschool Leeuwar
den. In juni 2002, werd het schip ver
kocht aan Unlimited Yacht Charter 
(Maarssen), van de heer Jan Verkerk,

die het schip verbouwde tot charter
jacht voor cruises op de Middellandse 
Zee.

De verbouwing
Het ontwerp voor de verbouwing werd 
gemaakt door de heer Verkerk zelf, in 
samenwerking met het bureau KMC & 
KHMB in Enkhuizen.
In november 2002 werd het schip naar 
Litouwen gebracht voor een reeks 
werkzaamheden:
• Slopen van het dekhuis
• Leegruimen van de machinekamer
• Wijzigen van het voorschip
• Stralen en opnieuw schilderen

• Plaatsen van stabilizers
• Aanbrengen van boeg- en hek- 

schroeven
• Trekken en overhalen van de 

schroefas

In juni 2003 kwam het schip terug naar 
Nederland. Eerst werd bij Scheepswerf 
Metz op Urk het onderste deel van de 
nieuwe bovenbouw vervaardigd en ge
plaatst. Daarna werd bij Scheepswerf 
Bijlsma Lemmer de rest van de boven
bouw vervaardigd en geplaatst. 
Tenslotte werd het schip, dat pas in 
april 2004 de naam Sherakhan kreeg, 
die maand naar Werkendam gebracht.



Daar werd het voor de wal bij Hoogen- 
doom Maritieme Betimmeringen en 
Interieurbouw afgebouwd, in eigen be
heer van de heer Verkerk. Dit betrof 
voornamelijk het aanbrengen van een 
geheel nieuwe accommodatie en het 
opnieuw inrichten van de machineka
mer.
In de accommodatie zijn onder andere 
geheel nieuwe airco- en verwarmings- 
systemen geïnstalleerd.
In de machinekamer zijn voor een groot 
deel nieuwe machines en werktuigen 
geplaatst. Voor een ander deel zijn de 
bestaande componenten herplaatst, 
nadat zij geheel waren overhaald.

Na de verbouwing
De Sherakhan heeft de stalen romp be
houden, maar de bovenbouw is nu ge
heel van aluminium vervaardigd. De 
hoofdafmetingen zijn nagenoeg onge
wijzigd gebleven, alleen is door de ver
andering van het voorschip de lengte 
iets groter geworden. Verder resulteer
de de nieuwe, grotere bovenbouw in 
een toename van de bruto en netto ton
nage.

De gegevens van het schip zijn nu: 
Lengte o.a. 69,65 m.
Lengte w.l. 62,97 m.
Breedte o.a. 12,05 m.
Breedte mal 12,00 m.
Holte hoofddek 8,25 m.
Holte boventussendek 5,80 m.
Diepgang 4,50 m.
Waterverplaatsing 1.917 t.
Gross tonnage 1.945
Nett tonnage 583

Het schip is door Bureau Veritas ge
klasseerd als ‘passenger vessel' voor on
beperkte vaart en voldoet verder aan de 
voorschriften van de Scheepvaart In
spectie en aan alle SOLAS-regels, in
clusief MARPOL.

Indeling
Het schip heeft zes dekken:
• Topdek.
• Brugdek (C-dek).
• Sloependek (B-dek = ‘owners' deck').
• Hoofddek (A-dek).
• Boventussendek.
• Ondertussendek.

Onder het boventussendek is de romp 
in zeven compartimenten onderver
deeld:
• Voorpiek, droog, met kettingbakken.
• Tankencompartiment; op het onder-

tussendek de fitnessruimte.
• Tankencompartiment, met in de zij - 

den drinkwatertanks; op het onder- 
tussendek de wasserij en linnenka
mers, alsmede de hobbyruimte voor 
de bemanning.

• Machinekamer, met een grotendeels 
droge dubbele bodem; daarin zijn 
enkele kleine tankjes bestemd voor 
smeerolie, vuile smeerolie en sludge.

• Tankencompartiment met brand - 
stoftanks en daarachter de stabilizer- 
ruimten; op het ondertussendek de 
generatorruimte.

• Tankencompartiment met o.a. wa- 
terballasttanks; op het ondertussen- 
dek de proviandruimen.

• Achterpiek, droog.
Onderin het schip zijn op enkele plaat
sen staal en beton als vaste ballast aan
gebracht, in totaal circa 240 t.

De totale tankinhouden zijn:
Brandstof 108,0 m3.
Drinkwater 160,0 m3.
Smeerolie 4,5 m3.
Vuile smeerolie 5,0 m3.
Sewage 13,4 m3.
Waterballast 100,0 m3.

Ter hoogte van het boventussendek is 
midscheeps aan BB een neerklapbaar 
embarkatieplatform, tevens zwemplat- 
form, aangebracht. Dit kan hydraulisch 
naar beneden worden neergeklapt en 
wordt op afstand bediend. Van het 
platform kan men via een eveneens hy
draulisch bediende staatsietrap het 
schip op het hoofddek betreden.
Naar voren toe liggen op het boventus
sendek zes gastenhutten en -suites, als
mede een bemanningshut en de kapsa
lon, annex schoonheidssalon.
In de centrale hal op het boventussen
dek ligt aan SB de CO2-kamer, erachter

de noodgeneratorkamer, naast hart 
schip de machinekamerschacht en een 
aircoruimte en aan BB de bemannings- 
mess.
Verder naar achteren bevinden zich aan 
SB vier tweepersoons en twee drie- 
(eventueel vier-) persoons beman - 
ningshutten (met per twee hutten een 
natte cel). Aan BB ligt achter de mess 
de kombuis en vervolgens een tweeper
soons bemanningshut (met natte cel) 
en twee eenpersoons officiershutten 
(met gemeenschappelijke natte cel). 
Nog verder naar achteren liggen de 
stuurmachinekamer en een klein stukje 
open dek, met de loopbrug naar de wal, 
die wordt gebruikt als het schip over

Het embarkatieplat- 

form aan BB met de 

staatsietrap naar het 

hoofddek. Geheel bo

venin de foto: het uit- 

kijkplatform voor de 

gasten (foto: Unlimited 

Yacht Charter)

Eetgelegenheid achter

op het hoofddek (foto: 

Unlimited Yacht Char

ter)



het achterschip ligt afgemeerd. Deze 
‘passerelle' kan in diverse posities wor
den gebruikt: recht naar achter en 
schuin of geheel dwarsscheeps. Indien 
niet in gebruik, wordt hij hydraulisch 
in secties ineengeschoven en naar 
binnen in het schip opgeborgen.

Op het hoofddek liggen aan de voor
kant van het centrale trappenhuis aan 
SB eerst de bibliotheek (annex internet- 
ruimte), aan BB een algemeen da
mestoilet en het scheepskantoor en ver
volgens vier gastensuites.
Achter het trappenhuis bevindt zich de 
grote salon, met een eetgedeelte en een 
zitgedeelte (en een algemeen herentoi
let in een hoekje). Achter de salon is ook 
nog gelegenheid om aan dek, in de open 
lucht, de maaltijden te gebruiken.

Op het sloependek ligt aan de voorkant 
de ‘owners suite', met daarachter een 
apart kantoor (BB) en nog een tweeper
soons gastenhut (SB).
Verder naar achteren ligt de Panorama 
Lounge, die met een vide boven de 
eettafel verbonden is met de eronder 
gelegen grote salon.
Achter de lounge is nog zitgelegenheid 
in de open lucht.

Op het brugdek ligt voorop het stuur - 
huis, met brugtoilet, en erachter aan SB 
de captains office en aan BB de hut van 
de kapitein (uiteraard met natte cel). 
Verder naar achteren bevindt zich een 
grote jacuzzi in de open lucht.
Tussen het dekhuis en de jacuzzi staan 
de dubbele schoorstenen. In de SB- 
poot hiervan zijn de uitlaatgassenlei
dingen ondergebracht, in de BB-poot 
een dektoilet en de beluchtingleidin- 
gen. Op de top bevindt zich een uitkijk- 
ruimte voor de gasten.

Gastenaccommodatie
De accommodatie voor de gasten heeft 
het niveau van een vijfsterrenhotel. 
Voor hen zijn tien ruime suites beschik
baar en twee hutten, alle voor twee per
sonen.
De grootste suite is de owners suite, die 
ruim 54 m2 meet en zelfs van een jacuz
zi is voorzien. Daarnaast zijn er twee 
badkamers en een kantoor. Vóór het 
dekhuis heeft de owners suite een pri- 
vé-zitgelegenheid in de open lucht.
De overige suites variëren iets in groot
te, van 31 tot 38,5 m2 (de badkamers 
niet meegerekend).
Alle suites zijn voorzien van ‘king size' 
bedden, een zitje met salontafel, een

toilettafel en vast tapijt als vloerbedek
king. Verder zijn ze uitgerust met tv en 
dvd-speler, een computeraansluiting, 
stereo, minibar en een kluisje. Bij elke 
suite horen verder een ‘walk-in wardro
be' en een badkamer met dubbele 
wastafel, toilet en bidet, whirlpool lig 
bad en douche. De badkamers zijn af
gewerkt met lichtgewicht marmer (2 
millimeter dik).
Vóór de suites op het boventussendek 
liggen twee kinderkamers (circa 14 m2 
elk), die in verbinding staan met de aan
grenzende suites, maar die ook onaf
hankelijk daarvan kunnen worden ge
bruikt. Elk van deze hutten heeft twee 
stapelbedden en een eigen natte cel.

Salons
Voor de gasten staan twee salons ter be
schikking: op het hoofddek de grote sa
lon (20 x 9 m.) en op het sloependek de 
Panorama Lounge. Beide salons zijn 
door een vide (6 x 3 m.) en twee trappen 
met elkaar verbonden, wat een prachtig 
ruimtelijk effect oplevert. Dat effect 
wordt nog vergroot doordat boven de 
vide de jacuzzi op het brugdek is gele
gen, die een glazen bodem heeft en 's 
avonds sfeervol is verlicht.

De owners suite, met jacuzzi (foto: Unlimited Yacht Charter) Suite op het hoofddek (foto: Unlimited Yacht Charter]

Het zitgedeelte van de grote salon, met vleugel en harp 

(foto: Unlimited Yacht Charter]



Het voorste deel van de grote salon is 
ingericht als diningroom, met een grote 
tafel waaraan 22 gasten kunnen plaats
nemen. Boven deze tafel hangen twee 
kroonluchters. Het achterste deel van 
de salon heeft een aantal gezellige zitjes, 
een flatscreen, een podium met een wit
te vleugel (‘grand piano'), een open 
haard en natuurlijk een bar. Ook de 
daarboven gelegen Panorama Lounge 
heeft ruime zitgelegenheid en een bar.

Zonnedek
Op het brugdek bevindt zich een grote 
jacuzzi voor 22 personen, met daarom
heen diverse ligstoelen om van de zon 
te genieten, hoewel er ook schaduw
plekken zijn. Ook hier is een bar aan
wezig en verder is er gelegenheid om te 
barbecueën.
Aan de voorkant van de jacuzzi is enke
le meters hoger de uitkijkruimte van 
waar men van een spectaculair uitzicht 
op de omgeving kan genieten.

Spa de la Sirene
De fitnessruimte op het ondertussen- 
dek heeft de mooie naam Spa de la Sire
ne. Centraal in deze ruimte ligt een ja 
cuzzi voor tien personen. Verder zijn 
hier een sauna met infrarood verwar
ming, diverse trimtoestellen, een bar en 
enkele toiletten te vinden. De ruimte 
wordt opgeluisterd door een met de 
hand vervaardigd mozaïek van 2 x 3 m.

Verdere faciliteiten

Boten
Voor het vervoer van de gasten naar de 
vaste wal zijn twee Joker Clubman 24 
EFD tenders beschikbaar, met 260 PK 
Yamaha binnenboord dieselmotoren. 
De tenders staan opgesteld op het 
hoofddek op het voorschip. Op het dek 
daarboven worden zij tegen overko
mend water beschermd door flush lui
ken. Op dat dek staat ook een Van Wijk 
dekkraan van 2500 kg SWL voor het 
overboord zetten van de tenders.
Verder zijn achterop het brugdek voor 
de gasten beschikbaar:
-  Een runabout met een 260 PK Steyer 

binnenboord motor.
-  Een waverunner Yamaha FX1400.
-  Een waverunner Yamaha FX700.
-  Twee Yamaha Superjet 700 jetski's. 
Deze boten worden behandeld met een 
Van Wijk dekkraan van 1650 kg SWL.

Beautysalon
Behalve dat de gasten hier hun haar 
kunnen laten verzorgen, kunnen zij

hier ook gemanicuurd worden, gemas
seerd worden en van een zonnebank ge
bruik maken.

Wasserij
De wasserij aan boord is uitgerust met 
vijf wasmachines, vijf droogmachines 
en twee strijkmachines. Een linnenlift 
verbindt de wasserij met de hoger gele
gen dekken.

Kombuis
Last but not least: voor het verzorgen 
van gourmetmaaltijden beschikt de 
Sherakhan over een professionele keu
ken met alle benodigdheden. Een gere
nommeerde chef zwaait daar de scep
ter. Een voedsellift verbindt de kom
buis met de hoger gelegen dekken.

Machine-installatie
Voor de voortstuwing van de Shera- 
khan zorgt een nieuwe Caterpillar die
selmotor, type 3512B DI-TA, van 
1014 kW  bij 1600 tpm. Deze drijft via 
een Reintjes tandwielkast, type WAF 
762, reductie 7,09:1, de vierbladige 
Schaffran schroef aan. De tandwielkast 
en schroef zijn eveneens nieuw. De in
stallatie is goed voor een kruissnelheid 
van 11 tot 13 knopen. De actieradius 
daarbij is ongeveer 3500 zeemijl.

Voor de stroomvoorziening (230/400 
V, 50 Hz) zijn vier generatorsets be
schikbaar:
-  Twee nieuwe sets met Scania moto

ren, type DI 1245M, van 310 kW  en 
Stamford generatoren, type HCM 
534E, van 363 kVA.

-  Een nieuwe havenset met een Sisu 
motor, type 620 DSRMG, van 110 
kW, en een Stamford generator, type 
UCM 274F, van 128 kVA.

-  Een bestaande noodset met een 
Kromhout motor, type 6TS 117, en 
een EMF Dort generator van 93,5 
kW.

Verder zijn er een 400 V, 63 A walaan
sluiting en een 24 V accubatterij (beide 
nieuw). De elektrische installatie is 
eveneens geheel vernieuwd.

Verdere nieuwe componenten in de 
machinekamer zijn onder andere:
-  Alle brandstofseparatoren.
-  Twee warmwaterboilers van elk 

1007 liter.
-  Twee zoetwaterbereiders van elk 10

m3/dag.
-  De lenswaterreiniger, capaciteit 

1 m3/h.
-  Het sewagebehandelingssysteem.

Gehandhaafd bleven ondere andere:
-  Drie Houttuin lens-/ballast-/brand- 

bluspompen van elk 40 m3/h.

Geheel nieuw is een volledig geïnte
greerd Praxis-alarmsysteem voor be
waking van de machine-installatie, de 
tankniveaus en voor brandmelding.

Verdere uitrusting

Stuurgerei
Het schip wordt gestuurd met een ba
lansroer met hak, dat wordt bewogen 
door een Stork Jaffa tweerams stuurma- 
chine.

De fitnessruimte Spa de la Sirene (foto: Unlimited Yacht Charter)

De tenders worden onderdeks opgeborgen (foto: Unlimited Yacht Charter)



Luchtfoto van het achterschip, met van links naar rechts: de reddingboten, de top van het uitkijkplatform, de jacuzzi, daarnaast ligstoelen en 

reddingvlotten met kranen en achterop de bar en diverse sportvaartuigen (foto: Unlimited Yacht Charter)

Zowel in het voorschip als in het 
achterschip is een Van W ijk tunnel - 
thruster geïnstalleerd, diameter 90 cm, 
110 kW.

Stabilisatoren
De Sherakhan is voorzien van Koop 
Nautic Searoc 4080 vinstabilisatoren.

Anker- en meergerei 
Het ankergerei bestaat uit twee ankers 
van elk 2300 kg, met 2 x 200 m anker
ketting, behandeld door twee ankerlie- 
ren die op het hoofddek staan opge
steld.
Het meergerei omvat twee Van Wijk 
hydraulische kaapstanders van 5 t op 
het voorschip en een kaapstander van 
5 t op het achterschip.

Brandveiligheid
Het brandmeldsysteem is geïntegreerd 
in het al genoemde Praxis-alarm- 
systeem.
Verder is een Thorn Security Minerva 
T2000 brandmeldsysteem geïnstal
leerd, alsmede een volledig sprinkler
systeem. De brandbluspompen zijn al 
bij de machine-installatie vermeld.

Reddingmiddelen
Als reddingmiddelen zijn twee motor
reddingboten beschikbaar, een 24-per-

soonsboot aan SB, tevens rescueboot, 
en een 36-persoonsboot aan BB. Beide 
boten zijn opgesteld onder Schat Har
ding davits.
Verder is op het brugdek aan weerszij
den van de jacuzzi een opblaasbaar Vi- 
king-vlot beschikbaar, elk voor 25 per
sonen. Aan elke zijde is hiervoor een 
LSE-kraan van 2100 kg SW L opge
steld.

Navigatie- en communicatie
apparatuur
De navigatieapparatuur, geleverd door 
Radio Holland, is nagenoeg geheel ver
nieuwd en omvat alle moderne hulp

middelen, waaronder drie GPS-syste- 
men en een Simrad Plecdis elektronisch 
kaartsysteem.
De communicatieapparatuur is om
vangrijk en voldoet aan de GMDSS-ei- 
sen voor gebied A3.

Diversen
Ter verhoging van de veiligheid zijn 
onder andere geïnstalleerd:
-  Een inbraakalarmsysteem.
-  Zes bewakingscamera's, met moni

tors op de brug, in het scheepskan- 
toor en in de bemanningsmess.

-  Noodverlichting vlak boven de vloer, 
over het gehele schip.





New Building Delivery by Jakob Pinkster M.Sc. FRINA

Multi-purpose 
Protection Vessels
Lilian Ngoyi, Ruth First and Victoria Mxenge

Farocean Marine (PTY) Ltd. delivered mv Lilian Ngoyi to her owner, the Department of Environmental 
Affairs and Tourism (DEA&T), in Cape Town, South Africa on Tuesday 16 th  November 2 0 04 . Lilian 
Ngoyi was the f i rs t  of three purpose built fisheries and environmental protection patrol vessels to be 
delivered to South Africa. The handing over ceremony for mv Ruth First, the second vessel out of the 
series, took place on Wednesday 18 th  May 20 05 . Mv Victoria Mxenge was handed over to DEA&T on 
23rd  September 2005.

I
1

Jakob Pinkster is 
marine consultant 
and also works as 
a teacher for TU 
Delft

Mv Lilian Ngoyi, mv Ruth First and 
mv Victoria Mxenge - building num
bers 549957, 549958 and 549959 - are 
Stan Patrols 4708 which have been de
signed and engineered by Damen Ship
yards Gorinchem. The Damen Stan 
Patrol 4708 is a continuation of a suc
cessful design range of fast patrol ves
sels utilising the Enlarged Ship Con
cept (ESC) introduced by Keuning & 
Pinkster (TU Delft) in 1995, which at 
the time resulted in the building of no 
less than three Stan Patrol vessels (Pan
ter, Poema and Jaguar, for the Coast
guard of the Netherlands Antilles and 
Aruba in 1999, see SWZ February 
1999, page 30-37).
The Damen Stan Patrols 4708 for 
South Africa have multipurpose func
tions (e.g. patrol, search and rescue, oil

pollution prevention and fire fighting), 
but the essence is that they will act as 
deterrents to illegal, unreported and 
unregulated fishing and that they will 
also apprehend wrong doers, whether 
local or foreign. Some of South Africa's 
most valuable fish stocks are found on 
the edge of the continental shelf, which 
in turn coincides partly with the Exclu
sive Economic Zone. The vessels will 
be deployed in part to monitor fishing 
activities in South Africa's territorial 
waters, not least around the Prince Ed
ward Island Group, where illegal high 
seas vessels target Patagonian Tooth- 
fish.
The three vessels will be able to remain 
at sea for periods of up to fourteen days 
and will be utilised for approximately 
220 days per year. The vessel's primary

task is to patrol South Africa's 200 nau
tical mile economic exclusion zone. It 
will also provide help to other Southern 
African Development Community 
coastal nations, and could carry out 
search and rescue missions if required. 
The Department has reported a de
crease in illegal fishing and poaching in 
South African waters since the launch 
of the vessels as part of the marine pro
tection strategy.
Operating from the vessels, marine in
spectors will board other vessels and 
examine catches, the type of fishing 
gear being used, and that fishing licens
es and permits are in order. This will 
apply to the whole spectrum of re
sources including Perlemoen, rock lob
ster, line fish, squid, commercial and 
pelagic fish. The vessels will also moni



tor Marine Protected Areas to ensure 
that illegal fishing is not taking place in 
these areas.

Design challenge
The main function of the Lilian Ngoyi 
is to:
-  Sail in tropic conditions
-  Monitor fishing activities in territori

al waters of South African
-  Act as a deterrent to illegal, unre

ported and unregulated fishing
-  Apprehend wrong doers
-  Assist in operations such as SAR, an

ti-pollution and FiFi
-  Function in an environmentally 

friendly manner (green ship)
-  Possess a high degree of manoeuvra

bility

In order to do this, a seaworthy 
and highly manoeuvrable twin-screw 
‘green' vessel of 47 metres length has 
been built and fitted out with a bow 
thruster. The vessel has a deployable 
unit in the form of a RIB workboat. 
Full service is possible throughout the 
year as the vessel meets all the neces
sary standards to do so.

The vessel
The vessel from bow to stern consists 
of:
• A spacious main deck covering the 

whole ship's length
• An anchor winch with vertical warp

ing head, placed above the chain 
locker and void space

• A spare anchor placed on portside, 
which can be dropped through a 
hatch in the bulwark

• A pedestal with a hand-operated fire 
fighting monitor placed above the 
bow thruster room

• A spacious foredeck provided with 
four double bollards

• Two emergency escapes for the bow 
thruster room and accommodation 
below main deck are located on cen
treline

• Stairs from main deck to bridge deck 
in front of the accommodation, 
which provides access to the winch- 
only area

• A large symmetrical accommodation 
and bridge superstructure covering 
half the main deck, starting at about 
25%L from the bow and continuing 
to approximately 25%L from the flat 
stern

• Engine room below the main deck 
just aft of amidships housing a twin 
screw twin engine installation

• A 7.4 m RIB workboat in a launch 
davit placed on starboard above the 
engine room, on the aft part of the 
main deck

• A spacious working deck next to the 
RIB workboat at amidships and port 
side of the main deck

• A deck crane (1t SWL at 5.8 m 
reach), located at the back of the 
main deck, on portside

There are no ballast water tanks on this
vessel. However, there are two void
tanks in front of the bow thruster room.

Main Particulars m v Lilian Ngoyi m v Ruth First m v Victoria Mxenge
Call sign ZR 4180 ZR 2205 ZR 4256
MMSI Nr. 601741000 601834000 601946000
Port of registry Cape Town
Flag South Africa
Classification Lloyd's Register *100A1, SSC, Patrol Mono, HSC G4, *LMC, UMS
Owner Department of Environmental Affairs and Tourism (DEA&T)
Length o.a. 46.80 m
Length b.p 42.64 m
Breadth o.a. 8.11 m
Beam mld. 7.75 m
Depth 4.25 m
Draft (max) 2.90 m
Deadweight 126 ton
Displacement 371 ton

Main engines 2x M TU 16V4000 M90 (each MCR: 2720 kW  @ 2100 rpm)
Speed (trial) 24 knots at 2.30 m. draft (295 ton displacement)
Bow thruster (electric) 1 x HRP Thruster Systems (75 kW)
Auxiliary generators 2 x 180 kVA (144 ekW/50 Hz)
Cruising range approx. 3.500 nm (speed 15 kn)

Tank capacities of the vessel (100%):
MDO (including day & settling tanks) 

approx. 73.6 m3 
Lubricating oil approx. 1.7 m3
Sludge/dirty oil approx. 1.6 m3
Fresh water approx. 14.4 m3
Dispersant approx. 13.6 m3
Sewage approx. 0.6 m3
Ballast water approx. - m3

Aft of the bow thruster room there is 
the following sequence of tank spaces 
from front to aft: fresh water, coffer
dam, fuel tank (16.3 m3), fuel tank 
(33.1 m3), fuel tank (day tank, 5.1 m3), 
settling tank (11.8 m3), bilge water tank 
(2.3 m3), lub oil tank (1.7 m3), dirty oil 
tank (1.6 m3), fuel tank (7.3 m3), coffer
dam and then a dispersant tank (13.6 
m3).

Hull Construction
The vessel's hull has been constructed 
using normal shipbuilding steel. The 
hull scantlings are according the latest 
Lloyd's Register rules. The ship has 
been constructed with longitudinal 
frames in the region from centreline to 
approximately 2800 mm from centre
line. Beyond this width, transverse 
framing is used. In the side and bottom 
longitudinal frames have been used. 
The bow thruster tunnel is integrated 
into the centreline girder and the shell.

Superstructure
The superstructure has been made of 
aluminium (AlMg4,5Mn for plating, 
AlSi1MgMn for extruded members) 
which is both light and corrosion proof. 
The choice of aluminium was driven 
by stability requirements and the de
mands on the initial stability with an 
eye for transverse ship motions in a sea
way and mass-reduction, which is in 
favour of speed.

Auxiliary boat
In order to assist with SAR-operations 
and general work, the vessel has been 
equipped with an auxiliary boat. The 
length of the RIB-workboat is 7.4 m 
(make Ribtec) with an inboard engine 
of 235 kW  driving a Hamilton water 
jet. The maximum speed is 30 knots 
with a maximum capacity of ten per
sons.
To facilitate flexibility of operations 
there is a hydraulic davit system 
equipped with a quick release/catch 
system, which allows fast launching 
and retrieval of the boat up to vessel





speed of 4 to 6 knots and up to sea state 
4 to 5.

Oil recovery equipment
In order to assist with anti-pollution 
operations carried out at four knots, the 
vessel has been fitted with two spray 
booms (2 x 6 m with five nozzles each). 
The spray booms have been integrated 
in the construction using two pivoting 
points alongside the superstructure, 
between bridge deck and main deck on 
both sides of the vessel. The spray 
booms are fed by a dispersant pump 
(capacity 6 m3/h) placed in the rear of 
the engine room. The dispersant tank 
(13.6 m3) is placed in the steering gear 
room.

Propulsion system
As usual for this type of vessel, the 
Damen Stan Patrol 4708 has been fitted 
out with a twin main engine installa
tion. Each of the two non-reversible, 
air-started, 4-stroke MTU 16V4000 
M90 high-speed main engines (each 
with an output of 2720 kW  at 2100 
rpm), burning MDO, drives a Wartsila 
four bladed high skew Ni-Al bronze 
controllable-pitch propeller (diameter 
1.725 m) via a Geislinger coupling con
nected to the gearbox (type ZF BW 
7540, ratio 1:4.0). The complete 
propulsion system has been designed 
for maximum performance with mini
mal environmental effects (fuel con
sumption and emissions).
The corresponding propeller revolu
tions is 530 rpm. Given the propeller 
diameter of 1,725 mm and an absorbed 
propeller power of maximum 2,720 
kW, this results in a propeller tip speed 
of 47.9 m/s and a propeller loading 
(Power/Diameter2) of 914 kW/m2. 
This has been a challenge for the design 
department and the propeller designers 
as can be seen by the choice of the high 
skew propellers.
The attained trial speed is 24 knots at a 
draft of 2.30 m. The normal cruising 
speed will be approximately 10 to 12 
knots resulting in a fuel consumption of 
approximately 150 L/hr. Top speed 
will be utilised when the mission re
quires doing so.

Manoeuvring/Steering Gear
As stated previously the Damen Stan 
Patrol 4708 is highly manoeuvrable in 
all conditions. This high manoeuvra
bility is guaranteed using a special com
bination of two C.P.P. propellers and

two spade rudders. Each rudder is con
nected via a steel rod and controlled by 
a hydraulic cylinder steering gear and 
can produce a maximum rudder angle 
of 35° to each side. To enhance ma
noeuvring at slow speeds an electrically 
driven (75 kW) transverse tunnel 
bowthruster, make HRP Thruster Sys
tems with diameter 680 mm, is in
stalled.

Bilge/Ballast/Fire Fighting 
Systems
The bilge/ballast/internal fire fighting 
system consists of two bilge/ballast 
pumps placed in the engine room, serv
ing the bilge, ballast, fire fighting and 
deck washing system.

Active anti-rolling system
An active anti-rolling system (two fins, 
make Vosper Thornycroft) is situated 
underneath the vessel's bottom plating 
just beside the main engines. The fins 
have a span of approximately 1.15 m 
and a maximum chord of 2.5 m. They

have the form of NACA wing sections 
to enhance lift and reduce drag effects. 
Active control is effected by a special 
computer on board with dedicated soft
ware. The design of the system resulted 
in a maximum roll angle reduction of 
ten degrees when sailing in beam waves 
in sea state five. The fins are powered 
by a 22kW hydraulic power pack in the 
engine room.

Electrical installation
The Damen Stan Patrol 4708 has two 
auxiliary generator sets which run on 
MDO (DMA). The generator sets are 
suitable for continuous parallel opera
tion if necessary and are placed in the 
engine room. The following voltage 
systems are installed:
• 380 VAC/3-phase at 50 Hz, for 

power supply
• 220 VAC/3-phase at 50 Hz, for 

lighting, small systems and emer
gency systems

• 24 VDC circuit for instruments.

Engine room

High skew propellers



Bridge console The two auxiliary diesel engines (air
started) are Caterpillar 3306B, with an 
output of 169 kW  and each drives a 
Caterpillar alternator SR4B, with an 
output of 180 kVA, 50 Hz. Further 
auxiliary installations consist of:
• Fresh water maker, make Alfa- 

Laval, capacity of two ton per day
• Sewage treatment plant, make Ham

worthy, 1110 Kg BOD/day, capaci
ty fifteen tot twenty persons

• Bilge water separator, make Facet, 
capacity 0.36 m3/h

FiFi operation
A single fifi monitor (capacity of 180 
m3/h at 9 bar) is placed just in front of 
the superstructure on the main deck. 
The pump unit is placed in the bow 
thruster room.

Deck Equipment
On the forecastle one, locally con
trolled, electrical driven two speed 
winch (capacity 2.5 t SW L at 6.5/13 
m/min) has been fitted for anchoring 
purposes. One high-holding power 
Pool-TW bow anchor (315 kg and one 
spare) with U2 type 16 mm diameter 
anchor stud link chain with a length of 
137.5 m is available to keep the vessel in 
position when necessary. A warping 
head is fitted on top of the winch.
On the port side of the aft main deck a 
single electric mooring winch, 
equipped with a warping head, is fitted 
for mooring purposes (capacity 1.5 t 
SWL at 7.5 m/min). The mooring 
winch can be controlled locally in both 
turning directions.

Crane
A single deck foldable hydraulic crane, 
make Palfinger Marine, has been 
placed on port side of the aft deck (1 t 
SWL at 5.8 m) for general purposes.

Accommodation
The accommodation on board is for 
crew and officers (captain, chief engi
neer, four officers, two fishery inspec
tors, eight crew) and is situated in the 
superstructure and below the main 
deck. The highly standardised accom
modations are arranged in a two-storey 
deckhouse placed on the main deck and 
also below the main deck (see GAP). 
The following spaces may be found on 
board:

Bridge deck (6.9 m above base): 
Wheelhouse and operation room. The 
bridge is designed in such a way that it 
offers good view both for navigation as 
well as surveillance purposes. The con
trol unit of the davit is located at the aft 
end of the bridge deck on starboard side 
and the operator therefore has an excel
lent overview of launching and recov
ery operations of the high speed RIB 
workboat.

Main deck (4.25 m above base):
-  1 boatswain store
-  1 AC-room H.V.A.C.
-  1 captain's cabin with private sani

tary unit
-  1 chief engineer's cabin with private 

sanitary unit
-  1 recreation space
-  1 mess room including a pantry
-  1 toilet
-  1 galley equipped with refrigerator,

freezer, cookers, a garbage com
pactor and a food macerator. Since 
the vessels are owned by the Depart
ment of Environmental Affairs and 
Tourism, its crew will be expected to 
make use of the latter two devices in 
an effort to responsibly manage the 
ship's waste.

-  1 provision room

Below  main deck (1.85 m above base):
-  4 double crew cabin with wash basin
-  4 single officer's cabin with wash 

basin
-  1 double fish inspector cabin with 

private sanitary unit
-  1 laundry space
-  1 shower space with two showers and 

two washing basins
-  1 sanitary space with three toilets
-  1 room with a female toilet and a 

shower
-  1 store
-  Bow thruster room
-  Engine room
-  Steering gear room

Life-Saving Appliances
Besides the RIB-workboat already 
mentioned on the starboard side of the 
main deck, two sixteen-person life rafts 
with a hydrostatic release device are 
placed on each side of the bridge deck 
just in front of the bridge. Further in
stalled on board are the usual personal 
life-saving appliances for this type of 
patrol vessel.

Navigation Equipment
On board the usual navigation equip
ment (e.g. radar scanners, GPS, In- 
marsat-C, VHF + DSC radio tele
phones, Navtex receiver etc.) has been 
installed for this type of patrol vessel, 
supplied by Pertec, including an Elec
tronic Chart (ECDIS) System. A sta
bilised marine infrared night vision 
surveillance system, make Vistar, has 
been incorporated as well. Several cam
eras have been mounted inside the en
gine and bow thruster room. The 
recorded images are displayed on the 
bridge. Two management system 
monitors are incorporated in the dash
board layout.

Lilian Ngoyi, Ruth First and Victoria 
M xenge are now  patrolling the South 
African waters and have already success
fully caught the first perpetrators at sea.



E D E R L A D S L O O D S W E Z E

L o o d s w e z e n

Nederlands Loodswezen B.V. is een 
dienstverlenend bedrijf dat verantwoor 
delijk is voor de ondersteuning van  
registerloodsen. Deze houden zich onder 
andere bezig met het loodsen van  
zeeschepen en het voeren van nautisch 
verkeersm anagem ent op scheepvaart^ 
wegen van en naar de Nederlandse 
havens. Aan de organisatie zijn zo'n  
425 registerloodsen en 380 medewerkers 
verbonden. Het centrale kantoor bevindt 
zich in Rotterdam.

Nadere informatie en sollicitatie
Verdere in fo rm a tie  betre ffende de  o rgan isa tie  

e n /o f  de  n ieuw e Sw ath- vaa rtu ige n  v in d t u o p  

w w w .loo dsw eze n .n l.

V o o r nadere  in fo rm a tie  betre ffende de functie  van

heer J.A . Schouten, b e re ikb a a r v ia  te lefoonnum m er 

0 6 - 5 1  5 5  19  60 . V o o r nadere  in fo rm a tie  be tre f

fende de functie  van W e rk tu igkund ige  kunt u 

contact opnem en met de  heer A .C .J. Duivestein, 

be re ikbaa r v ia  telefoonnum m er 0 9 > W 

Een assessmenttest vo o r de  functie Technisch 

Inspecteur kan onderdee l uitm aken van de 

selectieprocedure.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar:
N e derland s Loodswezen B.V. 

t.a.v. de a fd e lin g  Personeel &  O rg a n isa tie  

Postbus 8 3 0  

3 0 0 0  A V  Rotterdam

O f stuur uw  so llic ita tie  p e r e -m a il (b rie f en C V  in 

w orddocum ent) na a r so llic ita tie@ loodsw ezen.n l

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie w o rd t 

niet op  prijs  gesteld.

Nederlands Loodswezen B.V. heeft onderstaande vacatures beschikbaar. Z ij nod igt belangstellenden voor 
één van deze functies u it om  te solliciteren.

Technisch Inspecteur
(Fu lltim e)

De afdeling Technisch Vlootbeheer is verantw oorde lijk  voor het onderhoud en inzetbaar z ijn  van vaartuigen 
en walinstallaties, het ontwikkelen van plannen met betrekking tot het onderhoud en vervangen van vaartuigen 
en walinstallaties en voert een 24 - uurs storingsdienst uit. De Technisch Inspecteur- heeft Hoek van Holland als 
standplaats en verricht z ijn  werkzaamheden hoofdzakelijk in Nederland en m ogelijk  in Duitsland i.v.m. het 
lopende nieuw bouw  project.

De w erkzaam heden
•  W erkzaam heden binnen projecten coördineren, zoda t de vastgestelde resultaten behaald worden.
•  Technisch groo t onderhoud plannen zoda t een optim ale, efficiënte en tijd ige  inzet van mensen en 

m iddelen is gerealiseerd en de benod igde certificaten en vergunningen tijd ig  en juist z ijn  verkregen.
•  Schade-inspecties en controles uitvoeren zoda t het technisch groo t onderhoud ve ilig  uitgevoerd kan 

worden en schade-inspecties tijd ig , juist en volled ig plaatsvinden.
•  Projectopdrachten ontwikkelen en uitwerken zoda t een realistisch en gedetailleerd projectplan bestaat 

w a a rvo o r van de M anage r Technisch Vlootbeheer goedkeuring is verkregen. Projectmedewerkers 
aansturen. De status van projecten tijd ig  en inzichte lijk  communiceren en projecten realiseren conform 
het opgestelde projectplan.

•  M anage r Technisch Vlootbeheer op  technisch en logistiek geb ied adviseren zoda t deze beschikt over de 
juiste en volled ige in form atie  om tijd ig  beslissingen te kunnen nemen.

•  Trainingen verzorgen zoda t medewerkers conform richtlijnen en procedures de werkzaam heden kunnen 
uitvoeren en mede zorg  dragen voor cursusmateriaal en exam enopgaven.

De functie-eisen
•  HBO werk- en denkniveau, b ij voorkeur in bezit van Scheepswerktuig kundige B.
•  Projectmanagement capaciteiten.
•  M ondelinge en schrifte lijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal voor het voeren 

van gesprekken, het geven van presentaties, het opstellen en toelichten van rapportages en analyses en 
het voeren van correspondentie.

•  Sociale en communicatieve vaardigheden voo r het geven van le iding aan projectmedewerkers, het 
toezicht houden op  het w e rk van derden en het adviseren van de M anage r Technisch Vlootbeheer.

•  Plan- en organisatieverm ogen voo r het coördineren van projecten.
•  Stressbestendigheid voo r het onder tijdsdruk aansturen van projecten met onzekere factoren.

W erktuigkundige
(Fu lltim e)

De functie van W erktu igkund ige w o rd t uitgeoefend binnen de afdeling Vervoer. Deze afdeling opereert als 
landelijke fac ilita ire  dienstverlener vo o r het Loodswezen. Z ij verzorg t het beloodsen, afhalen, plannen en 
vervoeren van de Loodsen en adviseert regionale managementteams en d irectieraad ten aanzien van het 
optim aliseren van beloodsen, afhalen, plannen en vervoeren van Loodsen. De functie van W erktu igkund ige 
komt voor in Hoek van Holland en Vlissingen op  de loodsvaartuigen en de nieuwe Sw ath-vaartuigen.

De w erkzaam heden
•  Zorgdragen voor het functioneren van de technische systemen en period iek inspectie en onderhoud 

verrichten (voortstuwingssystemen, hulpwerktuigen, beloodsingm iddelen, de technische aspecten van 
de uitrusting etc.).

•  O nderhouden van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem.
•  O verleggen, b ij com plexe defecten /  storingen, met Technisch Vlootbeheer over het inschakelen van 

derden ofw el over het bestellen van benodigde onderdelen.
•  Bewaken van de voorraad gebruiks-, verbruiksartikelen en reserveonderdelen aan boord.
•  Registreren van -naar aan le id ing van de period ieke inspectie, eigen waarnem ing o f m elding van de

gebruikers - storingen /  defecten aan de technische systemen.
•  Registreren van wette lijk  verplichte m ilieu- en veiligheidszaken.

Functie-eisen
•  In het bezit van relevante en aantoonbare werkervaring  als W TK en een m in im ale vaarbevoegdheid 

HW TK tot 3 0 0 0  KW.
•  Servicegerichte instelling voor het (doen) oplossen van defecten /  storingen.
•  O rde lijkhe id  en accuratesse vo o r  het bijhouden van voorraden en het verzorgen van onderhoud

aan de technische systemen.

Arbeidsvoorwaarden
Nederlands Loodswezen B.V. heeft een prim a pakket arbeidsvoorw aarden w a aro nder een prim a salaris, 
prem ievrij pensioen, vaste 13 e m aand, een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering en een 
cao a la carte- regeling. V oor de functie van Technisch Inspecteur bedraagt het m axim um salaris €  3 .480 ,- 
bruto pe r m aand en voor de functie van W erktu igkund ige m axim aal €  3 .3 2 2 ,- bruto per m aand inclusief 
ploegentoeslag.

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


Onderwijs door Irene Start

Scheepvaart en 
Transport College

Een publieke instelling die marktgericht denkt

Er was een s tr i jd  van twaalf jaar voor nodig, maar in september 2 0 0 5  betrok het Scheepvaart en 
Transport College (STC) dan echt haar nieuwe huisvesting aan de Maas. Van over de hele stad verspre i
de schooltjes naar één kennisinstituut. Erik Hietbrink, voorz it te r van het college van bestuur, over 'zijn' 
gebouw, de manier van lesgeven en de ambities voor de toekomst.

Foto: Het opvallende 

gebouw van het 

Scheepvaart en 

Transport College 

(links in beeld)

Irene Start is free
lance journalist 
en heeft haar 
eigen bedrijf 
'Startteksten'

Het waait behoorlijk op de Lloydpier in 
Rotterdam. De geplande woningen zijn 
nog niet gebouwd, maar cafés en kanto
ren staan er al wel. Het meest opvallen
de gebouw van de pier is dat van het 
Scheepvaart en Transport College. Het 
is robuust, modern en weerspiegelt in 
alles de verstrekkende ambities van de 
onderwijsinstelling. De voet is beschei
den, maar op 65 meter hoogte steekt bij 
wijze van verrassing een etage een flink 
eind naar buiten. Het is de conferentie
zaal, die tegen het gebouw lijkt geplakt. 
Er waren eind 2004 zware hijskranen 
voor nodig om dit voor elkaar te krij
gen, maar het effect is er. ‘Het is als een 
commandopost die over de stad uit
kijkt,' schreef een krant bijna lyrisch. 
‘Het baken aan de Maas', zoals het 
STC het zelf noemt, is sinds 22 au

gustus 2005 in gebruik. Het architecto
nische hoogstandje van Neutelings 
Riedijk Architecten vertoont nog wat 
kleine gebreken - zo is het gebouw nog 
niet compleet wireless zoals de bedoe
ling was - maar is verder bijzonder ge
bruiksvriendelijk. Enorme roltrappen 
brengen de studenten en leerlingen 
naar hun colleges of practica. Een groot 
deel van het gebouw is ingeruimd voor 
de vele simulatoren die het STC rijk is. 
Bij de lunch is vrij uitzicht over de traag 
voorbijvarende schepen inbegrepen en 
ook in de inrichting ontbreken maritie
me details niet: de wereld die de stu
denten te wachten staat, dringt merk
baar door in het schoolleven.
“Ik wilde een omgeving creëren waarin 
het vak dat de studenten leren voelbaar 
is,” vertelt Erik Hietbrink, voorzitter

van het college van bestuur. “Ik wil dat 
ze hier al merken wat ze straks gaan 
doen, dat ze de herrie horen van de die
sels en ervaren hoe het is om op de brug 
staan. W ij geven beroepsonderwijs en 
dat vraagt om contextrijk leren, deze lo
catie past daar precies bij.” Vanuit zijn 
bestuurskamer op de veertiende verdie
ping kijkt hij aan twee kanten uit over 
de Maas. De Euromast is nog net zicht
baar, recht aan de overkant ligt Hotel 
New York, naast een plek die ooit ook 
een mogelijke optie was voor het STC.

Historie
Het zestig miljoen euro kostende ge
bouw is - anders dan veel mensen den
ken - niet eind jaren negentig ontwik
keld, toen de bomen nog aan de hemel 
reikten, maar veel eerder, in de magere



jaren tachtig. “Tussen 1988 en 1992 
waren de budgetten krap en het onder
wijs werd uitgevoerd onder een strak 
regime van het ministerie van OCW. 
W e kregen de opdracht op financiën te 
bezuinigen, jaarlijks hadden we een te
kort,” zegt Hietbrink. Behalve de fi
nanciën had hij in die tijd nog een ander 
probleem. “We hadden te maken met 
29 scholen voor de scheepvaart in 
Nederland en veel verschillende oplei
dingen verspreid over een groot aantal 
gebouwen. Er was een enorme ver
splintering. Een nieuw gebouw waarin 
alle verschillende vakgroepen zouden 
samenkomen zou dat kunnen wegne
men. Bij wijze van sollicitatie naar de 
functie van voorzitter leverde ik in 1987 
een plan voor de toekomst in, waarin ik 
de plannen voor een grote fusie en uit
eindelijk één locatie ontvouwde.”
De ambitie was groot en de gemeente 
werkte bepaald niet mee. “We opper
den verschillende plekken, maar alles 
werd afgeketst. De redenen waren ver
schillend, maar één keer gaven ambte
naren ronduit toe dat de gemeente geen 
‘patatetende' jongeren op een bepaalde 
plek wilde.” Hietbrink had een oplei
dingscentrum voor verschillende ni
veaus in gedachten. Maar voordat het 
beter werd, moest de situatie eerst ver-

dus die optie verviel. Uiteindelijk ko
zen we voor Scheepvaart en Transport 
College, omdat we ook de niet-scheep- 
vaartkant van het transport wilden be
nadrukken.”
In de jaren die volgden, ging de voorzit
ter stug door met het lobbyen om zijn 
droom waar te maken. Wanneer wist 
hij zeker dat het gebouw er definitief 
zou komen? “Lang was het spannend. 
Op een gegeven moment kreeg ik per 
fax een aantal locaties toegewezen, 
waaronder de Lloydpier. Ik heb meteen 
een fax teruggestuurd met de medede
ling ‘deze doen we'. Daarmee heb ik ze 
geloof ik nogal overrompeld. Dat de 
nieuwbouw definitief was, wist ik ei
genlijk pas zeker toen er in 2002 fysiek 
met de bouw werd begonnen.” Bij de 
feestelijke opening in het bijzijn van 
Kroonprins Willem-Alexander leek de 
taaie, ambtelijke molen te zijn vergeten. 
Hietbrink, droogjes: “Het helpt ook dat 
gemeentebesturen om de vier jaar 
wisselen: als je een plan er in een be
paalde periode niet doorheen krijgt, 
wacht je gewoon tot de volgende perio
de.”

Faciliteiten
Het gebouw heeft een moderne uitstra
ling, maar hoe zit het met het onderwijs

‘Ons onderwijs is eigentijds 
en innovatief, zonder modieus

te zijn’

slechteren. “Ik kreeg tussen 1987 en 
1990 te maken met veel armlastige klei
ne schooltjes. In 1987 bij de splitsing 
van het hbo en mbo had ik zelfs geen 
gebouw meer en hebben we een pand 
gekraakt aan de Willem Buytewech- 
straat om toch onderwijs te kunnen ver
zorgen. Het vergt weinig fantasie om de 
gevolgen voor te kunnen stellen: we 
kregen te maken met verloop van do
centen en studenten.” Na verschillende 
fusies bundelden de verschillende ma
ritieme opleidingen in 1990 definitief 
hun krachten. Over de naam werd nog 
even gesteggeld. “We wilden een naam 
die onze hele identiteit recht zou doen, 
dus zowel de scheepvaart, zeevaart, 
baggerindustrie, Rijn- en binnenvaart 
als de logistieke kant. Logistiek was in 
die tijd een modieus containerbegrip,

zelf? Is de vernieuwing daarvan ook zo 
voortvarend aangepakt? “Ons onder
wijs is eigentijds en innovatief, zonder 
modieus te zijn: we waaien niet met el
ke nieuwe onderwijstrend mee,” ant
woordt hij. Klassikaal lesgeven bestaat 
op zijn school nog steeds, “een goede 
theoretische basis blijft belangrijk.” 
Maar omdat het instituut toch vooral 
een verzameling vakscholen is, staan de 
practica centraal. Deze vinden groten
deels plaats met behulp van instructie- 
schepen en simulatoren.
Vooral de simulatoren maken het 
onderwijs aantrekkelijk: nog voor hun 
afstuderen staan aankomende maritiem 
officieren op de brug van een schip dat 
op Kaapstad vaart. Studenten scheeps
bouw hebben de beschikking over 
hightech ontwerpsoftware die ook in de

Erik Hietbrink bedankt Prins Willem-Alexander tijdens de opening van 

het Scheepvaart en Transport College

praktijk wordt gebruikt en voor wie 
verder wil in de logistiek is er een rea
listische transportketensimulator. Het 
meest indrukwekkend is misschien nog 
wel de multifunctionele straddle carrier 
simulator, waarmee studenten contai
ners leren overladen: de cabine waarin 
de leerlingen in deze simulator zitten, 
slingert bij elke beweging die ze maken 
en de geprojecteerde beelden maken 
het practicum bijzonder realistisch. “Ik 
geloof dat studenten het vak pas echt 
leren door met de praktijk te oefenen,” 
vervolgt Hietbrink. Terwijl hij een blad 
pakt: “Kijk, hierop staat het motto van 
Confucius: ‘ik hoor en ik vergeet, ik zie 
en ik onthoud, ik doe en ik begrijp.'
Met andere woorden: we bieden stu
denten een theoretische basis aan, dan 
laten we zien hoe iets werkt en vervol-

Over het Scheepvaart en Transport College
Het Scheepvaart en Transport College verzorgt oplei
dingen op het gebied van scheepvaart, logistiek en in
dustrie. Er zijn opleidingen op vmbo-, mbo- en hbo-ni- 
veau. Die op vmbo-niveau kennen verschillende leerwe
gen. Leerlingen worden intensief begeleid en een groot 
deel stroomt door naar vervolgonderwijs op mbo-ni- 
veau. Het middelbaar beroepsonderwijs leidt op voor 
functies in de havens, wegtransport, logistiek en ware
house, scheeps- en jachtbouw, zeevaart, waterbouw en 
baggerbedrijf, zeevisvaart, Rijn- en binnenvaart en de 
procesindustrie. Afgestudeerden gaan bijvoorbeeld aan 
de slag als operationeel medewerker, manager havenlo- 
gistiek, expediteur, stuurman, schipper, baggermeester 
of cargadoor. De hbo-opleiding tot maritiem officier le
vert aan het einde een internationaal erkende bachelor- 
degree op.



Leerling in de straddle 

carrier simulator

gens gaan ze aan de slag. Door de vele 
practica slijpt de kennis er pas echt in.” 
De simulatoren vertegenwoordigen sa
men een waarde van vijftien miljoen 
euro en de meeste waren al in bezit van 
het STC voordat het nieuwe gebouw er 
was. Ze konden dus worden meever
huist. “W e hebben de simulatoren aan
geschaft in de jaren dat we bezig waren 
met de nieuwbouw. Dat gebeurde één 
voor één, nadat we het geld eerst netjes 
hadden gespaard. Daarnaast hebben 
we veel geïnvesteerd in een eigen IT- 
afdeling, die zelf simulatoren zou kun
nen ontwikkelen. Inmiddels hebben we 
onze eigen brugsimulator die we expor
teren. Voor de verhuizing was de ken
nisinfrastructuur dus al helemaal in or
de. Om het eenvoudiger te zeggen: 
vroeger hadden we mooie spullen en 
verkeerde gebouwen, maar met de 
nieuwe huisvesting is de balans weer in 
evenwicht.”

Onderwijs
De opleiding kent nu 4.000 leerlingen, 
waarvan er 2.500 les volgen in het ge
bouw aan de Lloydpier. Groei is het 
motto voor de toekomst, maar een indi
catie geven van een minimum of maxi
mum aantal dat Erik Hietbrink zich ten

doel heeft gesteld, wil hij niet. “Ik wil 
gewoon iedereen die aan het werk wil in 
de transportsector een kans bieden. Dat 
betekent dus géén selectie aan de poort, 
maar het aanbieden van gedegen 
onderwijs op vmbo-, mbo- en hbo-ni- 
veau.” Hietbrink is blij met iedere geïn
teresseerde jongere, maar drukt hen (en 
hun ouders) op het hart zich toch vooral

goed te informeren bij de keuze voor 
een opleiding. “Vaak zie je dat jongeren 
een school kiezen die dicht bij hun ou
derlijk huis in de buurt is, ze kiezen zel
den voor de beste. Als ze goed kijken, 
kiezen ze altijd voor het STC.” Om de 
transparantie te bevorderen, plaatst 
Hietbrink de accreditatierapporten op 
internet en licht hij aankomende leer
lingen zo goed mogelijk voor.
Als hij reclame maakt voor het STC, 
waar legt hij dan de nadruk op? “Aller
eerst op het feit dat we nauwe banden

hebben met de industrie. De industrie 
is bestuurlijk medeverantwoordelijk 
voor het instituut en de opleidingen 
zijn georganiseerd naar voorbeeld van 
de verschillende sectoren in de in
dustrie. Als bestuur kijken we goed 
naar de manier waarop de markt zich 
ontwikkelt, we houden vaktijdschriften 
bij en praten met de belangrijke spelers 
die de markt bepalen.” Er is nog een 
ander aspect dat aankomende leerlin
gen over de streep kan trekken in verge
lijking met andere opleidingen op het 
gebied van scheepvaart en transport, 
denkt hij. “Onze opleiding is nagenoeg 
gratis, alle certificaten zijn bij de oplei
ding inbegrepen, van fire fighting en 
gevaarlijke stoffenpractica tot een cur
sus EHBO. Daardoor kunnen de leer
lingen meteen aan het werk en hoeven 
de bedrijven de afgestudeerden niet van 
alles bij te leren voordat ze aan het werk 
kunnen.”
Een baangarantie geven kan de voorzit
ter nog niet, maar moreel voelt hij zich 
wel verplicht de jongeren een baan te 
bezorgen. Afgestudeerden vinden bijna

altijd werk in de sector waarin ze zijn 
opgeleid. Het liefst maakt hij van het 
pand aan de Lloydpier een leef- en leer- 
gemeenschap die de studenten 36 uur 
bindt, waardoor ze zonder huiswerk 
naar huis gaan. “Maar als ik dat zou in
voeren, lopen studenten meteen weg: 
ze hebben baantjes, moeten nog reizen, 
de tijd is daarvoor niet rijp.”

Dutch Maritime Academy
W ie denkt dat Hietbrink na de opening 
van het nieuwe STC-gebouw tevreden 
achteroverleunt in zijn comfortabele 
werkkamer, heeft het mis. “Uitrusten 
past niet bij mij, mijn karakter staat niet 
toe dat ik klaar ben.” En dus wordt er 
hard gewerkt aan nieuwe ambitieuze 
plannen. Aan de Dutch Maritime Aca
demy bijvoorbeeld, waar niet alleen 
onderwijs wordt gegeven, maar ook 
ruimte is voor onderzoek. “Momenteel 
is er al overleg met de Erasmus Univer
siteit en de TU Delft of hier zo'n acade
my kan worden gestart.” Daarnaast 
timmert de STC-Group aan de weg in 
het buitenland: momenteel heeft de in-

De student
Ivo Bezuijen (23) volgt de hbo-opleiding tot maritiem officier. “Ik heb dit eer
der gedaan, maar stapte na twee jaar over naar de Haagse Hogeschool voor een 
studie informatica. Een grote vergissing, want die school is zo groot dat je erin 
verzuipt. Het goede van het STC is dat de klassen klein zijn en het lerarenteam 
stabiel. Het nieuwe gebouw is mooi, ik heb veel respect voor meneer Hietbrink. 
Dat alle certificaten bij de opleiding zijn inbegrepen, vind ik niet meer dan lo
gisch. Mijn terugkeer naar het STC was in goed overleg met mijn vriendin. Ik 
denk dat je als marof best een half jaar van huis kunt en toch een relatie kunt 
hebben. In de toekomst wil ik graag het loodswezen in, omdat daarin het meeste 
geld te verdienen is.”

‘Afgestudeerden vinden bijna 
altijd werk in de sector waarin 

ze zijn opgeleid’



stelling opleidingen in Zuid-Afrika, 
Vietnam, Oman en op de Filippijnen. 
In Vietnam zitten er zelfs twee en in 
nog twee andere landen worden mo
menteel scholen gebouwd. “Er zijn wel 
mensen die vinden dat we dit niet kun
nen maken, omdat we beroepskrachten 
opleiden voor de concurrent. Dat vind 
ik echt onzin, het werk waarvoor we 
studenten opleiden is per definitie 
internationaal georiënteerd.”
De opening van de nieuwe huisvesting 
aan de Lloydpier sluit volgens Erik 
Hietbrink een periode af, maar opent 
ook een deur: met alle vakgroepen in 
één gebouw hoopt hij meer synergie te 
bereiken. “En dat is een belangrijk uit
gangspunt voor toekomstige plannen.”

De docent
David Touber (40) is van origine scheepswerktuigkundige. Al negen jaar do
ceert hij aan het STC en sinds kort is hij daarnaast sectorhoofd scheepsbouw. 
“Het STC zit duidelijk in de lift: de afgelopen jaren stijgt het aantal leerlingen 
met zo'n vijf tot tien procent per jaar. De vakgroepen scheepsbouw en Rijn- en 
binnenvaart zijn stabiel. Het blijkt lastiger om leerlingen voor deze opleidingen 
te werven, de scheepsbouw kampt met een negatief imago. W e doen ontzettend 
veel aan werving, zijn aanwezig op informatiemarkten, open dagen en bezoeken 
regelmatig scholen. W at het STC betreft: er heerst een opvallend goede sfeer en 
het nieuwe gebouw ligt bijzonder centraal. Het onderwijs is in de loop van de ja 
ren veranderd: vroeger was er alleen frontaal les, nu wordt er meer eigen initia
tief van de leerlingen verwacht. In het verleden was er nog veel staalbouw, nu 
leiden we vooral op voor de jachtbouw, wat betekent dat we met veel lichtere 
materialen werken. Het voordeel van de combinatie vmbo, mbo en hbo is dat er 
makkelijk kan worden doorgeleerd. Al gaan de meeste leerlingen die van de 
mbo-opleiding komen het liefst meteen aan de slag.”
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POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT - HO LLAND  
PHONE (+31) 78 615 22 66 - FAX (+31) 78 641 11 69 

www.veth-motoren.com

M A R I T I M E
HUM AN RESOURCES +  *./E

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

Ook ais u binnen uw organisatie plaats heeft voor stagiaires / 
leerling-medewerkers van de diverse opleidingen van het STC 
(Scheepvaart en Transport College) kunnen wij u voorzien. 

Neem vrijblijvend contact met otss op voor meer informatie, 
tarieven of inschrijvingen.

Maritime Human Resources BV 
Soerweg 31,3088 GR Rotterdam 
Tel. (010) 487 67 80, Fax (010) 487 67 88 
E-mail: secretariaat@mhr-r.com

http://www.veth-motoren.com
mailto:secretariaat@mhr-r.com


Holland Marine 
Equipment

ABB Marine &  Turbochargers

Aggreko Nederland BV

Ajax Brandbeveiliging BV

Alewijnse HoHing BV

Alewijnse Marine Systems BV

Alewijnse Marine Technology BV

Alfa Laval Benelux BV

Alphatron Marine BV

Amarcon 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 Börger 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 Marine Components

Damen Shiprepair Rotterdam BV

Danfos: 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 Nederlana BV Maritiem

Eefting Engineering

Eekels Elektrotechniek BV

Elinex Power Solutions BV

eL-Tec Elektrotechnologie

Enraf Smit Gas Systems

Euronorm Aandrijftechniek

Flender Bruinhof Marine

Future Pipe Industries BV

Gebhard Electro BV

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

ImaxTrading & Engineering BV

Imtech Marine & Offshore 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

Kwant Controls BV 

LankhorstTouwfabrieken BV 

Lemans Nederland BV 

Van Lessen en Punt Holding BV 

Van Leusden BV 

Liebhrrr Maritime Benelux BV 

Lloyd’s Register EMEA 

Loggers BV 

Logic Vision BV

Mampaey Offshore Industries BV

MAN Rollo 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 GV 

Novatug BV 

N.R. Koeling BV

Numeriek Centrum Groningen BV 

Orlaco Maritime CCTV 

PauwTechnical Consultancy BV 

Machinefabriek G. v.d. Ploeg BV 

Pols Aggregaten BV

Pon Power BV

Praxis Automation Technology 

Progress Technique BV 

Promac BV

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

RR Holland BV

Rubber Design BV

Ruysch Technisch Handelsbureau

S.S.T. Staalsnijtechniek BV

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

Statendam Steel Plates BV 

Stork Bronswerk BV Marine Systems 

Stork Services BV (Maritime)

Machinefabriek L. Straatman BV

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 Kabelfabriek

BV Technisch Bureau Uittenbogaart

Unitor Ships Service BV

VAF Instruments BV

Van Voorden Gieterij BV

Van Voorden Reparatie BV

Verhaar Omega BV

Veth Motoren BV

Voith Turbo BV

Vuyk Engineering Rotterdam BV 

Wartsila Propulsion Netherlands BV 

Westfalia Separator Nederland BV 

Winel BV 

WintebVOF

Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 

Woodward Governor Nederland BV 

Xantic

York International BV

Nieuw lid
Amarcon BV
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Advertorial

iBm m  Holland Marine 
Masters of Innovation ^  Equipment

'Innovatie 2020’ goed ontvangen 
bij politiek
Het strategiedocum ent 'Innovatie 20 20 ’ valt in 

goede aarde bij politiek en industrie. Volgens 

Tweede Kam erlid Roland Kortenhorst is het 

terecht dat een zo belangrijke industrie als de 

maritieme toeleveranciers zich als innovatiemo- 

tor presenteert. Ook de voornem ens tot betere 

ketensamenwerking passen naadloos in de poli

tieke agenda. Het rapport is inm iddels breed 

verspreid binnen de industrie en krijgt lof 

vanwege het heldere perspectief.

'Innovatie 2020’ kwam tot stand in samenwerking 

met Synttns, het Deense maritieme onderzoeks

bureau MSR-consult en HME-leden. Exemplaren 

van het rapport kunt u opvragen bij Bureau HME 

of kijk op www.hme.nl.

HME-Nieuwjaarsborrel 2006
De HME-Nieuwjaarsborrel 20 06 op 17 januari in 

Putten staat in het teken van de lange term ijn  

marktontwikkelingen in de internationale mari

tiem e cluster. Voorafgaand aan de borrel zal Erik 

Bastiansen, de Deense co-w riter van het visie 

docum ent 'Innovatie 20 20 ' nader ingaan op de 

m aritiem e toekom st. Na de presentatie wordt 

het glas geheven op de nabije toekom st: een 

succesvol 2 0 0 6 ! Een ja a r dat door HME geheel 

gewijd zal zijn aan innovatie-am bities, vastge

legd in het visiedocum ent ‘ Innovatie 20 2 0 ’. 

Aangezien HME heeft besloten om in plaats van 

het verzenden van nieuwjaarswensen een goed 

doel te ondersteunen, wordt tijdens de nieuw 

jaarsborrel (in sam enw erking met HM E-lid  

Datema Delfzijl BV), een Jason’s Cradle overhan

digd aan de KNRM.

Workshop 'Marine Propulsion’
TU Delft, Wartsila Propulsion Netherlands BVen  

HME starten in februari 2 0 0 6  met de tweede  

workshop ‘M arine Propulsion’. In vier m odules 

wordt ingegaan op voortstuw ingsconcepten, 

karakteristieken van o.a. motoren, schroeven, 

w aterjets en het m atchen van deze system en. 

De eerste module vindt plaats op 7 en 8 februari 

met vervolgm odules op 28 en 29 m aart, 5 en 6 

april en 23 en 24 mei 2006. Naast het volgen van 

de gehele workshop kunnen modules ook sepa

raat gevolgd worden.

Cursus 'Scheepsbouw voor 
niet-scheepsbouwers’
Op 20 m aart 2 0 0 6  gaat de volgende cursus  

‘Scheepsbouw  voor niet-scheepsbouw ers’ van 

start. Tijdens deze 5-daagse avondcursus krijgen 

de deelnem ers inzicht in de diverse aspecten

van de scheepsbouw. Deze cursus is een goed 

vervolg op d e ‘Algem ene introductiecursus voor 

de M aritiem e Cluster', waarvan de eerstvolgen

de editie op 20 en 21 april zal plaatsvinden.

Toepassing classificatieregels in de 
herhaling
Na vier succesvolle eerdere workshops en op 

herhaald verzoek van het bedrijfsleven, organi

seert HME op 12 en 19 april 20 0 6 wederom in 

sam enwerking met Bureau Veritas en Lloyd’s 

Register EMEA de workshop ‘Toepassing classifi

catieregels voor elektrotechnische ontwerpers’. 

De workshop is specifiek opgezet om elektrotech

nische ontwerpers en systeemontwerpers beter 

inzicht te geven in hoe om te gaan met classifica

tieregels en hoe deze te interpreteren, waardoor 

het keuringsproces sneller kan verlopen.

Nieuwsservice: 'HME Clipper’
Met ingang van ja n u a ri 2 0 0 6  verzendt HME 

wekelijks d e ‘HME Clipper’; een nieuwsservice  

van HM E’s Shipbuilding Intelligence Service. 

Naast een overzicht van w ereldw ijde nieuw - 

bouworders (in sam enw erking met BRL 

Shipping Consultants) bevat de nieuw sbrief 

scheepsbouw- en marine equipm ent nieuws uit 

zowel opkom ende als traditionele m arkten, 

waarbij zoveel mogelijk ingegaan zal worden op 

de achtergronden van het nieuws. Deze dienst is 

uitsluitend beschikbaar voo' HME-leden.

SMM Hamburg 2006
HME organiseert, ondersteund door Stichting  

Nederland M aritiem  Land, op SMM Ham burg  

(26-29 septem ber 20 06) het Nederlands  

Paviljoen. Inmiddels hebben zich al 27 bedrijven 

aangem eld w aarm ee het paviljoen wederom  

een grootse presentatie belooft te worden.

Vietship 2006
Momenteel zijn de Vietnam ese scheepsDouwin- 

dustrie, zeetransport en de zeehavens booming, 

waardoor er volop kansen zijn voorde maritieme 

toeleveringsindustrie. Daarom organiseert HME 

van 21 t /m  24 februari 2 0 0 6  het Nederlands 

Paviljoen tijdens Vietship in Hanoi. Dit is de enige 

maritiem e beurs in het noorden van Vietnam  

(omgeving Haiphong), w aar de belangrijkste  

concentratie van scheepswerven zich bevindt. 

Inschrijven is nu mogelijk (alleen HME-leden).

Trade Cruise Roemenië
Van 20 tot en met 24 maart 20 06 organiseert 

Holland Marine Equipment, in opdracht van EVD, 

een handelsmissie naar Roemenië. Bijzonder aan 

deze missie is het vervoermiddel dat in Roemenië

gebruikt gaat worden: een in Nederland gebouwd 

rivier cruise-schip. Beginnena in Severnav (Turnu 

Severin) wordt de Donau afgezakt en aangelegd 

in G iurgiu, Braila en O alati. Aan boord zal een 

m ini-beurs ingericht worden. Deze m issie is 

bedoeld als éénm alige aanvulling op de beurs 

die Ahoy’ organiseert in Constanta, aan de 

Zwarte Zee-kust. Inschrijven is nu mogelijk.

APM Singapore 2006
Aangezian Singapore een handelsstad is, opent 

Asia Pacific M aritim e ju is t  ook voor kleinere 

bedrijven de deuren naar het Verre Oosten. Van 

22 t /m  24 m aart organiseert HME hier het 

Nederlands Paviljoen. Inschrijven is nu mogelijk 

(alleen HME-leden).

Exportagenda 2006
Verder is HME voornem ens om in 20 0 6  de 

volgende handelsactiviteiten te organiseren: 

Beursdeelnam es aan: Posidonia (5-9 ju ni), 

M aritim e Vietnam  (4-6 november) en M iddle  

East M aritim e (4-6 december) en handelsm is

sies naar: China (21-27 mei), Brazilië (28 augus- 

tu s-i september) en Vietnam  (1-3 november).

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

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

Kennisoverdracht: Nick Wessels (nw@hme.nl) 

Innovatie: Jan Smits (js@ nme.nl)

Export Europa en Amerika: Henk Gennissen 

(hg@hme.nl)

Export Azië: Marjan Lacet (ml@hme.nl) 

Marktinformatie scheepsbuuw:

Pascal van Kuijen (pk@hme.nl)

De vereniging Holland M arine Equipm ent 

vertegenw oordigt de Nederlandse m aritiem e  

toeleveringsindustrie. Indien u nog niet bent 

aangesloten, vraag dan M artin Bloem n a a rd e  

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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Voortstuwing door Uwe Regensdorf

Uwe Regensdorf 
is Object Man
ager of the 
U212 A, Nord
seewerke Emden

Fuel Cell System
Submarine U212A capable to stay 
submerged for weeks

W ith  the increased th rea t of antisubmarine warfare (ASW), the need to enlarge the submerged capabi
lity of conventional submarines becomes more and more important. The German submarine type 
U212A, the world's qu ie test designed and built submarine, is capable of staying submerged for weeks 
based on the installed Fuel Cell System.

During the second half of the eighties, 
the German Navy established a new list 
of requirements for the next generation 
of German submarines. This was 
mainly focussed on the over all political 
situation at that time, which for the 
German navy meant to have a subma
rine capable for submerged operation 
in very shallow water within the Baltic 
Sea. For this requirement it had been 
decided in a very early stage of the sub
marine definition phase to implement 
an Air-Independent-Propulsion (AIP) 
system to this new designed subma
rine. This would enable the crew to stay 
submerged for weeks at low speed in

stead of a few days what was (and still 
is) the limit of the conventional subma
rine type 206A.
Among various potential options for an 
AIP-system to be integrated into the 
new design of the U212A boat, like 
Stirling engine, Closed Cycle Diesel 
System, the most promising option in 
view of efficiency and acoustic poten
tial was the Fuel Cell system, based on 
a Fuel Cell produced by Siemens AG. 
From 1987 onwards a series of land test 
rigs, prototypes which had been in
stalled into a 205 class submarine, had 
been erected and tested. The result was 
a contract in 1994 between the German

Procurement Department (BWB) and 
the so-called Arbeitsgemeinschaft 
U212 (ARGE U212A) for the design 
and building of four submarines of the 
type 212 (later with the cooperation of 
the Italian Navy and its decision also to 
use the design of the 212 class subma
rine, but with an increased diving 
depth; the type has been changed into 
212A).

Overall Time Schedule
The time from starting with the defini
tion phase for the submarine until the 
end of the last guarantee period for boat 
number four is more than eighteen



The submarine U212A Sir William Groove and his fuel cell

years. The definition phase started in 
1987 and was followed by the signature 
of the contract in l994, which became 
effective at the end of July 1995. The 
real construction period started in July 
1997. At that time the contract had a 
value of 1,25 billion euro and included 
four boats plus land test training facili
ties, logistic documentation and spare 
parts support for the next twenty years.

Main Characteristics
As already mentioned, the design of the 
new submarine U212A was based on 
the requirement at that time: to use the 
submarine mostly in the shallow waters 
of the Baltic Sea. For this operational 
scenario one of the main threats were 
magnetic mines. Therefore the entire 
submarine had to be built with anti- 
magnetic steel, antimagnetic or at least 
compensated components.

Furthermore extreme requirements 
had to be fulfilled with respect to 
acoustic characteristics of the overall 
submarine, low infrared signatures, low 
target strength (closed submarine), low 
indiscretion rate by the use of AIP and 
very good manoeuvrability by the use 
of an x-rudder configuration. Besides 
the newly developed torpedo discharge 
system for the new heavy weight torpe
do DM2A ‘Seahawk', a series of pas
sive sonar systems had also been inte
grated into the overall submarine 
design. This to enable the submarine to 
carry out surveillance operations in sale 
distance from the potential enemy or 
target to be checked.
Then there were requirements in view 
of ergonomic and environmental pro
tection. For example, new for German 
submarines had been the design of the 
accommodation area which resulted in

to a ‘comfortable' arrangement of beds 
(each of the 27 crew members has his 
own bed), two sanitary rooms and a 
‘large' pantry.

Current Status
Having already reached the last period 
of the contract, like with all extremely 
complicated products, the first of a se
ries is a ‘prototype' and can almost nev
er be finished by the date predicted 
years ago. The first submarine U212A 
makes no exception. For various rea
sons the delivery to the navy had to be 
postponed, but at the 7th of September 
2005 it had been handed over to the 
German procurement department and 
was followed by the second boat at the 
29th of September 2005. With an offi
cial ceremony in October 2005, both 
submarines have been delivered to the 
Navy.



U33, the third boat within the group of 
four, has started it's sea trial pro
gramme at the 19th ofAugust 2005 and 
will be handed over to the Navy most 
likely at the end of April 2006. Last but 
not least, U34 is going to be handed 
over to the Navy at the 29 th of Septem
ber 2006, after it's sea trials programme 
which will be started in January 2006.

Fuel Cell Working Principle
One of the highlights of the type 
U212A is for sure the AIP-system 
based on the Fuel Cell principle. This 
can be considered as an old principle, 
based on the work of Sir William R. 
Groove in 1839. Various FC-principles 
have been developed since then:
AFC = Alkaline Fuel Cells 
PEMFC = Polymer Electrolyte

Membrane Fuel Cell (used 
for U212A)

PAFC = Phosphoric Acid Fuel Cell 
MICFC = Molten Carbonate Fuel 

Cell
SOFC = Solid Oxide Fuel Cell 
DMFC = Direct Methanol Fuel Cell

Pre-installation Phase
Various Fuel Cell applications can be 
found across the world, using different 
types of Fuel Cells with different power 
output per stack and different reac
tants. However, the application into a

submarine requires certain conditions 
which are not of interest in land based 
units. A navy submarine is principly a 
weapon, therefore shock requirements 
have to be fulfilled. The safety of the 
crew and the sub in case of an emer
gency - e.g. sub sunk, pressure in LOX 
Tank is rising and has to be blown off 
under all circumstances - had also to be 
strongly investigated; similar for the 
kind of hydrogen storage. Extended 
fail-safe investigation of the subsys
tems belonging to the Fuel Cell Sys
tem, the overall installation on board, 
starting with the fuel cell stack, the in
stallation of the pipe work and electric- 
electronic connections: all of those sub
systems had to be investigated and 
developed before the entire system 
could be installed into 212A.
Starting in 1988 with a first land test rig 
in Kiel the understanding of the tech
nology and development began, fol
lowed by the installation of a first gen
eration of a Fuel Cell System on board 
U1 in 1989 and first sea trials. Already 
the LOX Tank had been installed out
side the pressure hull and for the stor
age of hydrogen, metal hydride bottles 
had been used. Out of this experience 
the next generation, and that was al
ready the unit for the planned U212A, 
followed. Up scaled Fuel Cell modules 
were tested from 1994 until 2000 (!) in
cluding emergency switch off tests and 
trials. The test and trials for the storage 
of the LOX also included shock tests at 
sea.
The second main reactant for Fuel Cell 
operation is hydrogen, which can be 
stored in liquid form. With the ‘nega

tive' result of high degree of insulation 
required, it can be produced via a re
forming system out of methanol, diesel 
fuel and others, but this principle was 
not developed at that time for sub
marine application and still is under 
development. Thirdly, hydrogen can 
be stored within metal hydride.

Fuel Cell Plant
The heart of the Fuel Cell System is the 
Siemens Polymer Electrolyte Mem
brane (PEM) fuel cell. It contains a sol
id polymer electrolyte which conducts 
hydrogen ions to the cathode, where 
they react with oxygen. The fuel cells 
are assembled in rows and form one 
complete module within pressure tight 
housing. The PEM fuel cell operates at 
low temperatures (less than 80°c) and 
it's efficiency is approximately 65 per
cent.
The hydrogen is stored in metal hy
dride cylinders which are developed 
and built by HDW and are located 
within the aft double-hull section of the 
submarine. The lattice structure of the 
metal hydride enables it to absorb hy
drogen atoms, which can then be re
leased from storage condition by heat 
application and conducted as an energy 
carrier to the fuel cell. The oxygen is 
carried on board in liquid form in spe
cial insulated tanks mounted outside 
the pressure hull. The tanks are fitted 
with an integrated evaporator, which is 
located with all fittings and safety de
vices inside a pressure tight container.

Refilling the System
The need for refilling the Fuel Cell Sys-



tem with oxygen and hydrogen had 
been another major aspect for the cus
tomer. It had to make sure that at any 
place in the world the submarine can be 
refilled with those reactants. Oxygen in 
the required pure form is state of the art 
(e.g. suppliers like Messer Griesheim, 
Linde, Air Products and Air Liquide) 
and can be easily supplied via trucks or 
land based tanks. Hydrogen as well can 
nowadays be supplied via trucks either 
in gaseous or in liquid form. However, 
the infrastructure is not as wide spread 
as oxygen supply.
Also for this scenario intensive discus
sions with the aforementioned experts 
and experts of submarines resulted into 
safety regulations, especially for 
U212A, certain design activities to the 
boat and also for auxiliary systems on 
land.

Monitoring of Storage Status
When the Fuel Cell System is in opera
tion during a mission, all vital functions 
are monitored on the submarine's 
Steering and Control Monitors: the 
current pressures and flows of Oxy
gen/Hydrogen, as well as the power 
output and overall situation of the Fuel 
Cell Battery itself. The system is re

mote controlled, but also has the option 
for manual operation.

Summary
With the installed Fuel Cell System 
onboard U212A, it's submerged capa
bility has increased to up to weeks, in
stead of a few days as on other conven
tional submarines. The PEM Fuel Cell 
technology already offers an increase in 
power output per Fuel Cell module. 
The next ‘generation' of submarine 
Fuel Cell Systems will be based on re
former technology to overcome the 
limitations of hydrogen storage based 
on metal hydride. Already signed con
tracts for export submarines and future 
projected submarines are or will be 
equipped with Fuel Cell technology. 
Experience of more than twenty years 
R&D and real operation of Fuel Cell 
technology will also have influence on 
surface ship Fuel Cell application with
in the ThyssenKrupp Marine System 
Group.

LOX System monitoring on board U212A

Hydrogen System monitoring on board U 212A
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APK-keuringen voor leidinggevenden ?

Veel leidinggevenden vragen zich af: doe ik het goed en waar kan het beter?
Om deze vragen te beantwoorden kunt u voorjaar 2006 inschrijven voor de volgende trainingen:

• Leidinggeven voor Technici: Zwolle, Breda, Tilburg, Arnhem, Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, 
Rotterdam en Goes (Middle-managementcursus; naar keuze 16 avonden of 8 dagen)

• Soepel en Effectief Communiceren (6x  1 dag)
• De Manager als Coach (4 x  1 dag)
• Effectief Functioneren in het MT (6 x  2 dagen)

Wilt u minder slijten van het leidinggeven: kies dan nu voor een opleiding die uw vaardigheden als 
people-manager vergroot.

Alle informatie (roosters, tijden, locaties en prijzen): www.streng.nl of tel. 0499 - 379208

Streng Dijkerman & Partners, De Dintel 6, 5684 PS Best.
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Bijeenkomst door Jack Stuifbergen

Maritieme Ontmoetingsdag 2005
Ook afgelopen november organiseerden de KNVTS en de VNSI weer de traditionele Marit ieme Ontmoe
tingsdag. De bijeenkomst vond plaats tijdens de beurs Europort Mar it im e in de conferenceroom van 
Ahoy' Rotterdam en trok  ongeveer driehonderd belangstellenden. De dag stond in het teken van on t
moetingen, een presentatie over een actueel onderwerp en het uitreiken van afstudeerprijzen aan s tu 
denten van de opleidingen scheepsbouwkunde en marit iem officier op mbo-, hbo- en universita ir niveau.

N a het welkom van de voorzitter van de 
KNVTS, Hans Voorneveld, volgde een 
voordracht van Jan Boon, wetenschap
pelijk medewerker bij het Nederlands 
Instituut voor Onderzoek van de Zee 
(NIOZ). Boon hield een helder en boei
end betoog over de problemen die zich 
voordoen door het verslepen van bal- 
lastwater van de ene kant van de wereld 
naar de andere. Daardoor verplaatsen 
allerlei micro-organismen zich.
Hans Voorneveld kondigde 
vervolgens de uitreiking 
van de afstudeerprijzen 
aan. Hij complimenteerde 
de studenten en onderwijs
instellingen met de gelever
de prestaties. Het onder
steunen van het onderwijs 
en het beschikbaar stellen 
van prijzen, werd toegelicht 
door Chris van Veen, die vanuit zijn 
verleden als oud-minister van Onder
wijs hierbij zeer betrokken is.

Afstudeerprijzen KNVTS
Eén van de belangrijke doelstellingen 
van de KNVTS is het bevorderen van 
de wetenschappelijke en praktische 
ontwikkeling van de maritieme tech
niek. De stichting stimuleert dit bij het 
maritiem technisch onderwijs door het 
beschikbaar stellen van prijzen. De 
Stichting Verolme Trust ondersteunt 
de KNVTS hierin door volledig de fi
nanciering beschikbaar te stellen voor

de prijzen van het mbo en het beschik
baar stellen van prijzen voor hbo en 
technische universiteiten. Alles wat te 
maken heeft met het organiseren en uit
reiken van deze prijzen, heeft de Verol- 
me Trust in handen gegeven van de 
KNVTS.
Het was verheugend te constateren dat 
er van de aanwezigen een groot aantal 
betrokken zijn bij het onderwijs, zowel 
als docent en als student. Bij het uitrei-

ken van de prijs - een geldbedrag, een 
oorkonde en een boek over Cornelis 
Verolme - is de doelstelling niet alleen 
het in het zonnetje zetten van de stu
denten die deze prijs hebben verdiend, 
maar in het bijzonder ook de spotlights 
te richten op de onderwijsinstellingen 
die voortreffelijk werk leveren in het 
opleiden van de toekomstige medewer
kers.
Niet altijd kunnen de prijswinnaars 
aanwezig zijn, omdat zij bijvoorbeeld 
op zee werken of elders in de wereld 
verplichtingen hebben. In dat geval 
wordt de prijs in ontvangst genomen

door de partner of ouders. Zo nam de 
moeder van Tom Burrie zijn prijs in 
ontvangst en werd de prijs voor Pepijn 
de Jong in ontvangst genomen door zijn 
vader. Bijzonder was dat de heer De 
Jong met genoegen memoreerde dat hij 
drie jaar geleden ook bij de Maritieme 
Ontmoetingsdag aanwezig was. Toen 
om getuige te zijn van het feit dat zijn 
oudste zoon in aanmerking kwam voor 
de KNVTS-prijs.

VNSI-Ter Hart Prijzen
Ook is tijdens de Maritie
me Ontmoetingsdag de 
VNSI-Ter Hart Prijs uitge
reikt. Deze prijs is bedoeld 
voor studenten binnen het 
maritieme onderwijs die 
hun opleiding met zeer 
goed resultaat hebben afge

sloten en tijdens hun opleiding motiva
tie en vakmanschap hebben getoond. 
Dit jaar waren er twee winnaars: Ro
nald Noordstrand (Scheepsbouwer/ 
Marinebedrijf) en Daniël Spijkstra 
(Scheepsbouwkundige/ STC). Zij ont
vingen uit handen van oud-VNSI- 
voorzitter W im ter Hart een oorkonde, 
legpenning en geldbedrag van €  450,-. 
De ontmoetingsdag werd na afloop van 
de prijsuitreiking voortgezet in de stand 
van VNSI, waar nog uitgebreid met el
kaar werd nagepraat.

‘Spotlights op onder
wijsinstellingen die voor
treffelijk werk leveren’



Prijswinnaars mbo

Noorderpoortcollege, Delfzijl 

A fdeling Scheepvaart

Tom heeft tijdens zijn opleiding getoond een zeer so
ciale student te zijn, met een professionele werkhou
ding. Hij houdt van de combinatie van techniek en 
van het ongewisse dat ook wel een beetje bij het va
ren aanwezig is. Hij loopt als mbo-er stage bij P&O 
Nedlloyd en vaart nu op de Nedlloyd Houtman. Als 
het schip boven Terschelling vaart, belt hij graag 
even naar school met enthousiaste verhalen over het 
varen, maar ook met de mededeling dat hij zich op 
deze mooie schepen voelt als een zeeman achter glas.

D eltion College, Zwolle 

A fdeling Zeevaart

Sander is een plezierige student die zonder proble
men met een goede inzet en positieve uitstraling het 
diploma M ARO F heeft behaald binnen de daarvoor 
geldende termijn van vier jaar. W ij wensen Sander 
voor de toekomst veel succes met een nieuwe oplei
ding en een goed vooruitzicht op zee.

M aritiem e Academ ie, IJmuiden

Rachid heeft zijn stage gelopen bij P&O Nedlloyd. 
Tijdens deze stageperiode toonde Rachid een grote 
interesse voor het vak. Zijn mentor aan boord om
schrijft Rachid als een positief persoon die werkt als 
een paard. Hij houdt van een grapje, maar weet wel 
waar de grens ligt. Door zijn aanpassingsvermogen 
ligt hij goed in de groep en ook is hij inventief in het 
oplossen van problemen. Bij P&O Nedlloyd gaat 
Rachid als MO 4 zijn carrière starten. W ij wensen 
hem daarbij veel succes.

Scheepvaart en Transport College, Rotterdam  

Afdeling M aritiem  Officier

Ralph heeft als M arof mbo-stagiaire gevaren bij 
Jumbo. Hij viel al bij zijn sollicitatiegesprek op door 
zijn enthousiasme voor het varen. Dit enthousiasme 
groeide tijdens zijn verblijf aan boord nog verder. De 
kapitein en bemanning waren dan ook zeer te spre
ken over zijn positieve houding en leergierige opstel
ling. Al snel mocht Ralph geheel zelfstandig een reis- 
voorbereiding organiseren.
Hoewel hij het zeker naar zijn zin had op de brug, 
gaat zijn hart eigenlijk uit naar de techniek zoals die 
in de machinekamer aanwezig is. Gedurende zijn 
stage heeft hij zich ook in de machinekamer in korte 
tijd  weten in te werken, waardoor hij een ge
waardeerde kracht werd die bij alle belangrijke klus
sen mocht assisteren. De beoordelingsrapporten van 
Ralph waren zeer positief.
Ralph volgt op dit moment de hbo Marof-opleiding, 
maar is nog altijd van harte welkom als M aritiem Of
ficier bij Jumbo. Een terechte prijswinnaar.

Sectoren Techniek en N autisch

Afdeling M aro ff

Na een voorbeeldige driejarige theorieopleiding 
heeft Gido zijn stage gelopen aan boord van een 
schip van Rederij Dockwise. Zodra Gido aan boord 
kwam, was hij zeer voortvarend in de aanpak van zijn 
opdrachten. Zijn verplichte opdrachten waren keu
rig verzorgd, van goed niveau en ruim op tijd vol
tooid. Daardoor kon hij de laatste twee maanden on
gestoord en volledig meedraaien in de machineka
mer. Tegen het einde van zijn stage heeft hij ook nog 
een tegenslag gehad. Tijdens een reparatie raakte 
zijn hand bekneld tussen een elektromotor waarna 
radiomedisch advies is ingewonnen. Gelukkig is er 
geen blijvend letsel opgetreden.
Gido is een van de weinige stagiairs geweest die de 
moeite heeft genomen om tijdens de stage het ver
nieuwde stageboek te controleren op onvolkomenhe
den en te voorzien van commentaar. Inmiddels is hij 
bezig met de hbo-opleiding aan het M aritiem Insti
tuut ‘De Ruyter’ te Vlissingen.

Maritieme Academie, D en Helder

Koen is een betrokken persoon die met zijn collega’s 
meeleeft. Naar zijn meerderen, zowel op school als aan 
boord, stelt hij zich altijd correct op. Zijn stagewerk dat 
hij naar school stuurde, zag er prima uit en opdrachten 
werden op tijd afgetekend. Dat Koen echt naar zee wil, 
blijkt wel uit het feit dat hij al gedurende zijn schooltijd 
solliciteerde als vakantiewerker bij Rederij Spliethoff. 
Hij heeft toen gevaren op de Schippersgracht. Als con
duite kreeg hij mee: ‘W e zien hem graag terug als stagi
aire op de vloot’.
Tijdens de eerste stageperiode aan boord van de ‘Hap
py Ranger’ lijkt hij een keus gemaakt te hebben om zich 
te specialiseren als scheepswerktuigkundige. Zijn twee
de stageperiode doorloopt hij op de ‘Happy Buccaneer’ 
en daar krijgt hij de aanbeveling voor indiensttreding. 
De algemene indruk die hij maakt is dat hij een prettig 
persoon is en makkelijk in de omgang.
Na zijn diplomering komt Koen af en toe nog langs op 
school en vertelt, met zijn forse en frisse uitstraling, vol 
enthousiasme over zijn ervaringen aan boord. Al met al 
een aanwinst voor de Nederlandse Koopvaardij.

Scheepvaart en Transport College, R otterdam  

Afdeling Scheepsbouw

Jelle heeft als mbo-scheepsbouwleerling stage ge
lopen bij Van Lent en Stallinga. Bij Van Lent as
sisteerde hij op de werkvloer bij het bouwen van alu
minium schepen en viel op door zijn snelle oplos- 
singsgerichtheid. Hierna heeft hij op de tekenkamer 
gewerkt, waar zijn schoolervaring met Autocad 
naadloos aansloot op het vereiste niveau.
Bij Stallinga heeft Jelle geleerd dat werken op een 
kleine werf weer andere vaardigheden met zich mee
brengt. Als een mbo-alleskunner werd hij ingezet 
voor alle soorten reparaties. Jelle was overal bij be
trokken en viel op door zijn harde werken gekoppeld 
aan een bescheiden karakter en goede omgangsvor
men.
Zijn stagebeoordelingsrapporten bij beide bedrijven 
waren van een bovengemiddeld niveau. Dit maakt Jelle 
tot een terechte winnaar van de KNVTS-prijs 2005.



Prijswinnaars hbo

Hogeschool voor de Zeevaart, Rotterdam  

Afdeling M a ro ff

Frits heeft tijdens zijn afstudeerproject een bijzonde
re prestatie geleverd. Voor zijn onderzoek heeft hij 
een zeer moderne voortstuwer uitgekozen, de Sulzer 
7RT-Flex 60C met een asvermogen van 16 M W  
(100% R1). Hiervan heeft hij bijna alle thermodyna
mische aspecten onderzocht en vele berekeningen 
uitgevoerd aan de hand van proefstandgegevens. Dit 
project heeft hem veel meer tijd gekost dan er voor 
staat, maar hij deed het met plezier en volle inzet. 
Het resultaat was een excellent eindproduct. W e ko
men niet vaak meer een student tegen met deze inzet.

M aritiem e Academ ie, A m sterdam  

M aritiem  Officier

Michael Engelmann is van Deense afkomst en is 
naar Nederland gekomen om een opleiding te volgen 
aan de Enkhuizer Zeevaartschool voor de grote zeil
vaart. Daarna heeft hij zijn studie voor maritiem offi
cier aan de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam in 
vier jaar afgerond. Mede door zijn interesse voor 
Maritime Management heeft het KNMI hem een 
passende afstudeerplek kunnen aanbieden.
Het KNMI als het nationale kennisinstituut voor 
Weer, Klimaat en Seismologie heeft als antwoord op 
het krachtenveld van bezuinigingen, concurrentie en 
maatschappelijke ontwikkelingen een vernieuwings
programma ontworpen. De opdracht van Michael 
was onder meer het meewerken in het veranderteam 
voor de nieuwe sector Weer. Zijn activiteiten omvat
te een deel van het totale vernieuwingstraject. 
Michael heeft naar volle tevredenheid van het 
KNMI aan het vernieuwingsproces meegewerkt en 
heeft zijn bevindingen op een gedegen manier, op 
basis van managementmodellen, onderbouwd. De 
resultaten van zijn onderzoek werden direct gebruikt 
voor besluitvorming in het vernieuwingsplan en le
verde daardoor een directe meerwaarde op voor het 
instituut.
Michael is afgelopen september gestart met de 
Master ‘Systems Engineering en Technology M ana
gement’ aan de TU  Delft.

Hogeschool IN H O L L A N D , D elft 

Afdeling scheepsbouw D elft

Alexander heeft zich gedurende de opleiding 
scheepsbouwkunde ontwikkeld tot een deskundig en 
toegewijd student. Het aanvaarden van de afstudeer
opdracht ‘Piping Analysis at Damen Shipyards G a
lati’, begeleidt door het operations-management
team van Damen, ligt geheel in lijn met de ontwikke
ling van deze student.
De wijze waarop de afstudeeropdracht is uitgevoerd, 
verdient alle lof. Niet alleen het inhoudelijke, maar 
nog meer het organisatorische aspect en de mense
lijke factor zijn bij de overdracht van de gevonden re
sultaten naar het management van de organisatie, 
met grote deskundigheid uitgevoerd. De examen
commissie heeft het werk dan ook beoordeeld met 
het cijfer 10.

Hogeschool Zeeland

M aritiem e Faculteit D e R uyter, Vlissingen 

Afdeling M a ro ff

Binnen het Kenniscentrum Duurzame Short Sea 
Shipping, verbonden aan het M aritiem Instituut ‘De 
Ruyter’, worden projecten van opdrachtgevers uit
gevoerd door studenten. Eén van de projecten in 
2005 was het monitoren van een nieuw ballastwater- 
managementsysteem. M et dit systeem wordt het se
diment uit de tank verwijderd door dit met een bij
zondere installatie in suspensie te brengen en met het 
ballastwater weg te pompen. Het systeem is ontwik
keld in samenwerking met Wolfard en Wessels.
Bart en M arijn hadden de opdracht de installatie en 
de werking ervan in een testopstelling te volgen en 
daarna de resultaten te beschrijven in een onder
zoeksverslag. Tevens moesten zij onderzoeken of het 
systeem bij de te verwachten toekomstige internatio
nale regelgeving nog zou voldoen. Aan boord van 
het nieuwe schip ‘de Bravery’ werd een testopstelling 
geïnstalleerd. Bart en M arijn hebben diverse metin
gen gedaan en verder de bemanning geïnstrueerd 
over de werking van het systeem en de te nemen me-

Hogeschool IN H O L L A N D , D elft 

Afdeling scheepsbouw Haarlem

Alexander heeft zijn afstudeerwerk verricht bij Blue- 
water in Hoofddorp. Bluewater ontwerpt voor zich
zelf en voor anderen zogenaamde FPSO’s. Dit zijn 
schepen die op open zee olie uit de bodem halen en 
opslaan in hun tanks. Deze FPSO’s liggen aan een 
onderwaterboei en draaien daarbij met wind en gol
ven mee. Terwijl varende schepen slechte weersom
standigheden kunnen omzeilen, kunnen FPSO’s 
geen kant op. Klasse vereist dan ook een beoordeling 
van het schip op basis van de zogenaamde honderd
jarige storm. Dat klinkt eenvoudig, maar golfgege- 
vens zijn nooit gemeten over een periode van hon
derd jaar.
Bluewater had zelf golfmetingen uitgevoerd over een 
periode van tien jaar bij één van hun schepen. Deze 
metingen zijn door Alexander op verschillende m a
nieren geëxtrapoleerd naar honderd jaar. Dit vraagt 
om een behoorlijk begrip van wiskunde en statistiek. 
Kernvraag is welke extrapolatie van tien naar hon
derd jaar passend is in combinatie met zware deining 
uit verschillende richtingen. Dit is toegepast op een 
FPSO bij een viertal beladingcondities en daarbij 
zijn onder meer de scheepsbewegingen in kaart ge
bracht. Concreet leidt dit tot een uitspraak hoe bij
voorbeeld een slingerhoek van 25 graden wordt 
overschreden of welke maximale slingerhoek zal op
treden in die honderd jaar.
Tijdens de voordrachten en mondelinge verdediging 
heeft Alexander laten zien te weten waar hij over 
praat. De heftige aanvallen op zijn werk weet hij des
kundig en onderbouwd te pareren. Zijn afstuderen is 
beloond met het cijfer negen.

tingen tijdens de reis. Zij wisten de bemanningsle
den te motiveren en op heldere wijze de werking van 
het systeem uit te leggen.
Door middel van door hen ontwikkelde logsheets en 
een goede instructie aan de bemanning konden Bart 
en M arijn het testen goed volgen en rapporteren aan 
de opdrachtgever. De testresultaten werden ver
werkt in een helder en duidelijk rapport. Met grote 
tevredenheid van de opdrachtgever hebben Bart en 
M arijn dit project opgezet en een prima overdracht 
geschreven voor een volgende projectgroep.



Prijswinnaar wo

T U  D elft

Scheepshydromechanica

De afstudeeropdracht van Pepijn de Jong behelsde 
het onderzoeken van de juistheid van de aanname 
dat de complexe bewegingen van een schip in het 
water en de daaruit resulterende krachten eenvou
digweg als enkelvoudige bewegingen beschouwd 
mogen worden en dat voor het vinden van het totaal 
van de op het schip werkende krachten deze uitkom
sten gesommeerd mogen worden. Het Laboratori
um voor Scheepshydromechanica heeft voor dit 
onderzoek een uniek meetinstrument aangeschaft: 
de zes graden van vrijheid hydraulische oscillator. 
Hiermee kan in elke richting en in alle richtingen ge
combineerd en gelijktijdig een willekeurige bewe
ging aan een model worden opgelegd en de resulte
rende reactiekrachten worden gemeten.
Pepijn de Jong had het genoegen als eerste afstudeer
der van de Sectie Scheepshydromechanica met het

gebruik van dit instrument de spits te mogen afbij
ten. Het bleek een zeer moeilijke opgave. Niet alleen 
de definitie van het probleem en het formuleren van 
de onderzoekmethode waren nieuw, maar ook de te 
gebruiken technieken. Veel van deze problemen 
heeft hij met een grote mate van zelfstandigheid 
moeten oplossen, waarbij analytisch vermogen, 
systematisch denken, theoretische kennis en een hel
der zicht op de vraagstelling essentieel bleken te zijn. 
Het resultaat van een jaar lang onderzoek mocht er 
zijn: verrassende resultaten, nieuwe bevindingen, 
een helder rapport en een duidelijke presentatie 
maakten allen een grote indruk op de examencom
missie en de ‘vakbroeders’. De eerste aanzet tot her
bezinning van het bestaande en ontwikkeling van het 
nieuwe was gezet. Pepijn is mede op basis hiervan en 
op basis van zijn uitstekende resultaten over de gehe
le studie aan de TU Delft cum laude geslaagd.
Het resultaat van zijn studie is onder meer gepresen
teerd op een internationaal symposium en verschijnt 
binnenkort als artikel in de internationale vakpers. 
Dit alles heeft er tevens toe geleid dat Pepijn mo
menteel aan een promotiestudie is begonnen in het 
verlengde van dit onderwerp. Deze studie wordt fi
nancieel gedragen door het M ARIN, de Koninklijke 
Marine, Damen Shipyards, Royal Schelde Group en 
de Amerikaanse Kustwacht.

Prijswinnaars Ter Hart Prijzen

M arinebedrjf, D en Helder 

O pleiding scheepsbouwer (niveau 3)

Ronald is nu vier jaar werkzaam als leerling bij het 
Marinebedrijf en is al sinds zijn eerste werkdag een 
zeer gedreven leerling. Eerst twee jaar als scheeps- 
metaalbewerker niveau 2 en vervolgens als scheeps
bouwer niveau 3. Door zijn instelling en grote be
trokkenheid heeft Ronald een grote kennis opge
bouwd, wat resulteerde in een cum laude slagen. Zijn 
betrokkenheid met het bedrijf en collega’s is groot en 
door zijn flexibele houding en inzet is Ronald een 
aanwinst voor het Marinebedrijf. Hij gaat het nog 
ver brengen, want zijn volgende ambitie is het vol
gen van een hbo-opleiding.

Scheepvaart en Transport College, Rotterdam  

Opleiding scheepsbouwkunde (niveau 4)

Daniël is een rustig persoon die temidden van de 
drukte van een klas zijn eigen weg ging. Hij voerde 
zijn opdrachten consciëntieus uit en deze vielen op 
door een grondige aanpak en systematische uitwer
king, waarbij hij een grote hoeveelheid werk niet uit 
de weg ging.
Ook op het theoretische vlak staat Daniël zijn man
netje. Menig medeleerling liet zich door hem helpen 
wanneer er iets fout ging of wanneer diegene het 
even niet meer wist. Daniël is mede door deze sociale 
instelling altijd door iedereen als prettige persoon
lijkheid ervaren. Al met al is Daniël niet alleen een 
waardige vertegenwoordiger van de school, maar 
ook een enthousiast en gewaardeerd collega.



Interview door Irene Start

VNSI-koers
Voorzitter Fred van der Wal over de toekomst

Fred van der Wal (67) is sinds 14 december 2 0 0 5  de nieuwe voorz it te r van de Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie (VNSI). De ex-scheepsbouwer reageert op het artikel u it het vorige nummer van 
Schip & W e r f  de Zee, van de hand van voormalig voorz it te r Fred Busker. Van hem heeft Fred van der 
Wal de fakkel overgenomen.

Ir. M.J. van der Wal

“Of scheepsbouw nog bestaat, is een 
legitieme vraag. Insiders weten dat het 
een bloeiende high tech industrietak is 
waar innovatieve ontwikkelingen elkaar 
razendsnel opvolgen. Buitenstaanders 
ontgaat dat vaak, niet in de laatste 
plaats omdat de media weinig aandacht 
aan onze branche besteden. Deels is dat 
onze eigen schuld. Als voormalig direc
teur van een scheepsbouwwerf weet ik 
dat wij scheepsbouwers onszelf niet 
graag op de borst kloppen. W e zijn

goed in het 
bouwen van 
indrukwek
kende sche
pen, maar 
niet in de 
publiciteit 
daaromheen. 
Dat moet 
dus verande
ren: bij elke 
tewaterlating 
gaat er voor
taan een 
persbericht 
uit en jour
nalisten 
moeten wor
denuitgeno
digd voor een 
kijkje op de 
werkvloer. 
Immers, 
iedereen die 
een werf 
bezoekt, kan 
niet anders 
dan onder de 
indruk zijn 

van wat er daar wordt gepresteerd.
Bij wie we geen reclame voor onze pro
ducten hoeven te maken, zijn de mi
nisteries van Verkeer en Waterstaat en 
Economische Zaken. Zij zijn goed van 
het belang van de scheepsbouw door
drongen. Zo somde staatssecretaris Ka- 
rien van Gennip van EZ in een recent 
interview met VNSI Magazine nog de 
sterke punten van de sector op: Neder
land is een gunstige uitvalsbasis voor de 
rest van Europa, het transport over wa
ter wordt steeds meer als een serieus al
ternatief voor het wegvervoer be

schouwd en de concurrentiepositie is 
goed, zelfs tegen de wind in.

Ambtelijke molens
Tegen de wind in, dat is precies het kli
maat waarin werven hun kapitaalgoe
deren moeten produceren. Ondanks al
le lovende woorden van de ministeries, 
ben ik teleurgesteld in de traagheid van 
de ambtelijke molens. In 2004 kwam er 
nog een Industriebrief uit waarin de 
minister van Economische Zaken de 
industrie de ruggengraat van de econo
mie noemt. Een mooi verhaal, maar 
wat is er concreet uit dat beleidsstuk ge
komen? Anderhalf jaar na publicatie 
wachten we nog op acties waarmee de 
concurrentievervalsing binnen Europa, 
één van de grootste problemen waar de 
sector momenteel mee kampt, kan wor
den aangepakt.
Helaas moet ik met Fred Busker con
stateren dat politici er nog steeds niet in 
zijn geslaagd om oneerlijke concurren
tie vanuit landen als Frankrijk, Spanje 
en Italië, waar de overheden hun in
dustrie onomwonden steunen, te elimi
neren. De instelling van een crashteam 
door EZ dat oneigenlijke subsidies in 
Brussel meldt, is een belangrijke stap in 
de goede richting, maar meer dan een 
rimpeling heeft dat tot nog toe niet te
weeg gebracht. Procederen aan het Eu
ropese hof zal ons alleen maar geld 
kosten: zie hoe lang het WTO-Korea- 
dossier al loopt. Om een eerlijk speel
veld te creëren, zullen we in de pas 
moeten lopen met de rest van de EU. 
Het gaat ons niet om subsidie, dat is 
ongezond, maar om het compenseren 
van valse concurrentie. In de tijd dat 
Annemarie Jorritsma minister van 
Economische Zaken was, hebben we



dat subsidieloze tijdperk heel even be
reikt, maar al snel werden er onder de 
olijfoliegrens slinkse methodes bedacht 
om de industrie toch te ondersteunen. 
Dat daar iets aan moet gebeuren, is zo 
evident dat het in onze toekomstvisie 
vaak niet eens meer expliciet wordt ge
noemd.

Toekomst
Over de toekomst gesproken: VNSI zit 
wat dat betreft bepaald niet stil. Eind 
vorig jaar kwam de nota Dutch Lea
derSHIP 2015; The Power to Lead uit, 
een scherpe analyse van de kansen en 
bedreigingen die de sector de komende 
tien jaar voor zich ziet. In dit rapport, 
waar alle negentig werven aan hebben 
meegewerkt, steken de scheepsbouwers 
duidelijk de hand in eigen boezem. Om 
de uitgangspositie te versterken, zal er 
meer aandacht moeten komen voor 
klantbinding en het creëren van nieuwe 
markten.
Daarnaast moet innovatie een nog dui
delijkere plaats krijgen in het produc
tieproces. Momenteel zijn er al veel 
joint-industrieprojecten waar gere
nommeerde kennisinstituten als M A 
RIN, TNO en Delft Hydraulics aan

meewerken, maar dat kan altijd meer. 
MARIN is een instituut dat ook in het 
buitenland veel aanzien geniet en door 
maar liefst negen buitenlandse marines 
wordt ingeschakeld voor ingewikkelde 
projecten. Om zo'n instituut van nieu
we mensen te voorzien, zullen we jon
geren opnieuw voor techniek moeten 
weten te interesseren. Ik ben het met 
Fred Busker eens dat dat ook geldt voor 
de onderkant van de markt, want de

vergrijzing onder vakmensen is groot. 
Een belangrijke boodschap aan die jon
ge mensen is dat er beduidend meer 
brood zit in een vakopleiding, dan in 
een opleiding voor een dienstverlenend 
beroep. De eerste groep zal niet verle
gen zitten om een baan, voor de tweede 
groep is de toekomst veel onzekerder. 
Maar het belangrijkste actiepunt uit die 
analyse heb ik nog niet genoemd: een

betere samenwerking met toeleveran
ciers. Toeleveranciers dragen in geld 
uitgedrukt zo'n zeventig procent bij 
aan het schip. De werf bouwt de casco's 
en daarna is een schip eigenlijk één 
groot assemblageproject. Uit eigen er
varing weet ik dat er reders zijn die bij - 
voorbeeld de elektrotechniek en hoofd
voortstuwing in orde willen hebben 
voordat ze een schip bij een werf bestel
len. Nauwere samenwerking kan zor-

gen voor een aanzienlijke kostenredu- 
cering en dat is belangrijk in een markt 
waar kostenbeheersing van levensbe
lang is. Ketenversterking door bijvoor
beeld gebruik te maken van eenduidige 
productbeschrijvingen versnelt de 
doorlooptijd aanzienlijk. Omdat alle 
categorieën van de sector het belang 
van een betere samenwerking inzien, 
voorzie ik een goede toekomst.”

‘Nauwere samenwerking kan 
zorgen voor een aanzienlijke 
kostenreducering’

delta marine engineering nv

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen

Wij beschikken over volgende computersystemen: 
Autocad, Microstation, Nupas en Cadmatic.

dme nv: Winninglaan 11 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.19- Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(a),dme.be 
Web: http://www.dme.be

The Steel and Iron Foundry

Casting is our technology

www.allard-europe.com
A lla r d  -  E u ro p e  n v  V e e d ijk  51 BE-2300 T u rn h o u t Tel. + 3 2  14 42 1 1 11 Fax. +  32 14 42 50 00

http://www.dme.be
http://www.allard-europe.com


p r o d u c t i n f o

Hoogefficiënte straalnozzle
De nieuwe straalnozzles van 
Saber Blast geven het straal- 
middel een grotere versnelling 
dankzij de bijzonder gevorm
de uitstroomopening. Er kan 
sneller worden geproduceerd 
en in sommige gevallen zelfs 
met vijftig procent. Het effect 
is gelijk aan een verhoging van 
de persluchtdruk met onge
veer 25 procent. De efficiëntie 
is veel hoger dan die van tradi
tionele rechte en lange ventu- 
ries, waardoor de financiële 
besparing in normale omstan
digheden minstens enkele 
duizenden euro's per jaar be
draagt.
De nieuwe straalnozzle heeft

een kern van siliciumnitride, 
een mantel van polyurethaan, 
is 370 mm lang, uitwendig 50

mm in diameter en weegt 1,3 
kg. De straalnozzle is geschikt 
voor staalgrit en alle andere

traditionele straalmiddelen. 
Straaltechniek International is 
een gespecialiseerde leveran
cier en producent van machi
nes voor oppervlaktebehande
lingen.

Voor meer informatie: 
Straaltechniek 
International BV 
Postbus 65 
3300 AB Dordrecht 
Tel.: 078-6511477 
Fax: 078-6511401 
E-mail:
info@straaltechniek.net
Internet:
www.straaltechniek.net

Nieuwe generatie omvormer-/acculadercombinaties
Mastervolt, een mondiaal leider 
in het verzorgen van systeem- 
oplossingen voor stroom
voorziening in de maritieme, 
mobiele en solar-markten, 
geeft de toon aan voor een 
nieuwe generatie omvormer- 
/acculadercombinaties. Naast 
de 2 kWatt ‘Combi's' zijn nu 
ook de zeer krachtige 4 kWatt 
varianten leverbaar.
De Mass Combi 4 kWatt is 
compact en zeer licht van ge
wicht in verhouding tot het 
krachtige uitgangsvermogen. 
Het opstartvermogen is twee
honderd procent (8 kWatt),

voldoende om grootverbrui
kers als aircosystemen en 
pompen te voorzien. De Com
bi levert een zuivere sinus - 
spanning naar elk aangesloten 
230V apparaat.
De volledig automatische ac- 
culader kan meerdere accu's 
tegelijkertijd en afzonderlijk 
van elkaar laden: 200 Amps 
wordt door de 12V-versie ge
leverd en 120 Amps door de 
24V-versie. Het drietraps 
Plus-laadsysteem zorgt voor 
een snel, efficiënt en volledig 
laadproces en is geschikt voor 
elk type accu.

Een afstandsbedieningspaneel 
is bijgesloten en ook een tem- 
peratuursensor wordt stan
daard meegeleverd om te zor
gen dat het laadproces veilig 
verloopt. De Mass Combi is 
programmeerbaar via een lap
top of pc.

Bureau Veritas has type-ap
proved the SpecTec AMOS 
Maintenance & Purchase 
system. This means that 
AMOS M&P is approved for 
use onboard BV-classed ves
sels surveyed under Planned 
Maintenance System (PMS), 
or granted with STAR
MACH additional class nota
tion.
The BV type-approval is the 
latest in a series for AMOS 
M&P, which is also approved 
by DNV, Lloyds Register, 
Germanischer Lloyd and the 
Russian Maritime Register. 
AMOS is now type-approved

Voor meer informatie: 
Mastervolt International 
Snijdersbergweg 93 
1105 AN Amsterdam 
Tel.: +31 (0)20-3422100 
Fax: +31 (0)20-6971006 
E-mail: info@mastervolt.com 
Internet:
www.mastervolt.com

by most of the major classifi
cation societies, making it pos
sible for ship owners and ma
nagers to standardise on 
AMOS throughout the fleet, 
whilst complying with the re
quirements of several classifi
cation societies.

For more information: 
SpecTec
Mr. Ged Lunt, International 
Product Manager 
Tel.: +44 161-888 0101 
Fax: +44 161-888 2287 
E-mail: ged.lunt@spectec.net 
Internet: www.spectec.net

Bureau Veritas type-approves 
AMOS Maintenance & Purchase

mailto:info@straaltechniek.net
http://www.straaltechniek.net
mailto:info@mastervolt.com
http://www.mastervolt.com
mailto:ged.lunt@spectec.net
http://www.spectec.net


p r o d u c t i n f o

Hulp bij het ontwerpen van hydraulische schema’s
Snel en efficiënt de juiste hy
draulische symbolen invoe
gen, kan nu met de Interactive 
Hydraulic Office (IHO) soft
ware van Bosch Rexroth. Bij 
het ontwerp van hydraulische 
schema's kunnen machine- 
ontwerpers met behulp van 
AutoCAD-programmatuur 
het invoegen van symbolen

sterk vereenvoudigen. Alle 
symbolen van hydraulische 
componenten zijn beschikbaar 
op cd-rom, maar kunnen ook 
intern op de server in Auto
CAD worden geïntegreerd. 
Het betreft symbolen conform 
de ISO 1219 norm, versie
2005.
Het aanbod van symbolen is

omvangrijk. Ruim 10.000 hy
draulische symbolen voor on
der meer mechanische en elek
trische elementen, maar ook 
basissymbolen en symbolen 
met aanvullende informatie 
zijn beschikbaar. Afbeelding- 
regels, voorbeelden en CAD- 
voorschriften zijn eveneens 
inbegrepen. De binnen Auto
CAD geïntegreerde menu
structuur vereenvoudigt het 
gebruik, met functies als sym
bolen laden, stuklijsten samen
stellen, attributen, omranding, 
roteren en spiegelen. Vooral 
de twee laatstgenoemde intel
ligente functies vergemakke
lijken het gebruik. De gebrui
ker kan symbolen laden op ba
sis van artikelnummer, pro
ductnaam of stuklijst.
Een ander voordeel voor de 
gebruiker is de voortdurende

actualisering door de gratis 
up-dates per e-mail. Omdat 
elke gebruiker andere behoef
ten heeft, is de software instel
baar. Zo kunnen structuur, 
lay-out en kleurschakering 
naar wens worden aangepast. 
Het programma beschikt over 
alle DWG- en DXF-revisies 
en biedt de mogelijkheid voor 
de aanleg van een eigen biblio
theek.

Voor meer informatie:
Bosch Rexroth BV 
Dhr Arjan Coppens 
Postbus 32 
5281 AA Boxtel 
Tel.: +31 (0)411-651 214 
Fax: +31 (0)411-651 561 
E-mail: arjan.coppens@ 
boschrexroth.nl 
Internet:
www.boschrexroth.nl

Approval of oil discharge 
monitoring and control system

VAF Instruments BV re
ceived a type-approval certifi
cate on November 1st 2005 for 
their oil discharge monitoring 
and control system Mark 6M. 
The Mark 6M is the first sys
tem obtaining such certifi
cation from United States 
Coast Guard and meets 
the latest IMO resolution 
MEPC.108(49). Besides this, 
the Mark 6M has already been 
approved by Det Norske Veri
tas, Nippon Kaiji Kyokai,

American Bureau of Shipping 
and China Classification Soci
ety.

For more information:
VAF Instruments BV 
Mr. Douwe Vellinga 
Vierlinghstraat 24 
3316 EL Dordrecht 
Tel.: +31 (0)78-6183100 
Fax: +31 (0)78-6177068 
E-mail: sales@ vaf.nl 
Internet: www.vaf.nl

S T I l i TS
STI Industrial Technical Supplies BV 

www.sti-its.nl

MARITIEME AFSLUITERS

NIEUW!! 
SELECTEREN EN AANVRAGEN 

Nu via

S E A Q U IP M E N T

WWW.SEAQUIPMENT.COM
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M A R S

International Marine Accident Reporting Scheme

Mars reports no.158

MARS 2 0 0 5 5 6  
Taken to Court
Whilst discharging ship's 
garbage in a sling into a barge 
using the ship's crane, the 
crew of the barge had request
ed the ship's crew to throw ad
ditional bags into the barge by 
hand as they wanted to expe
dite the delivery of the garbage 
and cast off.
During this operation small 
bags were piled up into the 
container on the barge and 
consequently two small bags 
toppled over the garbage con
tainer and fell overboard into 
the sea. By this time, the con
tainer was full with garbage 
bags and these were not 
arranged properly in the con
tainer by the crew of the barge. 
The ship's Master stopped 
delivery of the garbage to the 
barge and requested the crew 
of the barge to cast off and col
lect the bags. They refused 
(while they could easily grab 
the bags using the hook). 
They told the Master that 
they would collect the two 
bags later provided the Master 
returned to them the relevant 
collection receipt that had 
been drafted by the barge in
dicating total quantity of 
garbage waste having been de
livered. The Master changed 
the garbage quantity figures to 
the estimated actual quantity 
that he had delivered and 
signed the receipt. The 
garbage delivery operation re
sumed using only the crane 
sling and, at the Master's in
sistence, not throwing any 
more garbage bags into the 
barge.
The skipper of the barge had 
loaded approximately half of

the Master's estimate and, 
once he saw the receipt, he got 
irritated by the Master's alter
ation of the garbage receipt. 
He refused to take delivery of 
any more garbage, cast off and 
left the rest onboard. After the 
barge had left the ship, the 
skipper of the barge did not 
collect the two bags that had 
meanwhile drifted away due 
to strong winds prevailing at 
the time in the anchorage. 
Subsequently the Master in
formed the agent of the vessel, 
issued a letter of protest and 
contacted the Traffic Control 
by VHF reporting the inci
dent. The Traffic Control 
contacted the Port Authorities 
who decided to invite the 
Master to visit their premises 
in order to testify for the inci
dent in the presence of the ves
sel's agent. When the Master 
visited the Port Authorities 
premises, he was detained 
and, after a while, the Public 
Prosecutor issued an arrest 
warrant for the Master who 
was then detained overnight in 
a cell whilst his ship lay at an
chor.
The Master was subsequently 
charged with polluting the sea. 
The court found him innocent 
and acquitted him from all ac
cusations but imposed an ad
ministrative fine.

MARS 2 0 0 5 5 8  
Bunker Pipe Holed
During bunkering, one of our 
vessels was detained and de
layed for oil pollution. Oil was 
found leaking from under the 
water surface along the vessel 
on the port side aft. Bunkering 
was stopped immediately to 
locate the source of the leak.

Attempts by the ship's staff to 
determine the cause of leak 
were of no avail. The port au
thorities and P & I surveyors' 
attempts to determine the 
cause of the leak were also un
successful. Finally, divers 
were engaged to check if the 
leakage was coming from the 
shipside.
The divers reported that the 
source of leakage came from 
the vessel and oil came out of 
the accommodation's grey wa
ter discharge. Having estab
lished the oil leak was from the 
vessel, the ship's staff carried 
out a thorough investigation 
to determine the source of 
leakage. After prolonged in
vestigation, the leakage in the 
bunker pipe was located in the 
tally room behind a wooden 
panel. The leaking oil from 
the holed bunker pipe found 
its way through a drain pipe in 
the side channel into the over
board discharge line causing 
the oil pollution. The bunker 
pipe, passing through the tally 
room, was rusted and holed 
behind the wooden panel in 
the tally room.
Although the procedures re
quire the bunker pipes to be 
pressure tested annually, we 
can conclude that it had either 
not been done or was done but 
without any care. Had the 
pressure test of the pipe been 
done diligently, the rusted 
pipe would have been discov
ered and this unpleasant inci
dent could have been averted. 
As a measure to avoid similar 
incidents in future, all vessels 
are required to carry out a 
proper pressure test of the 
bunker lines annually without 
fail. The pressure test should

be conducted by blanking the 
pipe near the transfer pump, 
filling the pipe with water up 
to the bunker flange on the 
deck and subjecting the pipe 
to air pressure of at least 5 
kg/sq.cm. The full length of 
the bunker pipe should then 
be examined for its condition. 
Only after completion of this 
procedure should the date of 
the pressure test be stencilled 
on the pipe and the date en
tered in the logbook.

Grounding of Steel 
Queen
The Swedish Maritime Safety 
Inspectorate has issued a re
port into the grounding of the 
dry cargo ship Steel Queen. 
The full report in English can 
be obtained from them at the 
following address: SE-601 78 
Norrkoping Sweden and is on 
their website in Swedish only 
at www. sj ofartsverket.se/sjo- 
fartsinspektion/olyckor och 
tilbund/Haverirapporter

Summary
Steel Queen left Oxelosund 
loaded with steel coils, carry
ing no pilot. The port and the 
bay outside were covered by 
broken ice. The master and 
the navigating officer (com
bined deck and engine officer) 
were on the bridge. When the 
ship, after leaving the port, 
should have turned onto a 
leading line astern, it was not 
possible to see the marks since 
the setting sun was dazzling. 
The first buoy to starboard 
was not visible but the master 
saw a green spar without a top 
mark which was meant to be 
passed to port. He thought 
that this was the first buoy. At



about 1615 on 20 March 2005 
Steel Queen run onto a 4.3 m 
ground on the wrong side of 
the first green buoy, which 
was a light-buoy.
It later turned out that the two 
first buoys, one to port and 
one to starboard, were pressed 
down under the ice and thus 
not visible from the bridge of 
the ship. The grounding took 
place at position 58°40'.8 N 
17°09'.0 E.

Analysis

Circumstances at the grounding 
Since it was not possible on 
board Steel Queen to get the 
leading line in sight due to 
dazzling sun, it became very 
important to the master to 
identify the buoys between 
which he could pass. It was 
not possible to see the buoy to 
starboard but he thought he 
saw the green buoy to port. He 
was afraid of getting too close 
to the 2.3m ground, marked 
by the unseen buoy and there
fore he kept very close to port 
of the green spar. The master 
was very astonished when the 
ship ran aground since he felt 
completely sure of his position 
in the fairway.
When it was getting dark, the 
light from the green buoy un
der the ice was discovered a 
short distance away from the 
ship to starboard. Later on, 
the two unseen buoys came 
into sight when the ice moved 
and dispersed. The buoy 
which misled the master 
turned out to be the second 
green buoy, a spar. The differ
ence between a spar and a 
light-buoy is obvious and 
should have been noted. The 
course steered when going 
aground must have been 
about 076° instead of 091° 
shown by the leading line with 
the spar buoy close to port. 
Thus the difference in course 
is about 15°, which should 
have made the master suspi
cious if he had glanced at the 
compass.

Diagram taken from the AIS data

The spar, which was the sec
ond green buoy, is located 3.5 
cables further out than the 
light-buoy that was pressed 
down by the ice. This should 
have been noticed by the mas
ter if he had consulted the 
radar image. There was land 
astern with an industrial plant 
which made an excellent radar 
echo. The distance from there 
to the grounding site was 5 ca
bles, whereas the distance 
from the buoy was 8.5 cables. 
The master had prepared the 
departure by placing the vari
able range marker of the radar 
on 1.4 cables. He would then 
use it as a minimum distance 
when turning around Kor- 
pholmen. He had also settled 
that the turn would be com
pleted when the course of 91° 
was reached. The master devi
ated from his planned naviga
tion, based upon fixed echoes 
and radar distances, when he 
could not verify his position 
by the leading line. He then 
completely trusted the float
ing spar.

Fatigue
The master did not feel tired 
at the departure. There is no 
reason to assume that this was

the case since Steel Queen first 
was anchored 3 days off 
Oxelosund and then another 
two days alongside at the 
quay.

Cause
• The cause of the accident 

was that only floating buoys 
were consulted to decide the 
ship's position in the fairway 
although it was covered with 
broken ice.

• An additional cause was that 
the light buoys had been 
pressed down under the ice 
and were not visible.

• Another additional cause 
was that it was not possible 
to see the leading line in the 
west due to the setting sun.

Remark
The master used only one 
method to establish the ship's 
position in the fairway al
though he had prepared the 
navigation with both radar 
distance and course. When it 
became impossible to check 
the leading line, he completely 
trusted floating buoys without 
considering their dubiety, es
pecially in icy waters.

More reports are always 
needed. If you have experi
enced any incident which 
you think may be of interest 
to others please send details, 
including your name and a 
contact address, to:

Captain R Beedel 
FNI 17 Estuary Drive 
Felixstowe, Suffolk 
IP11 9TL UK 
E-mail address: 
mars@nautinst.org 
Fax bureau:
+44 (0)1394-282435

The Council of the Nautical 
Institute gratefully acknowl
edge the sponsorship pro
vided by:
The North of England, P&I 
Club, The Swedish Club, 
The UK P&I Club, Det 
Norske Veritas, The Marine 
Society, The Britannia P&I 
Club and The Journal Safety 
at Sea International.

mailto:mars@nautinst.org
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ABB Marine &  Turbochargers

Ahsorbit 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 Marine Components

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

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

HytopBV

IHC Lagersmit BV

ImaxTrading & 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

Kwant Controls BV 

LankhorstTouwfabrieken 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. Koeling BV

Numeriek Centrum Groningen BV 

Orlaco Maritime CCTV 

Pa uw Technical Consultancy BV 

Machinefabriek G. v.d. Ploeg BV 

Pols Aggregaten BV 

Pon Power BV

Praxis Automation Technology

Progress Technique BV 

Promac BV 

Proofload

Radio Holland 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

RR Holland BV

Rubber Design BV

Ruysch Technisch Handelsbureau

5.5.T. Staalsnijtechniek BV 

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

Statendam Steel Plates BV 

Stork Bronswerk BV Marine Systems 

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 Kabelfabriek

BV Technisch Bureau Uittenbogaart

Unitor Ships Service BV

VAF Instruments BV

Van Voorden Gieterij BV

Van Voorden Reparatie BV

Vecom Metül 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 Interrational BV

Nieuwe leden
RR Holland BV

5.5.T. Staalsnijtechniek BV 

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

'Innovatie 2020’

Innovatie biedt maritieme industrie 
toekomst
CDA-Tweede Kamerlid Roland Kortenhorst heeft 

op 23 november 2005 het eerste exemplaar van 

het HM E-strategierapport ‘ Innovatie 20 20 ’ in 

ontvangst genomen. Innovatie 2020 bestaat uit 

een m arktanalyse en econom ische prognoses, 

een positiebepaling en concrete aanbevelingen  

om de am bities op innovatiegebied vorm te  

geven. Kernpunten zijn innovatie, sam enw er

kingen internationalisering.

China zal een steeds groter deel van de wereld- 

scheepsbouw  voor zijn rekening gaan nemen. 

Nederland kan van deze cpkom ende export

markt een graantje meepikken door een innova

tieve benadering van processen en producten. 

Om dit te verw ezenlijken is een sterke th u is 

markt met internationaal ingestelde wereldspe

lers van wezenlijk belang.

In het actieplan voor de toekom st worden 7 

innovatietrajecten voor de m aritiem e toeleve- 

ringsindustrie geschetst. Hierm ee kunnen 

bedrijven, HME én overheid verdere keuzes 

maken voor een strategische positionering.

Innovatietraject 1:

Ketensamenwerking in de scheepsbouw  

Breng de belangrijkste systeem leveranciers, 

werven en reders bij elkaar e.i bespreek keten

sam enwerking in openheid -  niet als technisch  

informaticaprobleem, maar als bedrijfseconomi

sche kans.

Innovatietraject 2:

Onderscheidende producten en systeemaanpak  

Continue speurtocht naar toegevoegde waarde 

door het bij elkaar brengen van aanvullende  

bedrijfscom petenties, w aardoor op systeem 

niveau onderscheid kan worden gem aakt op de 

wereldmarkt.

Innovatietraject 3:

Benchmarking van interne productieprocessen 

Bedrijven kunnen, zonder hoge consultantkos

ten, veel van elkaar leren door regelm atig één 

op één ervaringen uit te wisselen. Dit proces zal 

worden begeleid vanuit de branche en Syntens.

Innovatietraject 4:

Van initiële kostprijs naar total cost of ownership 

Het verplaatsen in de denkwereld van de klant 

is het belangrijkste gereedschap voor innovatie. 

M aak daadw erkelijke kosten inzichtelijk in 

plaats van louter aanschafkosten van een 

systeem.

Innovatietraject 5:

Technologische samenwerking  

opkomende markten

Ontwikkeling van activiteiten op nieuwe export

markten is ook innovatie en kan niet los worden

gezien van de techniek. Een gezam enlijke, inno

vatieve exportstrategie optim aliseert de moge

lijkheden van starters op de nieuwe markten.

Innovatietraject 6:

Europese RDI

Door netwerk van grote Europese toeleverings

bedrijven wordt het eenvoudiger voor Neder 

landse bedrijven om (grote) Europese partners 

te vinden met wie innovatietrajecten kunnen 

worden uitgevoerd.

Innovatietraject 7:

Contracten met de overheid 

Door gezam enlijk op te trekken en vertrouwen 

in elkaar uit te spreken, kunnen stim ulerings

m aatregelen van de overheid optim aal aange

wend worden.

Innovatie 20 20  kwam tot stand in sam enw er

king met Syntens en het Deense m aritiem e  

onderzoeksbureau M SR-consult. Exemplaren 

van het rapport kunt u opvragen bij Bureau 

HME of kijk op www.hme.nl.

Service Level Agreement
Op 23 novem ber 20 0 5 is in het kader van 

‘Innovatie 20 2 0 ’ door HME en Syntens ook een 

Service Level Agreement (SLA) ondertekend. De 

overeenkomst creëert een wederzijdse verplich

ting te investeren in innovatieve ontwikkelingen 

in de Nederlandse maritieme toeleveringsindus- 

trie en zal een intensief kernisprogram m a voor 

het MKB omvatten.

3D-viewmodellen -  B ijd rag e  to t snellere  

processen in de m a ritie m e  in d u strie  

Onder deze titel organiseert HME op 21 decem 

ber 20 0 5 en 11 jan uari 20 0 6  in sam enw erking  

met TechnoMatch M aritiem e Techniek, BlesMA  

BV en Num eriek Centrum Groningen een work

shop over nut en toepassingsm ogelijkheden  

van 3D-View m odellen in het m aritiem e engi- 

neeringproces. Gezam enlijk gebruik ervan door 

engineers w erkzaam  bij o.a. toeleveranciers, 

reders en engineeringbureaus wordt hierm ee  

gestimuleerd teneinde productontwikkeling en 

productieproces te verbeteren.

Workshop 'Marine Propulsion’
TU Delft, Wartsila Prooulsion Netherlands BV en 

HME starten in februari 2 0 0 6  met de tw eede  

workshop 'M arine Propulsion’. In vier m odules 

wordt ingegaan op voortstuw ingsconcepten, 

karakteristieken van o.a. m otoren, schroeven, 

waterjets en het matchen van deze systemen.

KwaliteitsKostenOnderzoek 
Jachtbouw
HME, HISWA.TU Delft en enkele bedrijven star

ten gezam enlijk een KwaliteitsKostenOnderzoek

Holland Marine 
Equipment

(KKO) naar procesverbetering in de jachtbo uw  

en toeleverende industrie. Doel is kostenverla

ging en daarm ee de concurrentiepositie van 

Nederlandse jachtbouwers en toeleveranciers te 

verbeteren. Het project is mede mogelijk dankzij 

Stichting Nederland Maritiem Land (NML).

SMM Hamburg 2006
HME organiseert, ondersteund door NML, op 

SMM Ham burg (26-29 septem ber 20 0 6) het 

Nederlands Paviljoen. Inm iddels hebben zich al 

20 bedrijven aangemeld. Indien u verzekerd wilt 

zijn van een stand in het paviljoen, raden w ij u 

aan zich snel in te schrijven.

Vietship 2006
Van 21 t /m  24 februari 20 0 6  organiseert HME 

het Nederlands Paviljoen tijdens Vietship in 

Hanoi, Vietnam . Momenteel zijn de Vietnam ese  

scheepsbouw industrie, zeetransport en de 

zeehavens boom ing, waardoor er volop kansen 

zijn voor de m aritiem e toeleveringsindustrie. 

Inschrijven is nu mogelijk.

APM Singapore 2006
Aangezien Singapore een handelsstad is, opent 

Asia Pacific M aritim e ju is t  ook /o o r kleinere 

bedrijven de deuren naar het Verre Oosten. Van 

22 t /m  24 m aart organiseert HME hier dan ook 

het Nederlands Paviljoen. Inschrijven is nu 

mogelijk.

Exportagenda 2006
Verder is HME voornem ens om in 20 0 6  de 

volgende handelsactiviteiten te organiseren: 

Beursdeelnam es aan: Posiaonia (5-9 juni), 

M aritim e Vietnam  (4-6 november) en Middle  

East Maritime (4-6 december) en handelsmissies 

naar: Vietnam  (1-3 november), Roemenië (20-24  

maart), China (21-27 mei) en Brazilië (28 augus- 

tus-i september).

Contactpersonen HME
Brancne. Martin Bloem (mb@hme.nl)

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

Kennisoverdracht: Nick Wessels (nw@hme.nl) 

Innovatie: Jan Smits (js@ hme.nl)

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

Export Azië: Marjan Lacet (ml@hme.nl) 

Marktinformatie scheepsbouw:

Pascal van Kuijen (pk@hme.nl)

Holland Marine Equipment
Postbus 24074 

3007 DB Rotterdam 

T: (010) 44 44 333 

F: (oio) 21 30 70 3  

E:info@hm il 

h www.hme.nl

Kijk op www.hme.nl voor meer informatie en aanmeldformulieren voor alle door HME georganiseerde activiteiten
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R u b r i e k e n

Varen was mooi, varen 
was prachtig
Door Edward P. de Groot 
421 pagina ’s, ingebonden 
U itgeverij De Alk BV, 
Alkmaar
ISBN: 90 6013 276 9 
Prijs: €  19,95

VAREN W» MODI. 
M I O  WASJEiVfHTTt

Onlangs is een boek versche
nen met verhalen van en over 
dertien oud-zeelieden. Op een

treffende manier vertellen zij 
over de vele veranderingen in 
de Nederlandse koopvaardij 
sinds de Tweede Wereldoor
log. Journalist Edward P. de 
Groot heeft hun avonturen en 
belevenissen tot een prachtig 
tijdsdocument samengesmeed. 
Welke (oud-)zeevarende denkt 
niet met enige weemoed terug 
aan de tijd dat schepen met 
zestig veelal Nederlandse be
manningsleden voeren? De 
tijd waarin je minstens enige 
dagen in een haven lag, waarin 
je kon passagieren of stappen 
en met collega's rustig naar 
musea of iets anders kon gaan 
en een biertje kon drinken op 
een terras of in de kroeg. Van 
knopennaaiende en uniform 
verstellende sowsi-sowsi's in 
Hongkong tot de melkmeisjes 
in Singapore.
Het boek begint met een ver
haal van de jonge Egbert van 
de Poll die in 1939 naar de

Kweekschool voor de Zee
vaart gaat in Amsterdam, 
maar door de oorlog pas in 
1945 kan gaan varen. Via de 
Shipping in Londen kan Eg
bert in dienst komen van de 
KPM en reist met de Straat 
Soenda na vele wederwaardig
heden naar de Oost.
Het boek bevat sterke verha
len over getaande bootslieden 
en kabelgasten en verhaalt 
over schilderachtige kapiteins 
met bijnamen als Appeltje, 
Harige Harry of Het Boze 
Oog. Al lezende zie je de 
koopvaardijvloot veranderen. 
Rederijen zijn verdwenen of 
eens beroemde rederijen zijn 
door de vele fusies in elkaar 
opgegaan en hebben andere 
namen gekregen. Ook zijn in 
het boek een aantal recepten 
terug te vinden waar je vroeger 
wellicht van gruwde, maar 
waar je nu naar terug zou kun
nen verlangen. W at te zeggen

van bijvoorbeeld de ‘Holland
se Rijsttafel'.
Rangen en functies van weleer 
aan boord van schepen zijn in
middels verdwenen. W ie her
innert zich nog de kabelgast, 
olieman of baas timmerman? 
Welk schip heeft nog een 
scheepshond? De stuurman 
en machinist worden nu ver
vangen door de Maritiem 
Officier. Ook de marconist is 
sinds de invoering van 
GMDSS verleden tijd.
Het boek eindigt met een ver
haal van Klaas Bezema over 
onder meer het melkmeisje 
Lilly - wie kent haar niet - uit 
Singapore, die via Terschel
ling uiteindelijk weer in Singa
pore belandt. Kortom, een 
boek waar je met plezier in 
leest en met veel aha-erlebnis.

H R

Bemanningsleden treden  in d ienst b ij onze bem anningspool M arin  Crew B.V., die m omenteel 

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

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

Droge lading schepen
Vaargebied Noordwest Europa/M iddellandse Zee 

Lading containers/bulk/bosproducten

Verlo fregeling  12 w eken op/6 w eken af

Producttankers
Vaargebied voornam elijk  Noordzee

Lading "w itte  producten"/oil like chemicals

Verlo fregeling  8 w eken op/8 w eken af

W ij zijn voortdurend op zoek naar gem otiveerde en gekwalificeerde kapiteins en offic ieren.

W ilt  u meer in fo rm a tie  o f  reactie over de m oge lijkheden bij M arin  Ship M anagem ent, neem 

dan contact op via onderstaand te le foonnum m er o f bezoek onze website.

H o g e la n d s te rw e g  14 •  9936 BH Farm sum  

P.O. Box 121 •  9930 AC D e lfz ijl •  T he  N e th e rla n d s  
Tel. +31 (0)596 63 39 22 •  Fax +31 (0)596 63 39 29 

In te rn e t: w w w .m fm a r in e d iv is io n .n l 
E-m ail: c re w d e p a rtm e n t@ m fm a rin e d iv is io n .n l

^  Marin Ship Management
Member Management Facilities Group

http://www.mfmarinedivision.nl
mailto:crewdepartment@mfmarinedivision.nl


L i t e r a t u u r

SWZ-01-06-01_________
Competition dynamics be
tween container ports in 
East Asia
Yap, W.Y. ; Lam, J.S.L. 
Transportation Research A 
(CB 339 C), 200601, vol. 40, 
no. 1, pg-35, nrpg-16, ENG 
This paper unveils the com
petitive dynamics between the 
major container ports in East 
Asia by analyzing their extent 
and intensity. Time series da
ta, with the longest series dat
ing back to 1970 ending 2001, 
on container throughput for 
the ports of Hong Kong, 
Kaohsiung, Keelung, Kobe, 
Nagoya, Osaka, Pusan, Tai
chung, Tokyo and Yokohama 
are computed. Cointegration 
tests are employed to deter
mine the existence of long run 
relationships between various 
port pairs. Error correction 
models are constructed to de
termine short run inter-port 
dynamics.
0440107 ; 0430311 ; 0440107 

SW Z-01-06-02________
Blind predictions of labora
tory measurements of vor
tex-induced vibrations of a 
tension riser
Chaplin, J.R. et al.
Journal of Fluids and 
Structures (CB 7184), 200511, 
vol. 21, no. 1, pg-25, nrpg-16, 
ENG
This paper compares labora
tory measurements of the vor
tex-induced vibrations of a 
riser in a stepped current with 
blind predictions obtained 
with 11 different numerical 
models. Results are included 
on in-line and transverse dis
placements and curvatures, 
and dominant frequencies. In 
general, empirical models 
were more successful at pre
dicting cross-flow displace
ments and curvatures than 
current codes based on CFD. 
Overall ratios between predic
tions and measurements of 
cross-flow displacements were 
around 95% and 75%, respec
tively. Predictions of cross

flow curvatures were more 
scattered, and almost all were 
unconservative.
0630216;0630216

SW Z-01-06-03________
Coastal and port environ
ments: international legal 
and policy responses to re
duce ballast water intro
ductions of potentially inva
sive species
Firestone, J. ; Corbett, J. 
Ocean Development and 
International Law (CB 3248),
200508, vol. 36, no. 3, pg-291, 
nrpg-26, ENG
Marine transportation moves 
the vast majority of cargo vol
ume in international trade. 
Ballast water loaded in one 
port to stabilize ships for a safe 
voyage contains local aquatic 
species that are later dis
charged into other ports, 
where they are potentially in
vasive and can cause ecologi
cal, socio-economic, and hu
man health consequences. 
This article discusses the new 
Global Ballast Water Con
vention, what the Convention 
suggests about the Inter
national Maritime Organiza
tion (IMO), and its relation
ship to the United Nations 
Convention on the Law of the 
Sea. The article also considers 
implementation of the Ballast 
Water Convention by pre
senting a decision support 
model that allows regulators to 
explore tradeoffs between 
costs and benefits of new tech
nologies and derive optimal 
reductions of ballast-water
borne biological pollutants. 
0960100;0960100

SW Z-01-06-04________
Steady sailing performance 
of a hybrid-sail assisted 
bulk carrier
Fujiwara, T. ; Hearn, G.E. ; 
Kitamura, F. ; Ueno, M. ; 
Minami, Y.
Journal of Marine Science and 
Technology (CB 9691),
200509, vol. 10, no. 3, pg-131, 
nrpg-16, ENG

The steady sailing perfor
mance of a sail-assisted bulk 
carrier is investigated utilising 
towing-tank derived hydrody
namic derivatives and wind 
tunnel measured aerodynamic 
properties of the sails and the 
ship. The aerodynamic char
acteristics investigated include 
the ship hull at the fully- 
loaded draught, the sail-sail 
interaction effects for two sets 
of four identical hybrid-sails, 
and the sail-hull interaction 
effects for the same two sets of 
identical sails in the presence 
of the selected bulk carrier 
hull-form. This is in addition 
to lift-drag measurements of 
single isolated sails of each 
shape. The form of the two 
sets of soft sails was rectangu
lar and triangular. This paper 
is concerned with assessing 
the benefits of a sail-assisted 
ship operation, and hence a 
steady-state rather than com
plete time-domain integra
tions of the governing equa
tions are reported.
0150132;0112304;0150132

SW Z-01-06-05________
Numerical and experimen
tal analysis of bow flare 
slamming on a Ro-Ro ves
sel in regular oblique waves
Hermundstad, O.A. ; Moan, T. 
Journal of Marine Science and 
Technology (CB 9691),
200509, vol. 10, no. 3, pg-105, 
nrpg-18, ENG
A method for the prediction of 
slamming loads on ship hulls 
is presented and validated for 
a 20-knot, 120-m car carrier. 
A nonlinear strip theory is 
used to calculate the relative 
motions of ship and wave. 
The relative vertical and roll 
velocities for a slamming 
event are given as input to the 
slamming calculation pro
gram, which is based on a 
generalized two-dimensional 
Wagner formulation and 
solved by the boundary ele
ment method. The method is 
fast and robust. Model tests of 
a car carrier have been carried

out in regular head, bow, and 
bow quartering waves of vari
ous heights. Slamming on two 
panels in the upper part of the 
bow flare has been studied. 
0150620 ; 0150623 ; 0150620

SW Z-01-06-06________
Modelling and simulation 
of shipboard environment 
and operations
Majumder, J. ; Vassalos, D. ; 
Guarin, L. ; Vassalos, G.C. 
Ship Technology Research/ 
Schiffstechnik (002860),
200510, vol. 52, no. 4, pg-159, 
nrpg-13, ENG
The software system 
HELIOS under development 
intends to create a software 
framework that facilitates 
quick development of simula
tion models of various aspects 
of shipboard operations. The 
core of the system is a spatial 
database (geometry, topology) 
representing hull and subdivi
sions. Numerical models and 
simulations of various aspects 
of shipboard operations are 
built around the spatial data
base and can be controlled vi
sually. The numerical models 
integrated so far include 
crowd flow, vehicle loading, 
fire/smoke spread, spatial 
coverage, and hydrostatics. 
0120213

Bibliotheek Technische 
Universiteit Delft 
(BTUD)

Kopieën van de hier ver
melde artikelen zijn uitslui
tend schriftelijk aan te vra
gen:

BTUD
Afdeling Aanvragen 
Postbus 98 
2600 MG Delft 
E-mail:
request@library.tudelft.nl 
Fax: 015-2571795

Bij bestelling van artikelen 
dient u het SWZ-nummer 
van het abstract op te geven.

mailto:request@library.tudelft.nl
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Scheepsbouw Industrie

Lustrum Timmersprijs
De Timmersprijs zal op 10 fe
bruari 2006 tijdens de Mari
tieme Innovatiedag voor de 
vijfde keer worden uitgereikt. 
De uitreiking zal plaatsvinden 
bij de Tweede Kamer. Aan de 
prijs, die bedoeld is voor het 
meest innovatieve maritieme 
ontwerp van het afgelopen 
jaar, is een geldbedrag verbon
den van 3.500 euro. Alle 
onderwerpen die tijdens de 
voorgaande editie van de M a
ritieme Innovatiedag aan de 
orde kwamen, zijn na te lezen 
op www.vnsi.nl. Voor nadere 
informatie over de bijeen
komst kunt u contact opne
men met VNSI, tel.: 079-353
11 65, e-mail: info@vnsi.nl. 
Een uitnodiging wordt bin
nenkort verstuurd.

Dutch LeaderSHIP 
2 0 1 5
Tijdens de Algemene Leden
vergadering van VNSI op 14 
december 2005 is het rapport 
Dutch LeaderSHIP 2015, 
The Power to Lead, uitge
reikt. Met dit rapport laat de 
sector haar visie op de toe
komst zien en geeft ze aan wel
ke activiteiten moeten worden 
ontplooid om haar ambitie te 
realiseren. Dit actieplan voor 
de Nederlandse scheepsbouw 
kwam onder meer tot stand in 
samenwerking met de leden 
van VNSI, MARIN, TNO, 
Rabobank, EZ, Stichting 
Nederland Maritiem Land en 
De Ruijter Management. De 
visie sluit aan op het in 2003 
door de Europese Commissie 
uitgebrachte rapport Leader
SHIP 2015, Defining the Fu
ture of the European Shipbuil
ding and Shiprepair Industry. 
Tevens is er een dvd samenge

steld. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met 
VNSI.

VNSI Magazine
Na acht jaar voorzitterschap 
heeft de heer M.A. Busker de 
voorzittershamer op 14 de
cember jl. overgedragen aan 
de heer ir. M.J. van der Wal. 
Voor VNSI Magazine zijn 
beide heren onlangs geïnter
viewd. Geïnteresseerden kun
nen een exemplaar, waar te
vens een interview met Karien 
van Gennip (Staatssecretaris 
EZ) in staat, bij VNSI opvra
gen.

Innovatieve samen
werking
Europa stelt grote sommen 
geld ter beschikking voor 
onderzoek en ontwikkeling. 
Helaas wordt daar door het 
Nederlandse bedrijfsleven on
voldoende gebruik van ge
maakt. In navolging van de se- 
minarreeks uit 2004 ‘Europees 
Onderzoek: W at baat het?' 
werden in november jl. twee 
vervolgseminars gehouden on
der de titel ‘Europees Onder
zoek: W at heeft het gebaat?'. 
Het eerste seminar vond 
plaats op 22 november bij Nu
meriek Centrum Groningen 
en het tweede seminar werd 
gehouden op 24 november bij 
IHC Holland Merwede in 
Sliedrecht. Tijdens de semi
nars is een aantal Europese 
projectvoorstellen gepresen
teerd. Deze zijn de afgelopen 
maanden ontwikkeld in 
samenwerking met het Neder
landse bedrijfsleven. Centraal 
stond het thema Short Sea 
Shipping. In dit kader zijn in
novatieve scheepsconcepten, 
voortstuwings- en energiesy
stemen en navigatie- en com
municatiesystemen ontwik
keld. Projectleiders van Geest 
North Sea Lines, Damen 
Shipyards, Wartsila Propul
sion en Imtech Marine Tech
nology gaven een korte pre

sentatie van de door hen in
gediende projectvoorstellen. 
Naast reders, scheepswerven 
en toeleveranciers was er ook 
ruime belangstelling van ban
ken, classificatiemaatschap- 
pijen en andere maritieme 
dienstverleners.
Met meer dan zestig aanmel
dingen kan gesteld worden dat 
er sprake was van een aantrek
kelijk programma. Eens te 
meer is aangetoond dat het 
maritieme cluster ook in Euro
pees verband steeds beter de 
weg weet te vinden tot innova
tieve samenwerking.

Antifouling
Over de opslag van antifou
ling is een verschil van mening 
gerezen tussen VNSI en het 
ministerie van VROM. Het 
ministerie stelt dat antifouling 
apart van andere verf moet 
worden opgeslagen, terwijl 
VNSI vindt dat opslag con
form richtlijn CPR-15 voldoet 
aan de intentie van de Bestrij
dingsmiddelenwet. Volgens 
VNSI moet opslag samen met 
andere verf daarom mogelijk 
zijn.
Om de strijd te beslechten, or
ganiseerden Schelde Marine- 
bouw en VNSI half november
2005 een praktijkexcursie voor 
medewerkers van VROM en 
het College voor de Toela
ting van Bestrijdingsmiddelen 
(CTB). Nader overleg leidt 
hopelijk tot een pragmatische 
oplossing zonder ingrijpende 
consequenties voor de werven.

Inventarisatie milieu
maatregelen
Welke maatregelen treffen 
Europese scheepsbouwers bij 
straal- en conserveringswerk- 
zaamheden? Om hierachter te 
komen, is onlangs, in overleg 
met de Europese organisaties 
CESA en CEPE, een enquête 
verstuurd aan de bij CESA 
aangesloten landen. De inven
tarisatie wordt gehouden om
dat verffabrikanten volgens de

nieuwe EU-biocidenregistra- 
tie voortaan per land moeten 
aangeven welke voorzorgs
maatregelen worden getroffen 
bij het aanbrengen en verwij
deren van antifouling. Voor 
Nederland heeft VNSI deze 
opgave verzorgd, zodat de 
werven niet apart benaderd 
hoeven te worden.

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

http://www.vnsi.nl
mailto:info@vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
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S C H E E P S B O U W  NE DE RLAND
V e r e n i g in g  N e d e r la n d s e  S c h e e p s b o u w  In d u s t r ie§VNSI

Leden
Akerboom Y a ch t E q u ip m e n t 
Alblasserdam  Y ach tbu ild ing  B.V.
Werf A lb la s s e rd a m  B.V.
Scheepswerf 't A m b a c h t B.V.
Am els B.V.
Scheepsbouwbedrijf Het Anker 
Barkmeijer Stroobos B.V.
Bodewes Binnenvaart B.V.
B odew es  Shipyards B.V. 
S ch e ep sw erve n  G ebr. G . &  H. 
B odew es B.V.
S ch e e p sw e rf L.J. B o e r S lie d re ch t B .V  
S ch e e p sw e rf Jac. den B reejen  B.V, 
Breko N ie u w b o u w  B.V,
Breko R epa ra tie  B.V,
S ch e e p sw e rf v /h  C. B u ite nd ijk  B.V, 
B ijlsm a S h ipya rd  B.V 
C ee len  S h ipya rd  B .V  
C entra l In d u s try  G roup  N .V  
C on o sh ip  In te rna tiona l B .V  
D am en D redg ing  E qu ipm ent 
D am en S h ip re p a ir R o tte rd am  B .V
- Van B rink  R o tte rdam  
D am en S h ip ya rd s  B ergum  
D am en S h ip ya rd s  G o rinchem  
D am en S h ip ya rd s  G roup  
D am en S h ip ya rd s  H ard inxve ld  
S h ipya rd  K. Dam en 
S ch e e p sw e rf Ferus S m it B .V  
S ch e e p sw e rf G ee rtm an  B .V  
S ch e e p sw e rf G e lria  B .V  
S ch e e p sw e rf G rave  B .V  
Van G re ve n s te in 's  S ch e e p sw e rf B .V  
S ch e e p sw e rf H oebée  B .V
A. & L. H oekm an  B.V,
S ch e e p sw e rf H oo ge rw aa rd  B.V, 
S ch e e p sw e rf De H oop  Lob ith  B.V, 
W e r f 'D e  H oop ' (S ch ie d a m ) B.V,
IHC  H o lland  M erw ede  B.V.
IHC  H o lland  B e a ve r D redge rs  B .V  
IHC  H o lland  D redge rs  B.V.
IH C  H o lland  P arts  &  S e rv ices  B.V. 
Instalho B.V.
Intervak B.V.
B.V. Scheepswerf De Kaap  
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Scheepswerf Wout Liezen B.V.
Luyt Groep B.V.
Maatschappij De M aas B.V. 
Scheepswerf 'Maasbracht' N.V. 
Maaskant Shipyards  
Maaskant Bruinisse B.V.
Marinebedrijf Divisie Platform 
Merwede Shipyard B.V.
Nederlof Scheepsbouw  B.V. 
Nicoverken Holland B.V. 
Scheepsreparatie H. Niessen B.V. 
Koninklijke Niestern Sander B.V. 
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V.

Padm os Bruinisse B.V.
P adm os Stellendam B.V. 
S c h e e p sw e rf Peters B.V. 
K on ink lijke  Schelde Groep B.V. 
S che lde  Marinebouw B.V. 
S ch e ld e p o o rt B.V.
Scheepswerf De Schroef B.V. 
Serdijn Ship Repair B.V. 
Shipdock B.V.
Scheepswerf Slob B.V.
Smits Scheepsreparatie B.V. 
T exdok B.V.
B.V. S c h e e p s w e rf'Vahali' 
S c h e e p sw e rf V isser B.V. 
V o lha rd ing  Shipyards 
V o lha rd ing  Shipyards Harlingen 
S c h e e p sw e rf Vooruit B.V. 
V O S T A  LM G  B.V.
D. van  de W e te ring  B.V, 
A n tw e rp  S h ip re p a ir N.V,

G e a sso cie e rd e  leden
A L B C O N  B.V.
A lfa  Laval B e n e lu x  B .V  
A lu b o u w  de M ooy B .V  
A rb o d e  M a rit ie m  B .V  
A tlas  S e rv ice s  G ro e p  B.V,
B arid  E ng ineering
V eren igde  B ierens B edrijven  B .V
B lesM A  B.V.
Den B o e r M arine  
H ande lsbu reau  B oone B .V  
B o o n k V a n  Leeuw en  A dvoca ten  
B orand  B.V,
B ucoM ar 
C A P E  G ro e p  B.V.
C e n te r Line
W K M  C orn e lisse  T rad ing  B .V
C um arine
D ELTA S urveys
DESM I K& R Pompen B.V.
Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V.
Econosto Nederland B.V.
Edaircon
Eurostar Shipbuilding & Trading 
F C X  Netherlands B.V.
Feederlines B.V.
Flender Bruinhof Marine 
F N V  Bondgenoten 
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Hertel Marine Services B.V.
Hi Temp Europe B.V.
Hoogendoorn Maritieme 
Betimmeringen & Interieurbouw 
IA SA S
IF S  Netherlands B.V.
IH D A Shipbuilding Service B.V.
IN G  Bank (H F 03 .02)

Hogeschool IN H O LLA N D  Delft 
Scheepsbouwkunde 
International Paint (Nederland) B.V. 
Scheepsbouwkundig Bureau Herman 
Jansen B.V.
Ketting Compressoren  
K L C  Marine Consultants B.V.
K N V T S
Leading Edge B.V.
Lloyd's Register EM E A  
Logic Vision B.V.
MaetisArbo B.V.
MARIN
Marin Ship Management B.V.
Directie Materieel Koninklijke Marine 
Afdeling Maritieme Techniek 
MasterShip
M eta lix  B.V.
N ava ltec  M arine  E ng in e e rin g  S e rv ice  B.V, 
N av ingo  B.V,
N E S E C  S ch e ep s fin an c ie rin g en  
N ew T h e x  B .V
N um e riek  C en tru m  G ron ingen  B .V  
B ureau P ennA rts  B .V  
Q ue rcu s  Techn ica l T ra in ing  S e rv ices  B.V, 
R a lteco  B.V.
R andstad  U itzendbureau  B .V  
R id d e rin kh o f B.V.
R o lls -R oyce  M arine  B ene lux  B .V  
S A R C  B.V.
S A S  TE C H
S ch e e p va a rt en T ra n spo rt C ollege
S ch ip  en W e rf de Zee
S igm a M arine  C oa tings  N e the rlands  B .V
S perre  R o tte rd am  B .V
STI E n g ineering  B .V
S to rk  B ro nsw e rk  B .V
S tru ik  & H am ers lag  B .V
T L O  H o lland  C on tro ls  B .V
Touw  B&B H o ld ing  B .V
T re tt C onsu lting  B .V
U G S
B.V. V E G A M e e t-  en R eg e lte chn iek  
VeKa Group B.V.
Van der Velden Marine System s  
V P G  Scheepsservice B.V.
Museumwerf Vreeswijk
Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
Scheepsbouwkundig Bureau Zeem an B.V.

V N S I
Boerhaavelaan 40
Postbus 138, 2700 A C  Zoetermeer
Tel.: (079)353  11 65
Fax: (079) 353 11 55
E-m ail: info@vnsi.nl
Internet: www.vnsi.nl

meer info op: WWW.VNSI.NL

mailto:info@vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
http://WWW.VNSI.NL
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Koninklijke N ed erlan d se  

Vereniging van Technici 

op Scheepvaartgeb ied

Royal N e the rlands Society 

of M a rin e  Technology

Nieuwe jaar
Het afgelopen jaar is voor de 
KNVTS rustig verlopen met 
onder meer hoogtepunten als 
de Schip van het Jaar uitrei
king, zeilen op het IJsselmeer 
en de Maritieme Ontmoe
tingsdag. Daarnaast zijn vele 
lezingen in de afdelingen van 
hoog niveau geweest en goed 
ontvangen, gezien de op
komst.
Het nieuwe jaar zal ook door 
deze punten worden gewaar
merkt. De Algemene Jaarver
gadering zal door de afdeling 
Rotterdam worden verzorgd 
en over de wijze van uitreiking 
van het Schip van het Jaar 
wordt op dit moment nog in 
een breder platform nage
dacht.
Wij hebben echter een punt 
van aandacht voor ons allen. 
Wij zien geleidelijke daling 
van het aantal leden over de 
afgelopen jaren. Plannen wor
den door het hoofdbestuur 
ontwikkeld en uitgewerkt om 
hier een halt aan te roepen. 
Het is van groot belang dat een 
ieder zich inzet voor de leden- 
aanwas. Ik doe dan ook een 
beroep op u, om rond te kijken 
en waar mogelijk actief leden 
te werven.
Jan de Vos

In Memoriam
Onlangs bereikte ons het be
richt dat eind augustus op 56- 
jarige leeftijd is overleden de 
heer A. Bruinink, werkzaam 
bij Croon Electrotechniek BV. 
Hij was ruim negentien jaar 
lid.

Op 26 november jl. overleed 
op 61-jarige leeftijd de heer 
ing. G.C. Molenaar. Gerard 
Molenaar was tot zijn pensio
nering in 2003 werkzaam bij 
Lloyd's Register of Shipping 
in Rotterdam als hoofd van 
het Machinery Design Ap
proval Department. Bij zijn 
overlijden was hij ruim dertig 
jaar lid van de KNVTS.

Ballotage 

Voorgesteld en gepas
seerd voor het JUNIOR  
LIDMAATSCHAP

D.C.Bruin
Student Scheepsbouwkunde 
Bizetstraat 39 
2625 AW  Delft 
Voorgesteld door A.Aalbers 
Afdeling Rotterdam

G. Vreugdenhil
Student Maritieme Techniek
TU-Delft
Prins Clausstraat 29
2691 CR ‘s Gravenzande
Voorgesteld door J. Pinkster
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en 
gepasseerd voor het 
GEWOON 
LIDMAATSCHAP

P.J.Kuin
Senior Auditor/Trainer
Det Norske Veritas
Rotterdam
Groenland 61
2548 W C ‘s Gravenhage
Voorgesteld door P.Boekel
Afdeling Rotterdam

A.D.A.Mangroelal 
Accountmanager 
Admiraal Lucashof 3 
3115 HM Schiedam 
Voorgesteld door S.A.Zeegers 
Afdeling Rotterdam

T.J.Tool
Projectmanager VNSI 
Zoetermeer 
Bezembinderstraat 6 
2645 JT  Delfgauw 
Voorgesteld door P.'t Hart 
Afdeling Rotterdam

P.R. Massolt 
Algemeen Directeur 
Zilverweg 10A 
8445 PE Heerenveen 
Voorgesteld door M. de Vries 
Afdeling Noord

P.J. Sebrechts 
Electrical Surveyor Lloyd's 
Register EMEA-Rotterdam 
Spieringwater 10 
2993 DM Barendrecht 
Voorgesteld door
G.J. Vromans 
Afdeling Rotterdam

R.H. van Till 
Medewerker Onderwijs/ 
Onderzoek TU Delft 
Pastoor Canniuslaan 4 
2661 HW Bergschenhoek 
Voorgesteld door H. Boonstra 
Afdeling Rotterdam

H. Wijnja
Hoofdwerktuigkundige Bore 
Shipowners BV Rotterdam 
Stadseiland 32 
8243 HT Lelystad 
Voorgesteld door A. van Loo 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepas
seerd voor het DONA
TEURS LIDMAATSCHAP

J. Wesseling
Schade Behandelaar AON 
Risico Management
Groningen 
Rubensstraat 75 
9718 ME Groningen 
Voorgesteld door J.W . Boere 
Afdeling Noord

ABECON Informatie
systemen Maritiem 
Contactpersonen: dhr. E.R. 
Thuijs/dhr. D. Witstok 
Postbus 1 
1270 AA Huizen

Voor meer informatie:

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

mailto:secretaris.knvts@planet.nl


M a r i 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

VOITH
Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 AK Twello
Postbus 2G1
739G AE Twello
Tel. +31 (G) S71 27 96 GG
Fax +31 (g) S71 27 64 4S
E-mail: voithnederland@voith.com
www.voith.nl

TraJuco
Asset Management

Traduco Asset Management
Hectorlaan 1
1702 C L  Heerhugowaard 
Tel.: G72-S72 6S 2S 
Fax G72-S72 G3 SG 
E-mail: info@traduco.nl 
www.traduco.nl

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

HDM

Interocean Personnel Services (IPS)
Rivium Westlaan B
29G9 LD Capelle aan den Ijssel
Tel.: +31(0)10 4479494
Fax.:+ 3l(0)l0  2357878
www.ipspersonnel.com
maritime@ipspersonnel.com

Maritime Human Resources BV
Soerweg 31
3GBB GR Rotterdam
Tel.: 010 4B7 67 BG
Fax 010 4B7 67 99
www.mhr-r.com
secretariaat@mhr-r.com

DE HAAS DIES EL M O TO R EN  BV

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

warkoop on reparatie

Cummins
Diesel Sales +  Service fcv

Cummins Diesel Sales + Service BV
Galvanistraat 35 
3316 GH Dordrecht 
Tel.: 078-618 12 00 
Fax 078-617 65 79 
E-mail: info@cummins.nl 
www.cummins.n

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

m

Swets Nautische Personeelsdiensten 
B.V.
Veerplein 22, 3331 LE Zwijndrecht
Postbus 136, 3330 AC Zwijndrecht
Tel. (078) 6191290
Fax. (078)6191018
Vestiging Amsterdam (020) 682 1866
info@swets-plaza.nl
www.swets-plaza.nl

m a rïljmö co n su ltan ts

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
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Bakker Sliedrecht Electro Industrie 
B.V.
Leeghwaterstraat SS-S9 
3364 AE Sliedrecht 
Tel. G1B4 - 43 66 33 
Fax G1B4 - 43 66 BB 
www.bakkersliedrecht.com

DCS International B.V.
Marchantstraat 1G
3332 C L  ZWIJNDRECHT
patrick@dcsint.nl
Tel.: G7B-6192GG3
fax. : G7B 6191S39

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140 Temse (B)
Tel. 00 32 - 3 - 710 SB 10 
Fax 00 32 - 3 - 710 SB 11 
E-mail: info@multi.be

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

M ark van Schaick M arine Services
Nieuwe Waterwegstraat 7 
311S HE Schiedam 
Tel. +31(0)10 409 GS 99 
Fax +31(0)10 409 GS 90 
E-mail: info@markvanschaick.nl 
www.markvanschaick.nl

Radarstraat 13-15
2S2S KC Den Haag 
Tel. G7G-3BB 93 4S 
Fax. G7G-3BB S4 GG 
E-mail: info@vanzetten.com 
www.vanzetten.com
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IT W  W elding Products BV
Edisonstraat 1G
3261 LD Oud-Beijerland
Tel. G1B6 - 64 14 44
Fax G1B6 - 64 GB BG
E-mail: info@itw-welding.nl
www.itw-welding.com
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STIEngineering B V
de Hoefsmid 1
1BS1 PZ Heiloo
Tel. 072- S33 66 B7
Fax 072- S33 B3 12
E-mail: info@sti-engineering.nl
www.sti-engineering.nl

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7 , 3195 ND Pernis-Rotterdam 
Havennummer 2801, Gebouw 3 
Postbus 830 - 3000 AV Rotterdam 
tel.: +31 (0)10 400 05 00 
fax: +31 (0)10 411 55 88 
e-mail: info@loodswezen.nl 
www.loodswezen.nl
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Lowland International B.V.
Postbus 3G36 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023 - SS7 01 01 
Fax G23 - S63 79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.lowland.com

MerMama 
Dim latuw lening

Hubel Marine BV
Vlierbaan 4G
29GB LR  Capelle a/d IJssel 
Tel. 010 - 4SB 73 3B 
Fax 010 - 4SB 76 62 
E-mail: erik@hubelmarine.com

Takmarine B.V.
Govert van W ijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010 - S92 19 66
Fax G1G - S92 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GR Rhoon
info@q-shipping.nl
www.q-shipping.nl
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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)10 4281498
website: www.radioholland.nl
email: info@radioholland.nl

Nicoverken Marine Services BV
Regoutstraat 1
312S BH Schiedam
Tel. G1G - 23B G9 99
Fax 010 - 23B 09 BB
Email: marine@nicoverken.nl

http://www.passe-partout.nl
mailto:voithnederland@voith.com
http://www.voith.nl
mailto:info@traduco.nl
http://www.traduco.nl
http://www.ipspersonnel.com
mailto:maritime@ipspersonnel.com
http://www.mhr-r.com
mailto:secretariaat@mhr-r.com
mailto:info@dehaasdiesel.nl
http://www.dehaasdiesel.nl
mailto:info@cummins.nl
http://www.cummins.n
http://www.maritiemevacaturebank.nl
http://www.maritiemevacaturebank.nl
mailto:info@maritiemevacaturebank.nl
mailto:info@swets-plaza.nl
http://www.swets-plaza.nl
mailto:rob@bos-maritime-consultants.com
http://www.bos
http://www.bakkersliedrecht.com
mailto:patrick@dcsint.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
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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


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

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

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

Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 291S6 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010 - 413 08 S2 
Fax 010 - 413 08 S1 
E-mail: info@groensoet.nl

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

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

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

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

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
312S BH Schiedam
Tel. 010 - 238 09 99
Fax 010 - 238 09 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl

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

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

Staal-IJzer Gieterij

C flllord
Allard-Europe NV
Veedijk S1
B-2300 Turnhout
E-mail: info@allard-europe.com
www.allard-europe.com
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Innotiv Co-Making
Munsterstraat 20a
7418 EV Deventer
Postbus 72 , 7400 AB Deventer
Tel. 0S70 - S0 21 70
Fax 0S70 - S0 21 71
www.innotiv.nl
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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

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

Datema Delfzijl BV
www.datema.nl
Tel. 0596 - 63 52 52
Fax 0596 - 61 52 45
E-mail: delfzijl@datema.nl
Tel. 010 - 436 61 88, Fax 010 - 436 55 11
E-mail: rotterdam@datema.nl

Vertaalbureau1»__________
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen
Troelstraweg 243, 3317 TE Dordrecht 
Tel. 078 - 617 91 17 
Fax 078 - 618 68 02 
info@srt-vertalingen.nl

Aalborg Industries B.V.
Postbus 14S 
3200AC Spijkenisse 
Ohmweg 8 
3208KE Spijkenisse 
Tel.: +31 (0)181 6S0 S00 
Fax: +31 (0)181 6S0 S01 
rtmw@aalborg-industries.nl 
www.aalborg-industries.nl
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Lloyd's Register
W eena Zuid 170 
3012 NC Rotterdam 
Tel. 010 - 201 84 47
Fax 010 - 404 55 88

Colofon
‘B c N p  H l  W e rf da Zee* is het orgaan van de
Stichting 'Schip en W erf de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied KNVTS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVNR, het M aritiem  Research Instituut 
M ARIN, de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie 
VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de 
Afdeling Maritieme Techniek van KlVl-NIRIA en de Federatie 
van Werknemers in de Zeevaart FW Z

|nt 1 1  1

I J.L .A . van Aalst a.i.

IfEtel E.M. Pelgrim-Buis

I H .R .M . Dill, D .G .W . Schotte, Ir. W . deJong, 
Ir. T . Lantau, Ir. J . Pinkster, H. Roorda en N. W essels bsc

I M evr. A .A . Boers,
Dr. Ir. J .J. Blok, Ing. P. ’t  Hart, M . de Jong, Ir. E .W .H . Keizer, 
Ir. G.H. G. Lagers, M r. K. Polderman, E. Sarton, T . W estra, 
J.K . van der W iele.

RtÜHX^V a d r e s : Mathenesser laan 185,
3014 HA Rotterdam, telefoon 010 - 241 00 94, 
fax 010 - 241 00 95, e-mail swz.rotterdam@wxs.nl

U itg e v e r : M edia Business Press; Drs. Suzanne W anders 
Metaalhof 27, 3067 GM  Rotterdam, Postbus 8632,
3009 AP Rotterdam, telefoon 010-289 40 08 (abonnementen), 
010-289 40 75 (overig), fax 010-289 40 76.

ISSN 0926 - 4213
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M edia Sales Support
Rodney van Lambaart
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam
telefoon 010-2894066, fax 010-2894061
e-mail rvanlambaart@mediasalessupport.nl
Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de
Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de
rechtbanken in Nederland.

A b o n n em en ten : Nederland €  71,95, 
buitenland €  109,00 (zeepost), €  116,00 (luchtpost), 
losse exemplaren €  17,50.
Studentenabonnement €  35,00 (alleen met bewijs van inschrijving) 
Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging 
kan uitsluitend plaatsvinden door twee maanden voor het einde van 
de lopende abonnementsperiode een aangetekende brief te sturen 
naar:
Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam voor leden van de KNVTS, 
Heemraadssingel 323, 3001 HC Rotterdam 
voor leden van de FW Z  ,
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam voor overige abonnees.
Moet het verzendadres gewijzigd worden stuur dan het etiket met 
verbeterd adres terug.

riwl^ii'iMiwrp;
Bo Sauer, Thieme MediaCenter, Rotterdam 

Lay-o u t en  druks
Thieme MediaCenter, Rotterdam

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

! Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de uitgever.
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
■ leidinggeven aan en het coachen van de projectleiders en medewerkers in hun ervaringsopbouw en 

ontwikkeling
■ coördinatie en initiëren van het automatiseren van het tekenproces en berekeningen
■ in samenwerking met het projectmanagement, bedrijfsleiding en afdeling inkoop planning samenstellen, 

bewaken van de voortgang, uitbesteden van tekenwerk
■ verantwoordelijk voor vervaardiging van engineeringspakketten en de scheepsbouwkundige en 

werktuigbouwkundige constructies van te bouwen schepen
■ verzorgen van diverse berekeningen, contacten met klassenbureaus en autoriteiten

PROFIEL
■ coachend leidinggeven
■ ervaren scheepsbouwer die met gestructureerd ontwerpen van vrachtschepen zijn sporen heeft verdiend
■ opleiding HTS-Scheepsbouwkunde of gelijkwaardig
■ kennis van planningstechnieken
■ goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
■ leeftijd vanaf circa 35 jaar

WIJ BIEDEN
■ een boeiende en brede functie met veel ruimte om met eigen initiatief de afdeling te ontwikkelen
■ een hard werkende, enthousiaste en informele afdeling
■ internationaal opererend bedrijf, deeluitmakend van een onderneming met uitstekende reputatie
■ goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

REAGEREN/INFORMATIE
■ voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer K. van Bolhuis, Hoofd Nieuwbouw en/of de heer 

R. Nugteren, Algemeen Directeur, telefoon 0511 -  467 222 of email info@damen-bergum.nl
■ uw sollicitatie kunt u binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie richten aan:

Damen Shipyards Bergum, t.a.v. de heer K. van Bolhuis

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DIIM5BI
D A M E N  S H I P Y A R D S  B E R G U M Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP ©
Damsingel 4 (Industrieterrein Zuid) 
9262 NC Suameer 
www.damen-bergum.nl

Postbus 7
9250 AA Bergum
info@damen-bergum.nl

telefoon 0511 46 72 22 
fax 0511 46 42 59

mailto:info@damen-bergum.nl
http://www.damen-bergum.nl
mailto:info@damen-bergum.nl


Life sparkles when it's enjoyable. We send best wishes for a truly memorable 

and very successful evening. A t the end of the day, sharing a great time is 

what really matters.

LIFE MATTERS
www.lr.org

Lloyd's Register EMEA, W eena-Zuid 170, 3012 NC R otte rdam , The Netherlands 

Tel: +31 10 4145 088, Fax: +31 10 2140 190, Email: ro t-m arine@ lr.org  

Services are p rov id e d  by  m em bers o f  th e  Lloyd's Register G roup .

Lloyd's Register is an exem p t ch a rity  unde r th e  U K  Charities A ct 1993.
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http://www.lr.org
mailto:rot-marine@lr.org

