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Atlas Services Groep ËÎh,3

Waar ke rinis, kracht en kunde
samenkomen
W aar vindt u ze nog? Professionals die 7 dagen per week,

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

Tenminste, vanuit deze plaats beschikt Atlas Services Groep 

over een internationaal netwerk van vestigingen en agen

ten die snel kunnen beschikken over een w erknem er of 

desnoods een complete bem anning voor uw vloot. Voor 

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

steuning bij adm inistratieve handelingen, naast trainingen 

en program m a’s voor scholing, loopbaanontw ikkeling en 

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

olie- en gas- en hydrografische keten. En dat al sinds 1982.

We zullen niet van het dek schreeuwen dat we hierin de 

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

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

grafie zijn gewaarborgd. Zeker.

www.atlasgroep.nl
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Inhoudsopgave

12 Onderzeebootbouw
Dé onderzeebootbouw was aan 
het begin van de twintigste eeuw 
een bloeiende tak van de vader
landse, maritieme industrie. 
Minder bekend daarbij zijn de 
redenen voor het geruisloos 
(hoewel typerend voor het on
derhavige product) ten onder 
gaan van de Nederlandse onder
zeebootbouw.

20 Scheepsbouw en -vaart ’06
In 2005 ontwikkelde zich, 
als gevolg van de goede 
scheepvaartmarkt, een 
grote vraag naar scheeps
bouw. Waar hebben deze 
ontwikkelingen toe geleid? 
En wat is de huidige situ
atie van de wereldscheep- 
vaart? Deze maand deel 1 
van de serie.

25 mv Cetus
Mv Cetus is an aluminium 
1.275 tdw, diesel-electric 18 
knot offshore pilot vessel and is 
the first of a series of two ves
sels to be delivered to Dutch 
pilot service (the Netherlands) 
by Abeking & Rasmussen 
(Germany).

30 Rocknes Report
The Rocknes left Eikefet outside 
of Bergen, Norway, loaded with 
23,243 tonnes of gravel and 
stone. The ship had a crew of 
twenty-nine on board and was 
headed for Emden, Germany, 
when it tragically capsized in 
Vatlestraumen. Eighteen mem
bers of the crew lost their lives.

Omslag: B innenvaarttanker Maxima (foto Flying Focus)
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Binnenvaart Innovatiedag

BUJtÉAU

Scheepvaartmuseum viert feest

IH N O V A T IL
ëlM M KN YAAK T

Het Bureau Innovatie Binnen
vaart organiseert vrijdag 17 maart 
2006 voor de derde keer de 
Binnenvaart Innovatiedag. Het 
evenement vindt plaats tussen 
9:30 en 17:30 uur in het Aula Con
grescentrum van de Technische 
Universiteit Delft. Prof.dr.ir. jfg 
Wijnolst, voorzitter van de Stich
ting Nederland Maritiem Land, 
zal de dag openen. De Innovatie
dag is in eerste instantie voor de 
binnenvaartondernemer bedoeld, 
maar richt zich daarnaast ook op 
andere binnenvaartgerelateerde in 
stanties, zoals scheepsbouwers, 
toeleveranciers, veiligheids- en mi 
lieudeskundigén, keurende en cer
tificerende instanties, verzekeraars, 
financiële instellingen, verladers, 
bevrachters, (binnen)havens, over
heden, subsidiërende instanties, 
kennisinstituten en overige pro- 
fït/non-profit organisaties.
Via een vijftiental lezingen en een 
innovatiemarkt worden de bezoe
kers op de hoogte gebracht van de 
nieuwste trends op binnenvaart- 
gebied. Daarbij gaat het niet alleen 
om concrete innovaties, maar ook 
om nieuwe ontwikkelingen die 
van invloed kunnen zijn op het 
binnenvaartbedrijf, zowel in de 
zin van kansen als bedreigingen. 
Centraal tijdens de lezingen staan 
de thema’s ‘CO, -reductie en

Brandstofbesparing’, ‘Onderzoek 
enBeleid’ en ‘Logistiek en IC T ’. 
Er worden lezingen gehouden 
over onder andere:
Weerstand vermindering van de 
scheepsromp middels luchtsme
ring en hydrodynamische optima
lisatie van de scheepsromp. Deze 
lezing wordtverzorgd door dhr. C. 
Thill, van het Maritime Research 
Institute Netherlands (MARIN). 
De Futura Carrier: een scheeps- 
type dat zowel voor de binnen
vaart, als dé kustvaart geschikt is. 
Deze Lezing wordt verzorgd door 
Dipl.-Ing. Udo W olf van New- 
Logistics te Kiel (lezing in het 
Duits).
SPS (Sandwich Plate System): de 
toepassing van SPS in (plaats van) 
dubbelwanden en soortgelijke be
schermende constructies voor 
binnenvaartschepen. Deze lezing 
wordt verzorgd door Mr.G.Ken- 
nedy, van Intelligent Engineering 
Ltd. (lezing in het Engels). 
Tegelijkertijd presenteren, gedu 
rende de gehele dag, diverse 
bedrijven en instellingen hun 
binnenvaartinnovaties.
De Innovatiedag is gratis toegan
kelijk en wordt georganiseerd in 
samenwerking met diverse spon
soren uit het bedrijfsleven en de 
overheid. Ook Schip en W erf de 
Zee heeft een bijdrage geleverd.

‘s Lands Zeemagazijn, het 
prachtige monument waar het 
Nêtherlands Scheepvaartmu 
seum Amsterdam is gevestigd 
beleeft zij n 3 50 j arig j ubileum. 
In 16S6, werd het pand ge
bouwd. Daniël Stalpaert, de 
eerste stadsbouwmeester van 
Amsterdam, ontwierp het 
vierkante gebouw met een 
grote binnenplaats. Het is een 
van de bekendste voorbeelden 
van het Hollands classicisme. 
Door de sobere opzet van het 
gebouw komen de timpanen 
met allegorische voorstellin 
gen van de zeegod Neptunus 
en de Amsterdamse steden
maagd goed tot hun recht. 
Opdrachtgever was de Am
sterdamse Admiraliteit, een 
voorloper van de Koninklijke 
Marine. Het Zeemagazijn 
markeert het begin van de 
Oostélijke Eilanden, een

stadsuitbreiding die geheel in 
het teken stond van scheep
vaart en scheepsbouw. Het 
werd de thuisbasis van dé oor
logsvloot, met pakhuizen, 
werkplaatsen en scheeps
werven.
De tentoonstelling gaat over 
de roerige beginperiode, de 
grote, bijna fatale brand van 
1791 en de langverwachte 
entree van het Scheepvaart
museum in 1972. De expositie 
eindigt met een presentatie 
van de plannen voor de groot
scheepse herinrichting van het 
museum, die in 2009 gereed 
zal zijn.
16 februari 2006 t/m 7 januari
2007
Internet:
www.scheepvaartmuseum.nl

Management buy-out bij Rotor B.V. te Eibergen

De huidige directie van Rotor 
B.V. heeft met de aandeelhou
ders overeenstemming bereikt 
over een management buy -out 
per 1 januari 2006. Met de 
buy-out krijgt de continuïteit 
en groei van Rotor B.V. een 
nieuwe impuls.

Rotor B.V. is producent van 
rotor nl®' elektromotoren. Het 
merk rotor nl®' is een begrip in 
de markt van de standaard- en 
specialelektromotoren. In de 
loop der j aren heeft Rotor zich 
een uitstekende, onafhanke
lijke positie verworven op 
ondermeer de markt voor 
scheepsmotoren. Het jaar 
2005 was wederom een topjaar 
met een geconsolideerde om

zet van ca. 22 miljoen euro. 
Rotor B.V. telt 85 medewer
kers waarvan zeventig in E i
bergen, tien in Wellingbo
rough, Engeland, en vijf in 
Drongen, België. De mede
werkers zijn allen 10 januari 
j.1. geïnformeerd over de ma
nagement buy-out.
Het afgelopen jaar heeft Rotor 
B.V. geïnvesteerd in een 
nieuw ERP systeem, waarmee

men de komende jaren op in
telligente en dynamische wijze 
kan inspelen op de verande
ringen in de markt. Het beleid 
van dé directie zal gericht blij 
ven op autonome groei, ser
vice op maat en lage integrale 
kosten. Men is er dan ook van 
overtuigd, dat de organisatie 
een uitstekende uitgangsposi
tie heeft voor het verwezenlij
ken van al haar doelstellingen,

http://www.scheepvaartmuseum.nl
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Maritiem Instituut De Ruyter in een nieuw jasje
Hogeschool Zeeland, ROC 
Zeeland en HZsafety geven op 
26 januari aanstaande het 
startsein voor een nieuwe fase 
van samenwerking.
De instellingen zullen geza
menlijk met een geheel eigen 
gezicht als centrum voor mari 
tieme en logistieke kennis 
gaan opereren. Hogeschool 
Zeeland en ROC Zeeland 
bundelen hun maritieme en 
logistieke opleidingen onder 
de vertrouwde naam ‘Mari 
tiem Instituut De Ruyter’, 
HZsafety zét de activiteiten 
voort onder de naam ‘De 
Ruyter training en consul
tancy’.
Het M IR, zoals het in de di
recte omgeving en de mari
tieme wereld ook wel wordt 
genoemd, wil zowel kennis

centrum zijn voor studenten 
als voor het (maritieme en lo
gistieke) bedrijfsleven; een 
kenniscentrum dat continu 
werkt aan versterking van 
het maritieme onderwijs, 
met Zeeland als thuisbasis, 
maar Nederland en ook het 
buitenland als werkveld.
Het samenwerkingsverband 
van Hogeschool Zeeland, 
ROC Zeeland en HZsafèty 
krijgt nu een duidelijk eigen 
profiel dat op 26 januari door 
mr. G .X. Hollaar, directeur 
van de Koninklijke Vereni
ging van Nederlandse R e
ders, geïntroduceerd zal 
worden. Hij zal daarbij ook 
ingaan op de toekomst van 
de Nederlandse koopvaardij 
en die van het Nederlandse 
maritieme onderwijs.

Op 26 januari zal ook wor
den stilgestaan bij de eigen- 
domsveranderingen binnen 
HZsafety, waarin Hoge
school Zeeland tot voor kort 
een meerderheidsbelang had 
en die voortaan De Ruyter 
training en consultancy B.V. 
heet. Naast Hogeschool Zee
land en Stichting Maritieme 
Activiteiten krijgt nu ook 
ROC Zeeland een aanzien
lijk belang in dit bedrijf. Er 
zijn nu drie partijen met elk 
dertig procent van de aande
len. Dé overige tien procent 
is in handen van de mede
werkers van De Ruyter trai
ning & consultancy. Het be
drijf legt zich toe op training 
en consultancy en beschikt 
over een trainingscentrum 
voor de offshore, brandweer

en bedrijfshulpverlening/- 
EHBO. Het Zeeuws Partici
patie Fonds dat ook aandeel
houder is, zal niet langer 
aanblijven als aandeelhou
der, daar zij zich onder meer 
richten op beginnende on
dernemers of doorstarters in 
de provincie Zeeland.

Unieke opleiding voor Megajachten in Nederland
Het Scheepvaart en Transport 
College (STC) te Rotterdam 
heeft een nieuwe opleiding 
ontwikkeld voor toekomstige 
officieren op megajachten 
(luxe motor- en zeiljachten 
met een lengte van meer dan 
24 meter), De opleiding, ge
naamd ‘Master Certificate 
MegaYacht’ is erkend door de 
UK Maritime Coastguard 
Agency (MCA)* Met een 
M CA erkend certificaat vol
doen officieren aan de eisen 
waar de bemanning van vrij 
wel alle grote hedendaagse 
jachten aan moet voldoen. De 
eerste cursus start begin maart 
2006 in Rotterdam. Om de 
cursus te beginnen is mini 
maal het diploma Stuurman 
Werktuigkundige Kleine Sche

pen (SWK) vereist. De cursus 
duurt twaalf weken en bestaat 
uit een theoriedeel van acht 
weken en een praktijkdeel van 
vier weken. In dit praktijkdeel 
wordt er met zeil- en motor
jachten van verschillende af
metingen gevaren.
De megaj acht industrie bloeit. 
Nederland heeft van oudsher 
een goede naam ten aanzien 
van jachtbouw en heeft 
wereldwijd een koppositie. De 
complexiteit van luxe jachten 
wordt echter steeds groter, en 
bemanningen moeten steeds 
vaker aan internationaal ge
stelde eisen voldoen.
Daarom heeft het ST C een ge - 
specialiseerde opleiding ont
wikkeld die inspringt op de 
behoefte om goed opgeleide

bemanningen te kunnen leve
ren.
Mede door een intensief con
tact met de internationale 
jachtindustrie heeft het STC  
een uitgebalanceerd pakket 
ontwikkeld waarbij naast de 
nautische (motor- en zeiljacht) 
aspecten veel aandacht wordt 
geschonken aan hospitality- 
en managementtraining. Het 
STC  is tevens partner van 
International Yachtmaster 
Training, USA. Deze organi
satie heeft een wereldwijd net
werk van instituten welke al
len opleidingen verzorgen vol
gens de UK Maritime Coast
guard Agency (MCA)-norm 
met dito certificaat 
Ook wordt binnen de oplei
ding veel aandacht geschon

ken aan déNederlandse Com 
mercial Cruising Vessel 
(CCV)-regelgeving, welke 
sterk in ontwikkeling is.

Voor meer informatie:
Willem de Vries Project Ma
nager STC-Group/STC BV 
Tel.: 010-4486478

Bootfender = vliegtuigband
Vliegtuigbanden zijn sterk.(2 staalkabels in hiel) yrakkin BV
Zeer hoge impactwaarde '

• ■ - i | I I i I . U l u /  j Z j / oDgeen ijzer in loopvlak dus geen roest
Uit voorraad leverbaar inclusief gaten ' 1 Ly .
Voordelig www.aircrafttyres.com

http://www.ai


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

Opdrachten

Indonesië bestelt twee korvetten bij 
De Schelde

A rtis t impression Sigma-klasse korvet voor Indonesië

Schelde Marinebouw B.V. in 
Vlissingen heeft van de Indo
nesische marine een opdracht 
ontvangen voor een tweede sé
rie van twee korvetten. De eer
ste opdracht voor twee korvet
ten met een optie voor nog 
ééns twee ontving De Schelde 
in 2004. Deze optie is nu uit
geoefend.
De voornaamste gegevens van 
de schépen, de Sigma-klasse, 
zijn:

Lengte o.a. 
Lengtew.1. 
Breedte o.a. 
Holte

90,71 m. 
83,52 m. 
13,02 m. 
8,75 m.

Ontwerpdiepgang 3,60 m. 
Deplacement 1.7001.
Snelheid 28 kn.

Twee opdrachten voor Barkmeijer

Barkmeijer Shipyards heeft 
van De Bock Maritiem in Alk
maar opdracht gekregen voor 
een vrachtschip van 5250 tdw. 
Het betreft een nieuw ontwerp 
met dé volgende afmetingen:

Lengte o.a. 
Lengte 1.1. 
Breedte mal 
Holte 
Diepgang

99,99 m. 
95,80 m. 
15,20 m. 
8,35 m. 

ca. 6,10 m.

Het schip krijgt een enkel 
ruim met een inhoud van
263.000 cu.ft. = ca. 7.447 m3. 
De containercapaciteit wordt

Veel nieuwe opdrachten IHC Holland 
Merwede

De korvetten zijn ontworpen 
door Schelde Naval Shipbuil
ding en zijn geschikt om lange 
afstanden af te leggen met ho
ge snelheden. Zij zullen wor
den ingezet ter bestrijding van 
de piraterij in de 900 km lange 
Straat Malakka en worden uit
gerust met een adequate, voor 
dit doel geschikte bewape
ning.
Levering van de schepen, 
bouwnummers 397 t/m 400, 
is voorzien voor medio 2007, 
eind 2007, eind 2008 en begin 
2009.
De bouw van de korvetten 
zorgt voor vele manjaren 
werk, niet alleen bij de Schel
de, maar ook bij vele andere, 
bij het Nederlands marine- 
bouwcluster aangesloten be
drijven.

IHC Holland Merwede heeft 
rond de jaarwisseling de vol
gende opdrachten geboekt: 
•Een sleephopperzuiger van

6.000 mJ voor de Karachi 
Port Thrust (KPT) in Paki 
stan, te bouwen in Sliedrecht 
onder bouwnummer CO 
1245, op te levéren in de 
tweede helft van 2007.

• Een Letter of Intent voor een 
gecompliceerde pijpenlegger 
voor een buitenlandse op
drachtgever, te bouwen bij 
Merwede Shipyard.

• Twee sleephopperzuigers 
van 11.650 m3 resp. 9.000 m3 
voor de Belgische aannemer 
DEME (Dredging, Environ
mental & Marine Enginee
ring), bouwnummers CO 
1246 en CO 1247, beide te 
bouwen in Kinderdijk en op

te levéren najaar 2007 resp. 
voorjaar 2008.

• Drie snijkopzuigers uit de 
Beaver serie: een 5014C voor 
India, oplevering begin van 
dit jaar, en een 5514C en een 
6016C voor Rusland, beide 
in Sliedrecht te bouwen, met 
oplevering in mei van dit 
jaar.

• Twee samenwerkingspak- 
ketten voor middelgrote, 
lokaal in China te bouwen 
snijkopzuigers,

De nieuwe opdrachten heb
ben een waarde van 250 mil 
joen Euro en betekenen voor 
de eigen bedrijven 750 man
jaren werk, met nog eens het 
dubbele aantal daarvan bij 
toeleveranciers en onderaan-

Nog twee 6.Ü 0D  tonners voor 
Ferus Smit

De serie 6.000 tonners die Fe
rus Smit bouwt voor bij W a
genborg Shipping aangesloten 
reders, is uitgebreid met twee 
stuks: de nummers veertien en 
vijftien in de rij.

Beide schepen zullen in Leer 
worden gebouwd, onder de 
bouwnummers 383 en 384. 
De oplevering is gepland voor 
april en augustus 2008.

213 TEU.
Een hoofdmotor van 2.650 tot
3.000 kW zal zorgen voor een 
snelheid van 13,5 a 14 kn.
Het bouwnummer is 315 en 
dé oplevering is gepland voor 
het tweede kwartaal van 2008. 
In 2003 bouwde de werf al een 
3.200 tonner voor dezelfde 
opdrachtgever, de Smaragd.

Verder kreeg Barkmeij er Ship - 
yards van de heer M. Scherpe- 
nisse in Vlissingen opdracht 
voor een 4.500 tons vracht
schip, in principe gelijk aan de 
schepen van deze grootte die

Zijaanzicht van bouwnummer 3 1 5  van Barkmeijer Shipyards.

de werf voor Arklow Shipping Het bouwnummer is 316 en
heeft gebouwd en nog in aan- de oplevering is gepland voor
bouw heeft augustus 2008.
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Bijlsma boekt vier schepen Amels boekt twee super jachten

Bijlsma Shipyard te Lemmer, 
deel uitmakend van de Veka- 
group, heeft het orderboek 
kunnen aanvullen met twee 
Bijlsma Traders 4500 en twee 
containerfeeders plus een op
tie voor nog twee feeders.
De Bijlsma Traders 4500, 
bouwnummers 756 en 757, 
zijn bestemd voor Wagenborg 
en zijn een vervolg op de serie
4.500 en 3,200 tonners die eer
der bij de werf zijn besteld (zie 
SW Z 2005, nr. 10, blz. 5'),

De containerfèéders, bouw
nummers 738 en 739, zijn

voor Nederlandse rekening en 
moeten worden opgeleverd in 
de zomer en het najaar van 
2007. In 2001 bouwde Bijlsma 
twee schepen van het type 
Conofeeder 340 voor JR  Ship 
ping, de Expansa en de Exter
no. De nu gecontracteerde 
schepen zijn een nieuw ont
werp, gebaseerd op het oor
spronkelijke ontwerp van de 
Conofeeder 340 en aangepast 
aan de huidige regelgeving 
(maar in feite is het een aan de 
wijzigingen in de regelgeving 
aangepaste versie van het 
Conofeeder 340 ontwerp).

Amels in Vlissingen, lid van 
de Damen Groep, heeft op
dracht geboekt voor de bouw 
van tweè 52 m super jachten, 
type Limited Editions. Amels 
heeft deze nieuwe lijn van 
jachten in september 2005 
geïntroduceerd in Monaco en 
heeft hierbij de eerste twee 
orders voor dit eigen ontwerp 
verworven. De beide contrac
ten werden getekend in de
cember 2005, bouwnummer 
452, en januari 2006, bouw
nummer 451. De oplevering is 
gepland voor voorjaar 2007. 
De beide jachten hebben de 
volgende gegevens maar zul
len wel verschillen in detail:

Lengte o.a. 52,30 m
Lengte w.1. 46,90 m
Breedte midscheeps 9,00 m
Holte midscheeps 4,90 m
Diepgang volbeladen 3,15 m 
Deplacement 650 ton
Gasten incl. VIP cabin 12 
Bemanning 12 plus captain 
Tenders 2 x 5,50 m
Snelheid max. 15,5 kn
Snelheid cruising 13,0 kn
Actieradius
{@ 13 knopen) 4.500 nm 
Brandstofcapaciteit 115.000 ltr 
Zoetwatercapaciteit 17.000 ltr 
Gross Tonnage 628
Net Tonage 188

Twee snelle motorjachten voor Moonen

i n

A rtis t impression 9 4  Alu Moonen

Scheepswerf Moonen in ‘s- 
Hertogenbosch heeft een 
nieuw ontwerp gemaakt voor 
een 26,65 m snel aluminium 
motorjacht, type 94 Alu, en

heeft reeds de eerste twee 
opdrachten binnen gehaald. 
De topsnelheid is 2 5 kn. 
Oplevering is gepland voor 
april en juni 2007.

A rtis t impression Amels 52  m super jacht

Te wa te r  la tin gen

Pelikaan

Het Logistic Support Vessel 
Pelikaan is op 7 februari te 
water gelaten bij Damen Ship
yards Galati in Roemenië. Het 
schip wordt in opdracht van

de Koninklijke Marine ge
bouwd. Voor de voornaamste 
gegevens, zie SW Z maart 
2005,blz,5.

m -r

Tewaterlating Pelikaan
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Rubin

Scheepswerf en machinefa
briek Sepers in Heerewaarden 
heeft de dubbelwandige type 
C binnenvaarttanker Rubin 
(125 x 11,45 m) in november 
opgeleverd. Het schip is afge
bouwd in opdracht van het 
Zwitserse Franjo AG en is het 
derde dat deze werf voor de
zelfde eigenaar afbouwt. Het 
schip is uitgerust met elf ver
warmde tanks met een geza
menlijk laadvermogen van
3,500 t en is daarmee tevens 
geschikt voor het vervoer van 
zware olie.
Het lossysteem bestaat uit 
twee ladingpompen, elk 350

DAMEN CSD 5 0 0

m3/h die ook geschikt zijn 
voor de overslag van zware 
producten.
De voortstuwing wordt gele
verd door twee V I6 Volvo die
selmotoren van 1250 kW bij 
1.600 tpm, elk als aandrijving 
voor een vaste schroef in 
straalbuis.
Het schip is uitgerust met een 
elektrisch aangedreven boeg
schroef, merk Verhaar, van 
550 kW. Hiervoor is een apar
te hulpset beschikbaar, die ook 
de ladingpompen voedt.
Twee hulpsets van elk 120 
kVA verzorgen de stroom
voorziening van het boordnet.

Allegonda

Machinefabriek Bayens in 
Raamsdonksveèr heeft op 26 
november het binnenvaart
schip Allegonda overgedragen 
aan Combi International in 
Geertruidenberg, die het schip 
zelf heeft ontworpen. Het cas
co werd gebouwd in China.
De afmetingen zijn: L x B x H 
= 110 x 11,45 x 3,67 m. Op 
een diepgang van 3,64 m is het 
laadvermogen 3.250 ton.
Het schip heeft geen luiken en 
is ingericht voor het vervoer 
van zowel containers als zand. 
Het schip is voorzien van een 
door EBR geleverd hefbaar

Opleveringen

stuurhuis.
Voor de voortstuwing zorgt 
een Caterpillar 3516 B, van 
1.470 kW bij 1.600 tpm. Via 
een Reintjes keerkoppeling, 
reductie 5.136:1, wordt een 
Van Voorden schroef in 
straalbuis aangedreven, dia
meter 1.850 mm.
Het schip wordt gestuurd met 
twee Promac-Stuwa dynamic 
roeren en een hydraulische 
stuurmachine van hetzelfde 
fabrikaat. Verder is er een 
boegschroef ingebouwd die 
door een Caterpillar 18 motor 
wordt aangedreven.

Maria en Stephanie

Scheepswerf Damen Gorin 
chem heeft twee Damen 
Alucats 1405, Maria, bouw 
nummer 532014 en Stephanie, 
bouwnummer 532015, opge
leverd in december 2005 aan 
de opdrachtgever Oldendorff 
Carriers. Enkele gegevens van 
de door twee waterjets voort
gestuwde boten zijn:

Lengte o.a. 14,50 m
Breedteo.a. 4,70 m
Holte in de zijde 1,80 m
Diepgang max. 0,75 m
Snelheid 25 kn
Hoofdmotoren

2 x Caterpillar 3196 
Vermogen 2 x 732 kW 
Wateqets 2 x Hamilton 322

A rtis t impression Damen CSD500

Scheepswerf Damen in Gor- 
inchem heeft de snijkopzuiger 
Mubarakia 50, type Damen 
CSD 500, bouwnummer 
561503, binnen twee maanden 
tijd opgeleverd aan opdracht
gever Mubarakia Marine 
Service in Kuwait.

M istra l

Het vaartuig heeft o.a. een 
spud carriage pontoon en an
chor boom systeem, een bag
ger diepte van veertien meter 
en een totaal geïnstalleerd ver
mogen van 1.300 kW waarvan 
180 kW  beschikbaar is als cut- 
tervermogen.

De A lucats 1 4 0 5  Stephanie en M aria

M istral

Damen Bergum heeft in de
cember 2005 de Double [lull 
Oil Tanker Type C, Mistral, 
bouwnummer 9365 opgele
verd aan C FT, location Le 
Havre, in Frankrijk. De afme
tingen zijn:

Lengte o.a. 128,15 m.
Breedte o.a. 11,45 m.
Holte 5,20 m.
Diepgang max. 4,20 m.
Dwt daarbij ca. 4.494 t.
Lading cap. ca. 4.160 3lil
Diepgang ballast 1,50 m.
Kruiplijn ballast 6,50 m.



Vijf sleepboten Damen

Damen Shipyards Gorinchem Enkele gegevens van de opgeleverde boten:
heeft in de maanden novem
ber 2005 t/m februari 2006 de NEC Legacy Port Boisé Rio Frio
volgende vijf sleepboten opge NEC Industry Rio Cordoba
leverd: Bouwnummer 503923-503924 503921 509601-509602
•Damen Stan Tugs 1605 Damen Type Stan Tug 1605 Stan Tug 1605 Stan Tug 2208

NEC Legacy en NEC In Oplevering december januari november/december
dustry aan National Energy Lengteo.a. 16,89 m 16,89 m 22,64 m
Corporation of Trinidad & Breedte o. a. 5,29 m 5,29 m 7,84 m
T  obago Limited; Holte 2,51m 2,51m 3,35 m

•Damen Stan Tug 1605 Port Diepgang achter 2,25 m 2,18 m 3,35 m
Boise aan Inco Autralia Ma W  aterverplaatsing 8 3 1 831 2641
nagement Pty Ltd., Austra Paaltrek 12,8 t 14,11 32,81
lia; Snelheid 10,1 kn 10,8 kn 10,8 kn

• Damen Stan Tugs 2208 Rio Vermogen 700 kW 806 kW 1880 kW
Frio en Rio Cordoba aan 
Drummond Ltd., Santa 
Marta, Colombia.

Arklow Rainbow

Barkmeijer Shipyards heeft op 
18 januari het 4.500 tdw 
vrachtschip Arklow Rainbow, 
bouwnummer 308, overge
dragen aan Arklow Shipping 
in Ierland. Het is een zuster
schip van de Arklow River,

beschreven in SWZ 2003, nr. 
12, blz. 28-32, én is al het 
achtste van deze serie. Anders 
dan bij de eerste schepen uit 
de serie wordt als brandstof 
zware olie (HFO 380cst.) ge
bruikt in plaats van dieselolie.

Beluga M astery

Volharding Shipyards, locatie 
Harlingen, heeft op 20 januari 
het 900 TEl containerschip 
Beluga Mastery, bouwnum 
mer 566, overgedragen aan 
Beluga Shipping in Bremen,

Het schip is het tweede van 
een serie 900 TEU  schepen. 
Het ontwerp is afgeleid uit dat 
van de Volharding 750 serie 
door de lengte met bijna 20 m 
te vergroten.

Mercurius Amsterdam

De Mercurius Scheepvaart- 
groep heeft op 20 januari het 
containerkraanschip voor de 
binnenvaart, Mercurius Am
sterdam, in gebruik genomen. 
Het schip is gebouwd door 
Scheepswerf K. Damen, 
bouwnummer 745, en meet 86 
x 11,40 m. De containercapa- 
citeit is 144 TEU.
Het schip is de spil in een 
nieuw logistiek concept dat 
Haven Amsterdam in samen
werking met Mercurius, de 
werf en een aantal bedrijven in 
de regio ontwikkelde. Doel

was om te komen tot een alter
natief voor het goederenver
voer over de weg op korte af
standen.
Dankzij de éigen container
kraan op het schip, hefver
mogen 35 t  op 30 m, kan het 
zorgen voor de aan- en afvoer 
van containers bij aan het 
water gelegen bedrijven die 
geen eigen voorzieningen voor 
het laden en lossen van contai
ners hebben.
In een volgend nummer 
hopen wij een beschrijving 
van het schip te publiceren.

GO-22 Jan Cornelis

GO-22

Bij Maaskant Shipyards Stel
lendam heeft op 18 januari de 
technische proefvaart plaats
gevonden van de kotter GO- 
22 Jan-Cornelis.
Het schip is gebouwd onder 
bouwnummer 589 in op 
dracht van de Gebr. Lokker én 
voldoet aan de eisen van
1. V. W . - Divisie Scheepvaart
inspectie voor het vaargebied
2. De officiële overdracht 
heeft op 21 januari plaatsge
vonden. Het schip heeft de 
volgende afmetingen en capa
citeiten:

Lengteo.a. 41,05 m
Breedte 9,00 m
Holte 5,10 m
Tonnage ca. 485 G T
Visruim inhoud ca. 200 nr’ 
Voorts tuwingsvermogen

2.000 pk
Brandstoftanks ca. 100 nr’ 
Br. st. dagtank ca. 4 nr’
Smeerolietanks ca. 4 mJ
Vuilolietank ca. 6 m3
Drinkwatertanks ca, 25 nr’ 
Vuilwatertank ca. 6 nr’



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

Medusa

Op 4 februari heeft de opleve
ring plaatsgevonden van de 
Damen River Liner 960, Me
dusa, gebouwd onder bouw- 
nummer 905 door Damen 
Shipyards Bergum. Op
drachtgever is Binnenvaart
onderneming m.s, Pegasos en 
m.s. Medusa.
De Medusa wordt voorname
lijk ingezet op de vaart van 
Noord-Duitsland naar Rot
terdam en op de boven Rijn. 
Door de Duitse snelwegen
belasting is vervoer over water 
een goedkoper alternatief gé
worden.
Het schip zal in de toekomst 
voornamelijk containers gaan

Medusa

vervoeren en kan tot vier lagen 
containers meenemen, maar 
in Noord-Nederland slechts 
drie lagen.
Het schip is ingericht om bal

last in te nemen in de zij- en 
bodemtanks teneinde één zéér 
lage kruiplijn te krijgen. Voor 
het vervoer van lege contai
ners van de zeehavens naar het

binnenland is dit een veel 
voorkomende vraag. Beper
kingen in brughoogtes zijn 
met ballast te overkomen.
De belangrijkste kenmerken 
van het schip zijn:

Lengte o.a.
Breedte
Holte
Diepgang
Laadvermogen
Vermogen
hoofdmotor
Snelheid
Containers
In 4 lagen
In 3 lagen

84,80 m 
9,60 m 
3,20 m 
2,90 m 
15201

880 kW 
20 km/u

120 T EU  
90T E U

Ensemble

De Harlinger rederij JR  Ship
ping heeft op 28 januari het 
containerschip Ensemble in 
de vaart gebracht. Het is het 
laatst van zës schepen van het

type Volharding 750, die de 
rederij bij Volharding Ship
yards bestelde.
De bouw van het schip, botiw 
nummer 574, is door Volhar -

ding uitbesteed aan Daewoo 
Mangalia Heavy Industries in 
Roemenië, inclusief de af
bouw, maar wel onder de ver
antwoordelijkheid van Vol

harding Shipyards.
Voor enkele gegevens van het 
type Volharding 750, zie de 
B.G, Ireland in SWZ 2004, 
nr. l,blz. 7.

Rederijnieuws

Nog twee S-grachten voor Spliethoff

Rederij Spliethoff heeft in Po
len bij de Stocznia Szczecinska 
in Stettin twee multi purpose 
vrachtschepen van het type S- 
gracht besteld. Het worden 
het vijftiende en zestiende

schip in deze serie en het vier
de en vijfde in de met 12,80 m 
verlengde versie.
De oplevering is gepland voor 
juni resp. oktober 2009.
De oorspronkelijke S-grach

ten zijn uitvoerig beschreven 
in SWZ 2000, nr. 11, blz. 20
25.
Bij dezelfde werf zijn verder 
acht ro-ro schepen in op 
dracht, twee meer dan destijds

werd gemeld, zie SWZ 2003, 
nr. 11, blz. 10.
De oplevering van de laatste 
twee schepen is gepland voor 
oktober 2008 en februari 
2009.

M U LI I NV
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦  Planning ♦  Berekeningen 

W ij beschikken over volgende computersystemen: 
Autocad, Microstation, Nupas.

Multi NV: Winninglaan 11 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.10-Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(a)miilti.be 
Web: http://www.multi.be

delta marine engineering nv 
Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen 

W ij 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
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Ontwikkelingen van leiding constructies

•  Planning / schema's
•  Werkplaatsinrichting

•  Pijpenbuig simulaties
•  Statistiek / berekening
•  AV / werkplaats sturing
•  Constructies Isometrie & 3D
•  Systeem ”papierloos”-productie 

Nietinproblemen.maaritioplpssingendenken

www.3-r.de
3Rsolutions/Gustav A.Nieweg 
Münsterstrasse559065Hamm/Germany 
Fon:+49-2381-688-272 
Fax:+49-2381-688-273info@3-r .de
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Wii b ie d e n  e e n  v l o o t  v o l  a m b i t i e
M arin  Ship M anagem ent B.V. en Flagship M anagem ent Company B.V., m oderne scheeps- 

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

Onze v loo t bestaat u it ru im  34 schepen, waarvan 8 producttankers.

Bemanningsleden treden  in d ienst bij onze bem anningspool M arin  Crew B.V., die mom enteel 

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

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

Droge lading schepen
V aa rgeb ied  N o ord w es t  E u ropa /M idde l landse  Zee 

Lading c o n ta in e rs /bu lk /bosp rod uc ten

V e r lo f re g e l in g  12 w e ken  op/6 w e k e n  af

Producttankers
V aa rgeb ied  v o o rn a m e l i jk  Noordzee

Lading " w i t t e  p ro du c te n 'V o i l  l ike chemicals

V e r lo f re g e l in g  8 w e ken  op/8 w e ken  af

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

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.

Hogelandsterweg 14 • 9936 BH Farmsum 
P.O. Box 121 • 9930 AC Delfzijl • The Netherlands 
Tel. +31 (0)596 63 39 22 • Fax +31 (0)596 63 39 29 

Internet: www.mfmarinedivision.nl 
E-mail: crewdepartment@mfmarinedivision.nl

Marin Ship Management
Member M anagem ent Facilities Group

BOEGSCHROEVEN

ROERPROPELLERS

http://www.3-r.de
http://www.mfmarinedivision.nl
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Maritieme markt door Menso de Jong

Korter werken aan boord
“It is scandalous that seafarers are al 
lowed to work 17 hours at a stretch”, 
schreef het tijdschrift Fairplay onlangs, 
De aanleiding was een rechtszaak in de 
V.S. over de schuldvraag na de aanva
ring in Het Kanaal tussen de Kariba en 
de Tricolor in december 2002, waarbij 
de laatste zonk. Volgens de Amerikaan
se rechter waren de handelingen van de 
gezagvoerder van de Kariba “logic-de
fying”, al kan dat een gevolg zijn ge
weest van het feit dat hij 17 uur achter 
elkaar op de brug had gestaan en zijn 
eerste reis maakte als kapitein. Overi
gens verklaarde de eigenaar van de Ka
riba in beroep te zullen gaan.

Oplossing: twee kapiteins
In mijn onnozelheid heb ik altijd ge
dacht dat een gezagvoerder de plicht 
had naar de brug te komen wanneer de 
wachtofficier hem oproept bij mist of

ander dreigend gevaar. Daar dient hij te 
blijven tot het gevaar is geweken, onge
acht de tijdsduur, al mag hij af en toe tij - 
dens een relatief rustig moment in de 
loodsenstoel wat wegdommelen. Fair
play vergelijkt de situatie daarentegen 
met die op de weg, waar vrachtwagen
bestuurders na 4,5 uur een rustpauze 
moeten nemen en niet langer dan tien 
uur per dag mogen rijden, Zelfs als ka
piteins wat langer mogen varen, hebben 
we een probleem zolang hun plichten 
onveranderd blijven. W e moeten dan öf 
veilige ankergebieden in onder andere 
Het Kanaal krijgen waar schepen moe
ten ankeren wanneer de toegestane 
werktijd is verstreken of elk schip moet 
twee kapiteins hebben (of althans een 
ervaren eerste stuurman die hem kan en 
mag vervangen), zodat er altijd iemand 
beschikbaar is met voldoende beschik
bare werktijd. In een vaargebied als Het 
Kanaal zal de veiligheid niet verbeteren 
als bij mist schepen regelmatig van de 
voorgeschreven route afwijken naar de 
ankergebieden of van daaruit weer ver
trekken. Blijft dus alleen de optie over 
van twee kapiteins per schip. Moet te 
verdedigen zijn, want er rijden ook 
vrachtauto’s rond met twee chauffeurs 
die elkaar afwisselen. Niet met elkaar te 
vergelijken, zullen enkele lezers uitroe
pen, maar het is thans modieus de regel
geving in de scheepvaart te vergelijken 
met die in het weg- en luchtverkeer.

Voordelen twee kapiteins
Grote passagiersschepen hebben soms 
al twee kapiteins: één voor de navigatie 
en één voor de passagiers. Veeleisende 
passagiers willen niet een cruise director 
maar een zichtbare kapitein bij wie zij 
met hun klachten terecht kunnen. Ook 
in andere opzichten is het aanstellen van 
twee kapiteins een logische stap. Veel 
haven- en andere autoriteiten willen al
leen met de kapitein praten, ongeacht of 
zijn ‘werktijd’ al dan niet is verstreken. 
Hu er het plan is loodsen opsporingsbe
voegdheid te geven als voorpost van de 
havenstaatinspectie, kan een tweede ka
pitein handig zijn om de loods in de ga
ten te houden zodat die niet in de kaar

tenbak of de certificatentrommel gaat 
snuffelen in plaats van het schip te be- 
loodsen. De vervangende kapitein zal 
verder het contact kunnen onderhou
den met de onzichtbare derde kapiteins: 
de eigenaars en charteraars die per tele
foon dwingende adviezen verstrekken. 
Er is al een ongeval geweest waarbij een 
eenzame kapitein te laat of onvoldoende 
actie ondernam omdat hij het zo druk 
had met het beantwoorden van de vele 
telefoontjes.
Tenslotte, een extra kapitein lost het 
probleem op van onvoldoende beman 
ning. Vooral op kleine schepen speelt 
oververmoeidheid een belangrijke rol 
bij ongevallen. Te voorzien is evenwel 
dat er jaren gepraat wordt of er nu een 
matroos, kok, administratieve kracht of 
extra wachtofficier bij moet komen. Op 
bijna elk schip ligt de werkbelasting per 
individu immers anders dan volgens het 
boekje. Er moet dus een compromis ko
men, bijvoorbeeld een laag opgeleide en 
dus goedkope valreepwachtsman die op 
zee eenvoudige administratie kan ver
richten, de kok kan helpen en boven
dien de telefoontjes vanaf de wal kan be
antwoorden met een simpel “Sorry, 
master too busy”. Een extra kapitein 
dient in principe voor elke taak geschikt 
te zijn en is dus flexibel inzetbaar.

Er is toch hoop
Maar alle gekheid op een stokje, het is 
thans overduidelijk dat er in de Brussel
se regelwereld wat aan het veranderen is 
sinds het verdwijnen van directeur-ge- 
neraal Francois Lamoureux die, evenals 
Greenpeace, alleen het eigen gelijk na
streefde. De verandering moet al enkele 
maanden waarneembaar zijn geweest 
voor intimi gezien de lauwe verdediging 
van het onzalige port package door Jac
ques Barrot. Toch was het voor vele 
scheepvaartmensen een verrassing dat 
in het inmiddels gereedgekomen Er- 
ika3-pakket werkelijk rekening is ge
houden met hun commentaar. Ook met 
de wens van de loodsen een juridische 
basis te verkrijgen bij het rapporteren 
van misstanden aan boord. Later kan 
evenwel blijken dat zij meer krijgen dan



de criminalisering van zeevarenden, zo
als vastgelegd in een EU-directief, Het 
Zou in strijd zijn met het internationaal 
recht. Internationale scheepvaartorga- 
nisaties, onder aanvoering van Inter- 
tanko, hebben hierop ingehaakt door de 
EU voor het gerechtshof in Londen te 
dagen. De groep stelt dat het directief 
accidentele lozing strafbaar stelt als een 
misdrijf, zulks in tegenspraak met Mar
pol. Uitspraken van het Europese Hof 
geven reeds aan dat EU-wetgeving niet 
in strijd mag zijn met bestaande ver
dragsbepalingen van de lidstaten. Ver
der vindt de groep dat de EU niet vol
doet aan het vereiste van juridische ze
kerheid voor aangeklaagden. ‘Serious 
negligence’ is namelijk geen juridisch 
vastgelegd begrip, terwijl de EU heeft 
nagelaten het duidelijk te definiëren. 
Karamitsos riep wel dat de soep niet zo 
heet gegeten zal worden als ze is opge
diend, maar je wilt toch graag zekerheid 
daarover hebben. De Franse justitie 
vindt een grote mate van zekerheid dat 
een schip een oliespoor heeft achtergela
ten, ongeacht welke oorzaak, reeds 
strafbare nalatigheid, zo niet opzet.

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

Vöor hen verstandig is. Reders kunnen 
toch verlangen dat dé loods één afschrift 
van zo’n rapport aan de kapitein en re
der verstrekt, zodat zij de loods aanspra
kelijk kunnen stellen bij vertraging, ver
oorzaakt door zijn mogelijk onjuiste in 
formatie aan de havenstaatinspectie. In 
Brussel ligt immers nog het dossier 
meer partijen die betrokken zijn bij de 
scheepvaart, aansprakelijk te stellen als 
er iets mis gaat.
Voor de lijnvaart is Brussel eveneens 
toeschietelijker geworden. De conferen
ces moeten weliswaar verdwijnen, maar 
er mag nu onderhandeld worden over 
wat ervoor in de plaats moet komen. 
Helaas willen de verladers nog steeds 
niet praten mét de reders. Zij willen ge
heime tarieven blijven af spreken zonder 
conference-inmenging. Beter lijkt het 
gezamenlijk te brainstormen over idee
ën als het stimuleren van een spotmarkt 
voor containers. Zo kun je een doeltref
fend en transparant marktinzicht ver
schaffen aan alle partijen, zowel groot 
als klein. Nu worden kleine afschepers 
gedwongen gebruik te maken van expe
diteurs met een geheim vervoerscon 
tract als zij wat op de vracht willen be
sparen. Gezien de oppositie van onder 
andere Japan en India tegen de EU- 
plannen lijkt het nog beter dat de EU

het initiatief neemt voor een internatio
naal congres over deze materie. Het 
blijft dom een wereldsysteem regionaal 
te willen aanpakken.
De binnenvaart werd begin 2006 aange
naam verrast met èèn pakket van plan
nen, investeringen, modernisering, en
zovoort. na jaren van stiefmoederlijke 
behandeling. Bovendien, geen opgelegd 
plan hierbij voor het politieke binnen- 
vaartregime. Aanvankelijk overheerste 
de indruk dat Brussel het volledig naar 
zich toe wilde trekken. Niet helemaal te
recht overigens want Fotis Karamitsos 
had vorig jaar reeds aangegeven te wil
len luisteren naar gedegen voorstellen 
van de belanghebbenden. Zij zijn nu 
uitgenodigd daarmëè te komen. Een 
voorstel kan zijn de Rijnvaartcommissie 
om te bouwen tot een Europese Water
weg Commissie met inachtneming van 
de Akte van Mannheim en met daarin 
als niet-EU-leden naast Zwitserland 
ook Donaulanden als Servië, Bulgarije 
en Roemenië. Een vertegenwoordiger 
van de Europese Commissie mèt reële 
bevoegdheden zal wel in zo'n commis
sie geaccepteerd moeten worden.

Hoop v/oor zeelieden
Vele rechtsgeleerden hebben de afge
lopen maanden stelling genomen tegen



Scheepsbouw door prof.dr.ir. El van den Pol, KTZTbd

Prof.dr.ir. E. van 
den Pol heeft 
ruim veertig jaar 
bij de Koninklijke 
Marine gediend, 
waarvan bijna 
dertig als militair, 
een belangrijk 
deel werd bij de 
Onderzeedienst 
doorgebracht. De 
onderzeeboot ge
niet nog altijd zijn 
grote belangstel
ling.

Onderzeebootbouw 
in Nederland
Quo Vadis?

Dat de eerti jds zo bloeiende Nederlandse scheepsbouw, voorzien van een uitstekende reputatie, in de 
loop van de tweede helft van de vorige eeuw verdwenen is, is genoegzaam bekend. Minder bekend daar
bij is het geruisloos (alhoewel typerend voor het onderhavige product) ten onder gaan van de onderzee- 
bootbouw alhier, een niet zo bekende tak van de vaderlandse, marit ieme industrie.

De onderzeeboten “ KXIV” , “KXV” en “ KXVI” in aanbouw (foto: RDM)

Sinds 20 december 1906 maken onder
zeeboten, voor het overgrote deel op 
Nederlandse werven gebouwd, deel uit 
van de Koninklijke Marine. In de j aren 
twintig werd het bestand aan onderzee
boten langzaam uitgebreid, ondanks 
het verwerpen van de ontwerp-Vloot- 
wet in oktober 1923. De hierin voorge
nomen samenstelling van de Vloot tot 
in de tweede helft van de dertiger j aren, 
gaf aanleiding tot oeverloze discussies, 
die met elkaar gemeen hadden dat men 
er gewoon geen geld voor over had. En 
dat in een tijd waarin de verdediging 
van het, voor het moederland zo be
langrijke Nederlands Oost-Indië, dat 
toch alleszins zou rechtvaardigen.
Voor de Onderzeedienst echter was een 
en ander niet geheel ongunstig. Im
mers, de politiek had spoedig door dat 
Voor de bouwkosten van één kapitaal 
bovenwaterschip, zoals bijvoorbeeld 
een middelzware kruiser, enkele onder
zeeboten gebouwd konden worden. 
Over het aantal kon dan bovendien 
weer gehakkeld worden.
Weliswaar was het verschijnen van 
Zo’n kruiser, qua dreiging, imposanter 
dan een onderzeeboot, doch het de
structieve vermogen van de laatste was 
zeker niet minder, dat had de Eerste 
Wereldoorlog wel geleerd. De onder
zeeboot, zo bleek al snel, lag Nederland 
wel: eigen ontwerpen voorzagen in so
lide boten, die elke vergelijking met 
buitenlandse ontwerpen met glans 
konden doorstaan.
In dat licht mogen de reizen naar de 
Oost, “K XIII” in 1926 en “KXVIII” 
in 1934/1935 als adstructie dienen. In

die tijd was het immers zeer bijzonder 
dat een onderzeeboot zonder begelei
ding van een bovenwaterschip een der
gelijke wereldreis ondernam.

Tweede wereldoorlog
Bij het opkomen van nazi-Duitsland 
werd in de tweede helft van de dertiger 
jaren aangevangen met de bouw van 
een nieuwe serie onderzeeboten, waar
van de ‘0 1 9 ’ en de ‘0 2 0 ’ beide met 
mijnenlegcapaciteit, de eersten waren. 
Op grote schaal werd hierbij een toen 
uniek lasprocédé toegepast, hetgeen het 
gewicht van deze boten ten goede 
kwam. Rond 1938/1939 waren deze 
boten hypermodern, onder andere uit
gerust met het innovatieve snuiver- 
systeem uitvoerig beschreven in [l](zie 
literatuurlijst).
De boten beschikten over een modern 
hydraulisch systeem, hetgeen zeer be

wonderenswaardig was als men zich re
aliseert dat één van de redenen waarom 
de ‘Kriegsmarine’ in 1944 hun zeer ge
avanceerde boten van het type XXI niet 
naar zee kon krijgen, te wijten was aan 
de problemen die de Duitsers met hun 
hydraulisch systeem ondervonden. 
Kortom, de onderzeebootbouw hier ten 
lande was op een hoog peil gekomen. 
Het was dan ook niet zo verwonderlijk 
dat Polen, medio 1938, hier een order 
plaatste, die resulteerden in de ‘Orzel’ 
(KMS) en de ‘Sep’ (RDM), beide geba
seerd op een wat aangepaste versie van 
het ‘0 1 9 ’ ontwerp.
Daarnaast was er in 1922 in Den Haag, 
als onderdeel van het Duitse Krupp 
concern, het zogenaamde ‘ Ingenieurs- 
kantoor voor Scheepsbouw’, kortweg 
aangeduid als ‘Inkavos’, tot stand geko
men, dat zich intensief bezig hield de 
kennis met betrekking tot de ontwikke-



Tewaterlating van de Poolse onderzeeboot ‘Sep’ op 17 -10 -1938  (foto: RDM)

ling van de onderzeeboot in stand te 
houden. Ook dit lijkt mede te getuigen 
dat het ‘onderzeebootklimaat’ in 
Nederland in alle opzichten gunstig 
was, onder andere omdat innovaties op 
dit gebied hier in de lucht leken te han 
gen.
Uiteindelijk leverde dit niet alleen 
ontwerpen op, daarnaast bemoeide 
men - de Duitsers dus - zich wel dege
lijk met bouwactiviteiten, zo werden 
onder andere op basis van een ontwerp 
van ‘Inkavos’ in 1925 de bouw van twee 
onderzeeboten voor Turkije bij Wil 
ton-Fijenoord aanbesteed. Dat terwijl 
het de Duitsers door het verdrag van 
Versailles eigenlijk verboden was zich 
met onderzeeboten in te laten.
De ‘O ’-boten, ‘19’ t/m ‘24’ (‘25' t/m 
‘27’ vielen in 1940 in Duitse handen), 
hebben gedurende de Tweede Wereld

oorlog uitstekende diensten bewezen, 
waarbij helaas de 0 1 9  en 0 2 0  verloren 
zijn gegaan.
Na de oorlog beschikte de Koninklijke 
Marine onder andere over enkele En
gelse T-boten, die minder geavanceerd 
waren dan de recente Nederlandse O 
boten, wel mag hierbij opgemerkt wor
den dat deze Engelse boten over drie 
accubatterijen voor de onderwatervaart 
beschikten. De Koninklijke Marine zou 
tot de dag van vandaag blijven volhar 
den in slechts twee stuks.

N aoorlogse ontwikkelingen
On twerp ‘49
Voor wat betreft de naoorlogse nieuw
bouw werd in 1949 na lange en uitvoe
rige besprekingen door de toenmalige 
Marineleiding tenslotte gekozen voor 
een uniek onderzeebootontwerp, dat in

plaats van één drukvast lichaam drie 
drukvaste rompen bevatte. De onder
liggende filosofie was dat met de plaat- 
dikte, die men in die tijd nog kon 
walsen, een drukvaste cilinder van ge
reduceerde diameter een grotere diepte 
mogelijk zou maken,
De bovencilinder bevatte de gevechts- 
en onderwatercentrale en de verblijven 
voor de bemanning, terwijl de twee 
ondercilinders de accubatterijen, die
selgeneratoren, hoofdelektromotoren 
en de asleidingen bevatten, hetgeen de 
stabiliteit alleen maar ten goede kwam. 
Kortom, dit ontwerp van ir. M.F. 
Gunning, later aangeduid als ontwerp 
‘49, getuigde wederom van de nog 
steeds innovatieve onderzeebootbouw 
in Nederland.

D e ruim tien jaren geleden uit dienst gestel

de driecilinder onderzeeboot ̂ Tonijn’ is als 

Onderdeel van het Marinemuseum in Den 

Helder aldaar te  bezichtigen. Het bijzonde

re is dat de boot tot in de detail s geëxposeerd 

wordt zoals de Tonijn  indertijd rondvoeft.

‘0 2 4 ’ vlak voor de tew aterlating op 10 -03 -194 0  (foto: RDM)

Van buitenlandse zijde was er zeker 
belangstelling voor dit ontwerp, met 
name Zuid-Afrika maakte ondubbel
zinnig duidelijk dat een onderzeeboot- 
order, gevolgd door een order voor 
fregatten, tot de reële mogelijkheden 
zou kunnen behoren.
Dit zou een geweldige impuls voor de 
Nederlandse scheepsbouw zijn ge
weest, maar door de zogenaamde 
‘apartheidspolitiek’ van Zuid-Afrika 
bleek het voor onze politiek niet moge
lijk deze order te honoreren. Daardoor 
ging deze onderzeebootorder naar 
Frankrijk. Zo verging het later ook een 
eventuele order van Israël. De Neder
landse politiek wenste niet op deze wij - 
ze mogelijk betrokken te raken in de 
politiek gevoelige situatie in dat land. 
Dit leidde ertoe dat de order naar 
Duitsland ging, waar de Israëliërs, ge
zien hun recente ervaring met dit land, 
toch wel moeite mee hadden, zie [2]. 
Kort en goed: voor Nederland zelf wer
den uiteindelijk slechts vier boten 
ontwerp ‘49 gebouwd, waardoor ons 
land onvoldoende mogelijkheid kreeg 
om na de oorlog een acceptabele onder
zeebootbouw blijvend van de grond te 
krijgen. Temeer, omdat ons land de 
reputatie had gekregen dat je politiek 
wel heel zuiver moest wezen om hier 
een order te mogen plaatsen. Neder
land leek niet langer vanzelfsprekend 
een optie!



Ontwerp ‘63
Medio jaren zestig werd een begin ge
maakt met het vaststellen van de staf- 
eisen voor nieuwe onderzeeboten voor 
de Koninklijke Marine, Hierbij kon bij 
de verdere uitwerking in de vorm van 
een ontwerp - Ontwerp ‘63 - door het 
bureau Scheepsbouw van de Konin 
klijke Marine, beschikt worden over de 
tekeningen van USS ‘Barbel’, de naam
gever van de laatste klasse van Ameri
kaanse, conventionele onderzeeboten. 
Deze boten hadden een druppel- 
vormige romp en werden voortgestuwd 
door één relatief grote, langzaam draai
ende schroef. Alles bij elkaar voor de 
Koninklijke Marine iets geheel nieuws. 
Deze speciale bootvorm had alles te 
maken met het Amerikaanse aanbouw 
programma voor de tweede generatie 
nucleair aangedreven onderzeeboten, 
niettemin leek het de Amerikanen de 
moeite waard om alsnog enkele diesel
boten met deze bootvorm te bouwen, 
de US-Navy kon dan alvast aan het 
vaargedrag met zo’n totaal andere 
romp vorm wennen.
Voor de KM-eisen zou het Barbel ont
werp wat gewijzigd dienen te worden, 
mede door de te installeren apparatuur, 
die vaak wat minder compact was dan 
de overeenkomende Amerikaanse.
Nu had de KM al sinds einde vijftiger 
jaren nucleair voortgestuwde onderzee
boten voor ogen en wilde het eigen 
Ontwerp ‘63 dan ook als een soort step
ping stone zien, uiteindelijk leidend tot 
dit soort boten [3] , Omdat de druppel- 
yorm de meest efficiënte vorm voor 
hogere onderwatersnelheden is en 
bovendien de beweeglijkheid onder 
water bevordert, wilde de Koninklijke 
Marine, in navolging van de Amerika
nen, in een vroeg stadium inzicht 
krijgen in het te verwachten onder- 
watergedrag,
Daartoe zocht de KM contact met Prof. 
Ir. J. Gerritsma, hoofd van het labora
torium voor Scheepsbouwkunde van de 
TU-Delft, De opzet daarbij was te 
komen tot een computerprogramma in 
staat om voorspellingen te doen met 
betrekking tot het onderwatergedrag. 
Een grote bof hierbij was dat Gerritsma 
een geziene figuur was bij het ‘David 
Taylor Model Basin’ (DTMB), het 
Amerikaanse ‘ Wageningen'. Dit had te 
maken met het feit dat Gerritsma, 
internationaal erkend als de pionier en 
derhalve dè expërt op het gebied van de 
zogenaamde ‘oscillatietechnieken’ ten 
bate van oppervlakteschepen, daarom

aldaar graag geraadpleegd werd.
Nu werd in genoemd laboratorium ook 
al het hydrodynamische werk verricht 
in het kader van het bouwprogramma 
van de Amerikaanse nucleaire boten. 
Via deze achterdeur kon Nederland 
met de betrokken hydrodynamici onze 
bereikte computerresultaten bespreken 
en anderzijds onze vragen kwijt.
Dit was allemaal heel bijzonder, want 
wat de Amerikanen in het DTM B 
deden met betrekking tot onderzee
boten, was top secret en derhalve niet 
toegankelijk voor andere marines, ook 
al behorend tot de NAT O (met uitzon
dering van de Royal Navy). De Ameri
kanen, zo bleek het, hadden wel 
waardering voor onze desbetreffende 
hydrodynamische inspanningen.
Terug naar het Ontwerp ‘63 ofwel de 
‘Zwaardvis’ klasse. Na validatie van het 
computerprogramma, onder andere 
door sleeptankproeven in Delft met een 
model, en proeven op ware grootte met 
een driecilinder boot, kon het onder
watergedrag van de Zwaardvis gesimu
leerd worden en dat zag er goed uit. Een 
zeer goed te manoeuvreren boot met 
een prima stabiliteit.
Een wat zwak punt zou de restrictie 
blijken van slechts twee batterijen.
Een stafeis was onder andere dat de 
Zwaardvisboten het bij sluipvaart en 
een absoluut minimaal, derhalve nog 
minder dan een aanvaardbaar mini
maal, huishoudbedrijf, het 96 uren on
der water moesten kunnen volhouden. 
De realiteit was echter dat al na 63,5 
uur het licht uitging, zoals later zou 
blijken.
Dit computerprogramma was de eerste 
stap naar een geavanceerder program
ma dat alle onderwaterbewegingen - 
zowel in het verticale als in het horizon
tale vlak, en de koppelingen daartussen

- kon simuleren.
Rond 1968 zag het er weer goed uit 
voor de Nederlandse onderzeeboot- 
bouw, men bleek weer in staat zèèr mo
derne boten te bouwen, gebaseerd voor 
wat betreft het manoeuvreergedrag op 
voor die tijd geavanceerde computersi
mulaties; andere West-Europese 
onderzeebootbouwende landen waren 
zover nog niet.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
mët de Zwaardvisboten, er werden er 
slechts twee gebouwd, bij N ATO oefe
ningen eclatante successen werden be
haald. De US-Navy had daardoor in 
middels grote waardering voor de 
Nederlandse Onderzeedienst.
Zo werden op verzoek van de Amerika
nen speciale opdrachten door onze bo
ten uitgevoerd die te maken hadden 
met het onder water op video vastleg
gen van bepaalde hoedanigheden van 
varende en voor anker liggende Russi
sche schepen; een zeer tricky aangele
genheid. Zoals al eerder gesteld: de 
onderzeeboot lag en ligt ons wel.

Walmsklasse
Medio zeventiger jaren gingen de 
gedachten uit naar een volgende klas
se onderzeeboten: de ‘Walrus’ klasse 
met een onderwaterverplaatsing van 
± 2.800 ton. Dit was wat vreemd, want 
waar de Zwaardvisboten al ongeveer 
2,700 ton maten, waren die bedoeld als 
een vooroefening voor een eventueel te 
bouwen nucleair voortgestuwde boot 
en dat vraagt om wat forse afmetingen. 
Echter zeker begin 1970 was het geheel 
duidelijk dat om allerlei redenen, zie
[4], een dergelijk project op welke wijze 
dan ook geheel van de baan was. 
Terugkeer naar een geringere waterver- 
plaatsing zou dan mëer op z’n plaats 
zijn geweest, immers een conventioneel

Sieeptankmodel driecylinderonderzeeboot (foto: Hydrodynamisch Lab TUD)



Boot van de Zwaardvisklasse (foto: Audiovisuele Dienst KM)

aangedreven onderzeeboot van een 
dergelijke omvang vertegenwoordigt 
een aanzienlijke massa aan staal in een 
relatief doorzichtig medium, boven
dien hield men toch weer vast aan 
slechts twee accubatterijen en dat weer 
voor zo’n relatief grote boot,
De Walrusklasse heeft als bijzonder
heid dat deze boten in staat zijn naar 
grote diepte te duiken. Dit vergde niet 
alleen de toepassing van huidplaten van 
een speciaal gelegeerde staalsoort, maar 
ook een omzichtige aanpak bij het las
sen.
Het bouwen van de vier Walrussen, 
oorspronkelijk zouden het er zes zijn, 
was voor de werf, de RDM, geen sine
cure. Niet in de laatste plaats door het 
ontbreken van continuïteit in deze tak 
van scheepsbouw. Desalniettemin goe
de en degelijke boten, die lang van huis 
kunnen en daarbij geheel zelfstandig 
kunnen opereren.
Toevallig bleken de boten van juist de 
Zwaardvis en de iets grotere, doch qua 
silhouet gelijkvormige Walrusklasse te 
voldoen aan de wensen van T  aiwan, die 
een order mocht plaatsen voor twee bo
ten, hoofdzakelijk gebaseerd op de 
Zwaardvisklasse. Graag hadden de 
T  aiwanezen - en nog steeds - een ver 
volgorder van vier tot zës boten ge
plaatst, maar de Nederlandse politiek 
was ondertussen door China zodanig 
onder druk gezet dat deze order niet 
meer gehonoreerd kon w'orden.

Moray
In de tachtiger jaren wordt onder aus
piciën van RSV, zover die dan nog 
bestond, pogingen ondernomen om 
buitenlandse orders te bemachtigen. 
Zo worden Australië, Indonesië, 
Maleisië èn Thailand bezocht.
Echter, het uitgangspunt in deze was: 
“W at goed is voor de Nederlandse

marine (i.c. het Walrusontwerp) is ook 
goed voor andere marines”. Dit bleek 
een totaal foute gedachte, want elke 
marine bepaalt zelf haar eigen stafeisen 
en daardoor liep een en ander op niets 
uit.
Op grond van deze ervaring ontwikkel 
de de RDM  in samenwerking met 
NEVESBU en een beetje Koninklijke 
Marine een min of meer modulair, 
kosteneffectief ontwerp: de ‘Moray’
[5], een interessante boot, die eventueel 
uitgerust kon worden met een, bij de 
RDM in ontwikkeling zijnde gesloten 
kringloop diesel.
Maar het is dan inmiddels te laat, er is 
geen belangstelling. Vooral Duitsland 
heeft dan volop de interesse gekregen 
en niet ten onrechte, daarover straks

Air Independent Propuhum 
Rond 1980 blijken verschillende West- 
Europese landen zich meer en meer 
bezig te houden met vormen van 
zogenaamde buitenlucht onafhanke
lijke voortstuwingssystemen. Zweden 
bijt zich vast in èèn onderzeeboot- 
ontwikkeling van de ‘Stirling’ motor, 
Duitsland ziet meer in de brandstofcel, 
terwijl Frankrijk een door kernenergie 
geïnspireerd systeem ontwikkelt dat in 
de plaats van de kernreactor een 
reactorvat kent waarin ethanol met 
zuurstof reageert, wat de toepassing 
van een stoomturbine mogelijk maakt, 
zie [6]&[7].
De RDM  bouwde, zoals reeds op
gemerkt, in de tweede helft van de j aren 
tachtig een testfaciliteit voor een 
gesloten kringloopdiesel, een systeem 
dat het mogelijk maakt onderwater op 
een dieselmotor te varen en al door de 
Duitsers in de Twëede Wereldoorlog 
was ontwikkeld, zie [8].
De bedoeling was om dit systeem in

een door de Koninklijke Marine bui
tendienst gestelde driecilinder onder
zeeboot in te bouwen en vervolgens op 
de Noordzee te beproeven, hier komt 
echter niets meer van terecht.
Inmiddels kan een dergelijk systeem 
enigszins als een gepasseerd station 
worden beschouwd, vooral door de 
ontwikkeling in Duitsland van de 
brandstofcel voor onderzeeboten.
Rond die tijd (1988) gaat de Konink 
lijke Marine eens praten met de firma 
HoleC over hier te produceren brand
stofcellen, Ook de Koninklijke Land
macht lijkt geïnteresseerd en wel voor 
hun tanks in de ‘silent watch mode’. 
Echter al spoedig deelt Holec mede niet 
bereid te zijn voor een paar onderzee
boten en enkele tientallen tanks zich de 
brandstofceltechnologie éigen te ma
ken.
Voor de Nederlandse onderzeeboot- 
bouw zal dit dè afknapper blijken te 
zijn, immers voor mogelijke buiten
landse orders moet zo langzamerhand 
een in de praktijk beproefde vorm van 
een buitenlucht onafhankelijke voort
stuwing als optie aangeboden kunnen 
worden en die kan Nederland niet bie
den. Onder andere hierdoor waren wij 
voor de Australische marine niet meer

Proefstand Gesloten Kringloop Diesel /  watermanagementzijde 

(foto RDM)



interessant, zij gingen dan ook een deur 
verder en plaatsten in Zweden een fer
me order.

Duitsland
In liet licht van het voorgaande is het 
interessant om de onderzeebootbouw 
in Duitsland na de Tweede Wereld
oorlog nader te beschouwen. Na 1955 
kon daar de bouw van (kleine) onder
zeeboten weer ter hand genomen wor
den.
Alhoewel de thuismarkt wat gunstiger 
was en is, dan in het naburige Neder
land, moest er toch meer gebeuren om 
een volwaardige onderzeebootindustrie 
van de grond te krijgen en te continue
ren.
Dat dit gelukt is, is niet in de laatste 
plaats te danken aan een bundeling van 
krachten: de scheepswerven Kieler Ho- 
waldtswerke, Atlas-Werke/Bremen, 
Nordseewerke/Emden en het Inge
nieur-Kontor/Lübeck (IKL), Fer- 
rostaal vormden de kern van het 
Onderzeebootconsortium, waaraan la 
ter ook buitenlandse werven, d.m.v. 
bepaalde vormen van samenwerking 
werden toegevoegd. E.e.a. gestimu 
leerd door het Ministerie van Defensie 
en het Federale Bureau voor Militaire 
Technologie èn Aanschaf.
Sinds januari 2005 heet dit consortium 
‘ThyssenKrupp Marine Systems’ 
(TKMS).
Het geheel heeft geleid tot eèn redelijk 
flexibele organisatie, die niet alleen zeer 
geavanceerde onderzeeboten ontwerpt 
en bouwt, maar ook assistentie op ve
lerlei gebied kan bieden met betrekking 
tot opleidingen van (buitenlandse) be
manningen, proeftochten met eigen 
werfpersoneel etc.
Omdat al vroeg werd gerealiseerd dat 
een onderzeebootindustrie slechts kan 
existeren door een zekere continuïteit 
aan orders, werd vooral ingezet op de 
internationale markt, de export dus. 
Dat is goed gelukt, aangezien in 
middels bijna 200 boten voor diverse 
landen zijn gebouwd [9] en het aantal 
klanten nog steeds toeneemt.
Omdat nucleair voortgestuwde boten 
slechts voorbehouden zijn aan enkele 
landen, hebben de Duitsers zich juist 
gespecialiseerd in niet-nucleaire boten 
onder de 2000 ton waterverplaatsing. 
Daarnaast zijn, mikkend op de langere 
termijn, aanzienlijke inspanningen ge
troost om te komen tot een voor de 
onderzeeboot ideale voortstuwings- 
bron voor de langzame en geruisloze

onderwatervaart: de brandstofcel. Ide
aal omdat de chemische reactie tussen 
waterstof en zuurstof direct elektriciteit 
levert, het rendement daarbij relatief 
hoog is, er geen warmteontwikkeling 
van betekenis is, het geruisloos is en er 
geen reactieproducten zijn die buiten
boord gezet moeten worden.
Het TKM S heeft aan recente orders:
4 boten, type ‘212A’, voor de Duitse 
marine,
2 boten, type ‘212A’, voor de Italiaanse 
marine, deze boten worden onder aus
piciën van de Duitsers op de Italiaanse 
Fincantieri werf gebouwd,
3 boten, type ‘214’, voor Griekenland, 
drie op de Hellenic scheepswerf bij 
Athene, de eerste bij HDW.
3 stuks, type ‘214’, voor Zuid-Koreaen 
worden gebouwd bij Huyandai.
2 stuks, type ‘214’, voor Portugese re
kening en worden in Duitsland ge
bouwd.
De ‘212A’ (beschreven in SWZ febru
arinummer 2006) en de grotere broer 
‘214’, zijn boten voorzien, naast de 
klassieke loodzwavelzuur batterij, van 
een brandstofcellenbatterij en zijn 
daarvoor speciaal ontworpen.
Door de samenwerkingsverbanden is 
TKM S tevens, indien gewenst, in staat 
om een gesloten kringloop diesel, en de 
Stirlingmotor aan te bieden.
Kortom de Duitsers zien thans al hun 
inspanningen en investeringen gedu
rende vele jaren beloond: men is toon
aangevend op de internationale markt 
van niet-nucleair voortgestuwde 
onderzeeboten.

Slotbeschouwing
Wanneer men het geschetste verloop 
van de onderzeebootbouw in Neder
land met dat van het oostelijke buur 
land vergelijkt, kan men zich afvragen

of hetgeen de Duitsers thans bereikt 
hebben ook voor ons land mogelijk zou 
zijn geweest.
Immers, wij waren van oudsher toch 
uitermate kundig op dit terrein en 
bovendien hadden wij na de Tweede 
Wereldoorlog toch een lichte voor
sprong op de Duitsers.
Waarom is het dan faliekant mis ge
gaan?
Naar mijn mening ligt, naast de 
meezuigende werking van het algeheel 
teloor gaan van de Nederlandse 
scheepsbouwindustrie, een belangrijke 
oorzaak in het feit dat er van overheids
wege nooit enige stimulans is geweest 
om zich wat betreft onderzeeboten wat 
meer te gaan richten op de internatio
nale markt, eerder het tegendeel, Daar
naast had de desbetreffende industrie 
het oog waarschijnlijk teveel op de kor
te termijn gericht, denk aan hetgeen in 
het bovenstaande over de firma Holec 
met betrekking tot de brandstofcel
technologie is gezegd.

Het type ‘214’ bezit o.a. de volgende kenmer

ken:

Lengte: +  65m.

Hoogte: +  13m.

Diameter drukvaste romp: 6.3m.

O W - verplaatsing ±  1900 ton.

Aantal bemanningsleden: 27 

A cht torpedobuizen

Hoofdelektromotor: P E R M  A S Y N  motor 

(second generation)

Tw ee 16 c il.V M T U  396 dieselgen.

P E M  brandstofcellen: 2 x l2 0 k W  modules 

Tw ee P b -H 2 S 0 4  batterijen (450-750V).

Zeer moderne Sonar-, Navigatie (o.a. INS) 

en Wapensystemen.

Duikdiepte: >  40Om. [10].

Volgens [10] zou er +  drieweken onder 

water op de brandstofcellen kunnen worden 

gevaren.

Onderzeeboot type ‘21 4 ’ (foto: Howaldswerke/Kie!)



Maar wat als de Koninklijke Marine de 
huidige Walrusklasse onderzeeboten 
zou willen vervangen? Deze boten zijn 
immers al zo’n vijftien jaar oud. Er is 
hier in Nederland geen scheepswerf 
meer met ervaring op het gebied van re
cente onderzeebootbouw, laat staan als 
het er om gaat boten te bouwen volgens 
de huidige state of the art. De laatst hier 
gebouwde boot werd omstreeks 1990 
afgeleverd door de RDM, die als 
nieuwbouwwerf voor onderzeeboten, 
naar mijn mening, thans toch niet meer 
serieus in aanmerking lijkt te komen. 
De KMS bouwde zijn laatste onderzee
boot, de ‘0 2 2 ’, vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog.
De enige verstandige beslissing in deze 
lijkt dan ook dezelfde weg te gaan als de 
Italianen en derhalve contact te zoeken 
met het Duitse TKMS.
Omdat het Duitse type ‘214’ het meest 
geschikt lijktvoor de Koninklijke Mari 
ne, zou het gesprek dan vooral moeten 
gaan over de mogelijkheid deze boten te 
bouwen bij de KMS te Vlissingen on
der auspiciën van de Howaldtswer- 
ke/Kiel.

Dit zou drie vliegen in één klap kunnen 
zijn: een stuk werkgelegenheid, en de 
Schelde zou ervaring opdoen met het 
bouwen van ultra moderne onderzee
boten, terwijl tevens invulling wordt 
gegeven aan een stuk Europese defen- 
siestandaardisatie,
De Koninklijke Marine kennende zal 
die ongetwijfeld allerlei veranderingen 
in het 214-ontwerp wensen aan te bren
gen, maar zeker in verband met de hier
aan verbonden kosten lijkt het aanbe
velenswaardig daar wat terughoudend 
in te zijn.
Daarom: onderzeebootbouw in Neder
land: Quo Vadis?
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Scheepsbouw door M artin  Brooking

Sandwich Plate System SPSS
A New Technology

Increasing tra ff ic  volumes and falling w a te r levels in Europe's rivers are making navigation more 
difficult, heightening the risk of grounding and collision and otherwise causing operational problems for 
owners and regulatory authorities alike. A new technology, the Sandwich Plate System (SPS), which 
can help to address these issues, is now available.

Martin Brooking 
is Engineering 
Design Director 
van intelligent 
Engineering Ltd.

SPS has been hailed as the first major 
development of a construction material 
since steel was first introduced some 
150 years ago. This patented 
technology is changing attitudes in 
both shipbuilding and civil engineering 
with reduced build complexity, 
enhanced performance and significant 
economic benefits.
Since SPS was brought to market by 
UK based Intelligent Engineering (IE), 
in 1999, sixty projects have been 
completed. There are now over 43,000 
m3 of SPS in-service in demanding 
applications around the world.
The technology is now entering 
mainstream ship construction with a 
complete mid hull chemical tanker 
section being built from SPS for 
operation on the River Rhine. The SPS 
design has been approved by 
Germanischer Lloyd and ZKR 
(Zentralkommission fur die 
Rheinschifffahrt).

Description of SPS
SPS comprises a composite of two 
metal plates continuously bonded to a 
solid elastomer core. In flexure, the SPS 
elements act as the components of an T  
beam w'here the plates act as flanges 
and the core as the web. This precludes 
local buckling and eliminates the need 
for closely spaced discrete stiffeners. 
The thickness of each sandwich 
element can be tailored to meet 
particular structural and performance 
requirements.

Opportunities in New Construction
It has been said that the ideal ship

SPS s truc tu re

Conventional s truc tu re

should:
• be simple and easy to build
• require little through-life maintenance
• suffer little or no corrosion
• have minimum breakdown of 

coatings
• suffer no cracking or other structural 

problems
• not unduly vibrate

SPS brings ship structures significantly 
closer to this ideal. A modern inland 
waterway vessel, for instance, could 
gain significant advantages from the 
use of SPS.
• structural simplification and a 

reduction in fatigue and corrosion 
prone details

• flat surfaces and reduced surface area

leading to more reliable coating 
application and improved through- 
life maintenance and reduced through 
life costs

•improved impact resistance, built-in 
fire and blast protection, and built-in 
noise and vibration attenuation, and 

• where stainless steel is required, a bi 
metallic SPS plate (mild steel exterior 
and stainless interior) can 
significantly reduce material and 
fabrication costs.

First SPS Rhine Chemical Tanker
A collaboration involving Reederei 
Jaegers, IE, BASF and Germanischer 
Lloyd (GL), will lead to the first 
complete SPS hull mid-body being 
built. Final approval from Rhine



SPS design fo r RCT

regulator ZKR was received in 
December 2005 paving the way for the 
first SPS Type C tanker for the Rhine. 
These ships must deliver enhanced 
safety to meet the increasingly 
demanding regulatory requirements for 
carrying hazardous cargoes on the 
River Rhine. The use of SPS will result 
in a high performance double hulled 
110 m LOA type C chemical tanker, 
featuring a hull, deck and principal 
bulkheads made from SPS and spliced 
onto the vessel’s existing aft-end and 
new bow section.

Increased Safety Aspects
SPS was originally conceived to be used 
as an impact resistant ice shield for 
bottom founded ice island structures in 
the Canadian Beaufort Sea, which are 
subjected to loads from moving ice

fields greater than four meters thick, 
SPS is inherently resistant to impacts of 
all types offering a hull structure with 
increased durability against in-service 
impacts and increased safety against 
extreme load events, such as 
groundings and collisions.
To increase its energy absorption 
capacity, a structure must be 
simplified, prevent local rupture and 
designed to allow progressive plastic 
membrane action in the hull or side 
shell plating to occur. Simplification is 
achieved by eliminating stiffeners and 
by introducing a plate structure with 
equivalent in-plane buckling capacity 
and stiffness to the stiffened plate, and 
flexural capacity to sustain transverse 
loads. The ductile core eliminates hard 
spots over primary supports and 
provides continuous support to the

faceplates, dissipating localized 
bending strains, resulting in a 
substantial increase in puncture and 
tearing resistance,
A further benefit is that the 
polyurethane elastomer provides an 
effective crack arrest layer. In the case 
of double hull product oil tankers, the 
inner cargo tank lining can be 
effectively isolated from cracks that 
propagate from tears (sheared plating 
which may eventually occur under high 
energy impacts) in the outer hull 
through the framing members into the 
inner hull, thus preventing cargo 
outflow. SPS Structures are designed for 
normal operating loads and conditions; 
and to maximise the energy absorption 
capacity for extreme accidental loads.

Collision and Grounding Studies
To establish the collision protection 
characteristics of SPS structures, two 
studies have been commissioned by IE 
and its partners. The first study, 
undertaken by Technische Universität 
Hamburg-Harburg (TUHH), is aimed 
at determining the energy absorption 
characteristics of a RoRo vessel side 
structure constructed from SPS panels. 
The second study undertaken by 
Germanischer Lloyd will determine 
the structural performance and 
collision resistance of the proposed SPS 
Rhine Chemical tanker for specified 
design collision events. Results are due 
mid 2006 and will greatly enhance 
understanding of the behaviour of SPS 
structures that will be incorporated into 
future designs.

SPS impact te s t -2 .1  tonne rock dropped from  three m eters SPS blast te s t - NSWC, Carderock Maryland



Scheepvaart door Ir. W. de Jong

Ir. W . de Jong is 
oud-dinecteur van 
Lioyd’s Register 
Londen en als re
dacteur verbon
den aan Schip & 
W erf de Zee.

De scheepvaart en 
scheepsbouw in 2006 - Deel 1
‘It’s been betten than we ever dneamed of!’

In het m aartnum m er van Schip &. W erf, de Zee van vorig jaar heb ik getracht een beeld te schetsen van 
de Nederlandse en Europese scheepsbouw in 20 05 . In dat artikel werd gerefereerd aan de geweldige 
boom  waar, na veel magere jaren, de wereldscheepvaart toen van genoot en aan de enorme vraag naar 
scheepsbouw welke, mede of voornamelijk als gevolg van die goede scheepvaartmarkt, er op dat m o
ment bestond.

In deze bijdrage zal ik proberen te be
schrijven waar die ontwikkelingen toe 
hebben geleid en wat de huidige situa 
tie in de wereldscheepvaart is. Een aan
tal andere economische en technische 
ontwikkelingen welke thans plaats vin 
den zullen daarbij ook aan de orde ko 
men. In een volgende editie van Schip 
& W erf de Zee zal een soortgelijk over
zicht worden gegeven van de ontwikke 
lingen in de scheepsbouw.

Scheep v aa rt
De grote zeescheepvaart, de tankers, 
bulkcarriers en de containervaart heb
ben vanaf 2003 een geweldige tijd met 
hoge besommingen achter de rug. En 
ook op dit moment is er geen reden tot 
klagen, voor veel scheepstypen is de 
markt nog steeds goed, hoewel zoals de 
geschiedenis ons keer op keer heeft ge
leerd, het beeld van de ene op de andere 
dag grondig kan veranderen.
De volgende voorbeelden laten goed 
zien wat er in de voorbije periode op de 
vrachtenmarkt is gebeurd.

Figuur 1 toont de ontwikkeling van de 
gemiddelde rates van grote ruwe olie 
tankers (VLCC’s) voor het vaargebied 
Midden-Oosten naar West Europa 
voor de periode 1972 tot oktober 2005.
W e zien daarin de gigantische top van 
1973 gevolgd door het diepe dal ver
oorzaakt door de oliecrisis en daarna 
een hele lange slechte tot zeer slechte 
periode. De tijd dat nagenoeg nieuwe 
tankers werden gesloopt en tientallen 
schepen opgelegd waren in Noorwe-
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gen, Schotland en Griekenland. Pas aan 
het eind van de negentiger jaren kwam 
er een forse verbetering, weer gevolgd 
door een forse daling en daarna, sinds 
eind 2003 de nieuwe pieken.

Figuur 2 toont de jaarcharter ratgs van 
een aantal typen bulkcarriers over de 
periode 1955 tot 2006. Deze grafieken 
laten heel duidelijk zien dat de inkom 
sten voor bulkcarriers vanaf eind 2003, 
begin 2004 omhoog schoten naar astro
nomische waarden om in de loop van 
2005 weer terug te vallen, maar nog 
steeds naar bedragen die aanzienlijk 
boven het gemiddelde van de voor
gaande periode lagen.
Gezien bijvoorbeeld de groei in China 
van de staalproductie van 273 miljoen 
ton in 2004 naar 340 miljoen ton in 
2005 en de recente toename van de 
Australische ertsexport van ongeveer 
125 tot 250 miljoen ton per jaar, was het 
niet zo vreemd dat de vraag naar 
scheepsruimte in korte tijd geweldig 
steeg en dat die grote vraag tot die aan
trekkelijke rates leidde.
Hoe goed het is geweest werd onlangs 
getoond toen een bankier qp een pre
sentatie vertelde dat de winst van de 
Griekse reders in 2004 zo hoog is ge
weest dat met die winst de collectief 
uitstaande schulden bij de banken van 
deze reders in een keer afbetaald had 
den kunnen worden,

Figuur 3 laat zien hoe groot en hoe snel 
de ontwikkeling in China ging en vol
gens verwachting zal gaan.

Figuur 4 toont de j aar charter rates voor 
verschillende typen containerschepen 
en ook hier zien we een geweldige stij - 
ging ingezet in 2003, een piek in begin 
2005 en daarna een flinke daling, maar 
nog steeds naar aantrekkelijke niveaus. 
Ook met de meeste andere scheeps- 
types is in de afgelopen jaren goed tot 
zeer goed verdiend, met uitzondering 
van de ferries. De verdiensten hebben 
in de meeste vaargebieden geleden on
der de effecten van de groei van het 
goedkope luchtverkeer, nieuwe tunnels 
en bruggen en het verlies van de moge
lijkheid de passagiers taxfree aankopen 
te kunnen bieden. Ook de koel- en 
vriesvaart is niet zeer florissant ge
weest, maar daar heeft toch langzamer
hand een behoorlijke verbetering plaats 
gevonden.
In het volgende deel worden een paar 
scheepstypen in meer detail besproken.
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C ru isesch e p en
Na een aanzienlijke groei in de negenti
ger jaren zag na ‘nine eleven’ (11 sep
tember 2001) de toekomst voor de crui
se industrie er ineens heel somber uit. 
Maar die schrik duurde niet lang, be
trekkelijk spoedig daarna trad herstel 
weer in en de jaren 2004 en 2005 lieten 
weer een groei zien van tussen vijf en 
tien procent.
De cruiseshipvloot telt nu ca. 450 sche
pen (11 miljoen ton G T) en er zijn 25 
schepen (2,3 miljoen G T) in aanbouw 
en in bestelling. De nieuwbouw wordt 
gedomineerd door een paar zeer grote 
spelers en grote tot zeer grote schepen. 
Zo’n tien a vijftien miljoen mensen, 
aantal afhankelijk van definitie en bron, 
gaan thans per jaar aan boord van crui
seschepen en de lange termijn verwach
ting is een jaarlijkse groei van zo’n zes

tot zeven procent. Een wat langzamere 
groei in de V.S. en wat snellere groei in 
Europa. Uitgaande van èèn veel brede
re basis dan voor wat betreft het aantal 
thans aanwezige cruiseschip bedden 
dan zo’n tien a vijftien jaar geleden, en 
een, zij het langzame, uitfasering van 
oude schepen, zal er bij de geprojecteer
de groei van zes a zeven procent een 
continue behoefte aan nieuwbouw blij 
ven bestaan van zo’n vijftien a twintig 
grote schepen per jaar. De moderne 
cruiseschepen zijn vaak gigantisch, 
3000 a 4000 passagiers, met zeer ge
avanceerde installaties zowel voor de 
voortstuwing als voor de andere aan 
boord aanwezige voorzieningen. De 
kosten van zulke schepen liggen tussen 
de 500 miljoen en 1 miljard dollar.
De grootste rederijen die thans de crui 
sebusiness aanvoeren zijn Carnival,
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Royal Caribbean en Norwegian Cruise 
Line met MSC (Mediterranean Ship 
ping company) als nieuwkomer met 
potentie om ook tot een van de grote 
spelers uit te groeien.
De bovengenoemde drie rederijen heb
ben een marktpercentage van in totaal 
tachtig procent. De cruisemarkt is een 
volledig andere markt dan de tanker en 
bulkcarrier markt. Er wordt geen ton 
erts en kolen meer vervoerd indien er 
meer schepen beschikbaar zijn; het 
aantal te vervoeren tonnen wordt be
paald door andere factoren, niet of nau 
welijks door de beschikbare tonnage,
In de cruisevaart ligt dit anders.
Reders kunnen met nieuwe schepen of 
nieuwe vaargebieden en andere metho
den de markt behoorlijk beïnvloeden 
waardoor er een flinke flexibiliteit ont
staat. Dit lijkt enigszins op de relatie 
tussen goedkope luchtvaartmaat
schappijen en de vraag naar luchttrans
port.

Containerschepen
Met recht en reden kan worden gesteld 
dat de belangrijkste veranderingen in de 
scheepvaart in de achter ons liggende 
periode zich hebben afgespeeld bij het 
vervoer van containers, Ladingstromen 
groeiden enorm, schepen werden steeds 
groter, gigantische terminals werden 
gebouwd, enzovoort. De consequenties 
zijn geweldig. Kijken we naar ons eigen 
land en het Westerscheldegebied dan 
zien we nieuwe terminals in Amster
dam en Vlissingen, grote terminals in 
Antwerpen, uitbreiding van terminals 
in Europoort en natuurlijk de aanleg 
van de Betuwelijn, aangelegd ondanks 
de enorme stijging van het container
vervoer over onze rivieren en kanalen. 
En voorts zijn er plannen voor een twee
de Maasvlakte en uitdieping van de

Westerschelde, gevolgd ongetwijfeld 
door nog meer terminals. En zoals we 
eerder hebben gezien in de afgelopen 
paar jaar ook eindelijk met aantrekke
lijke inkomsten voor de rederijen.
Op dit moment zijn er circa 3 ,500 con
tainerschepen in de vaart, gemiddeld 
met een capaciteit van circa 2.300 
TEU  en een gemiddelde leeftijd van 
10,8 jaar per schip en 8,2 jaar per 
TEU . Dus een jonge vloot. Het 
nieuwbouworderboek telt ca. 1.100 
schepen met in totaal 5 miljoen T E U  
Gemiddeld ca. 4.550 TEU/schip.
Het orderboek is hierbij groter dan de 
helft van de T E U  capaciteit van de 
huidige vloot. Als dat maar goed af
loopt voor de bevrachtingen! Maar 
hierbij kan worden aangetekend dat 
alle grote schepen ontworpen zijn voor 
een snelheid van ca. 25 knopen, ken
nelijk nodig voor de normale vaar- 
schema’s. Verlaging van snelheid, ge
paard gaande met een veel lager 
brandstofgebruik kan wellicht zorgen 
voor de flexibiliteit die nodig zal zijn 
indien over een paar jaar blijkt dat het 
aantal beschikbare slots weer veel gro
ter is dan de vraag. Maar wellicht 
blijft, onder invloed van de globalise
ring, de wereldhandel flink doorgroei
en en is er voor alle nieuwe schepen 
voldoende en goed betaald werk. Het 
wordt in dit verband niet altijd vol
doende beseft dat de globalisering en 
de daardoor enorm toêgenomen 
wereldhandel mogelijk is gemaakt 
door het steeds goedkopere transport, 
als gevolg van de containerisatie en de 
geweldige schaalvergroting. Er zijn 
thans ca. 150 containerschepen in de 
vaart met een capaciteit van meer dan
6.000 TEU  en een 250-tal van dit 
soort schepen in bestelling, waarvan 
meer dan 50 met een capaciteit van

Figuur 5

Carrier
Rank

Top ten leading container shipping com panies

Op»ra((d OrtitrbtiOk 
Mil In or PtWt) TEU TEU* 
Company Ship« Ships (TWO*)

1 Maersk l ine 570 1,592 150 722
2 MSC 2S4 713 4t 306
3 CMA/Dslmas 242 464 60 377
4 Evergreen 146 441 36 205
5 Hapag-Uoy^CP m *00 17 IDS
6 APL 102 325 24 S3
7 China Shipping 116 317 24 166
$ Hgfljin 62 309 11 75
9 CdSOTl 123 306 23 179
10 NYK 116 299 27 156

9.000 tot 10.000 TEU .
Het grootste containerschip thans in 
de vaart is de MSC Pamela met een ca
paciteit van 9.500 TEU , De snelheid 
van 25 knopen wordt bereikt door een 
hoofdmotor van 80.000 pk. Volgens 
onbevestigde berichten bouwt Maersk 
thans op haar eigen werf in Denemar
ken een containerschip van 405 meter 
waarvoor een 14 cylinder MAN B&W  
motor van 130.000 pk zou zijn besteld 
en een schroef van 130 ton en een dia
meter van 10 m. De capaciteit van dit 
schip in T E U ’s is niet bekend, maar 
zal ruim boven de 10.000 liggen.
De Hyundai werf heeft samen met de 
Germanischer Lloyd, een ontwerp ge
maakt van een containerschip van
13.000 TEU , lengte 382 meter en een 
breedte van 54,2 meter. Dit zou een 
dubbelschroefsschip worden, met 
twee hoofdmotoren van ruim 61.000 
pk elk, snelheid 26 knopen. Hierbij is 
dan voor het eerst gekozen voor een 2 - 
schroefs oplossing, ondanks de hogere 
kosten. De werf van Samsung werkt, 
samen met Lloyd’s Register aan een 
ontwerp voor een 12.000 T E U  schip, 
Daarbij zou worden gekozen voor een 
conventionelere en efficiëntere oplos
sing voor de voortstuwing, te weten 
één schroef en één hoofdmotor en een 
iets lagere snelheid van 23 knopen. 
Voor geen van deze twee ontwerpen 
waren bij het schrijven van dit artikel 
nog orders geplaatst.
Tot slot geeft figuur 5 een overzicht 
van de schepen en het orderboek van 
de tien grootste containerrederijen op 
dit moment.

LNG Carriers
De in 1964 gebouwde Methane Pro
gress’ en ‘Methane Princess’ waren de 
eerste schepen gebouwd voor het ver
voer van vloeibaar aardgas, onder 
atmosferische druk en bij een tempe
ratuur van ca. -160 graden Celsius. 
Nadat was gebleken dat dit concept 
werkte en de belangstelling voor het 
transport van aardgas op deze manier 
groeide, werden er in de tweede helft 
van de zestiger jaren en in de zeventi
ger jaren een aantal LN G schepen ge
bouwd, meestal met een capaciteit van
120.000 m3. Gedurende lange tijd was 
deze vloot stabiel en was er geen ver
dere behoefte aan LNG schepen. Eind 
negentiger jaren kwam hier verande
ring in, nieuwe schepen werden be
steld, aanvankelijk voor oliemaat
schappijen als deel van een LNG



productie, transport en aanlandings- 
project, later ook door onafhankelijke 
rederijen op basis van een long term 
charter en soms ook, op goed geluk, 
zonder charter. Vooral in de laatste 
twee jaren bleek er een grote belang
stelling te bestaan voor deze schepen 
zodat èr thans 130 in bestelling zijn 
met in totaal ca. 18 miljoen m3, en dat 
komt overeen met ca. negentig procent 
van de huidige LN G  carrier transport 
capaciteit. Aardgas zal wereldwijd een 
veel grotere rol gaan spelen in onze 
energievoorziening dan dit tot dusver 
het geval was. De grootte van de thans 
bestelde schepen ligt in de orde van
150.000 en 200.000 m3. Voor een Qa
tar gas project wordt overwogen om 
zes schepen van 260.000 m3 te bestel
len en men verwacht dat er uiteindelijk 
schepen van meer dan 300.000 m3 be
steld zullen worden.
Tot voor kort werd voor de voortstu 
wing van deze schepen een Stoomke- 
tel-turbine installatie geïnstalleerd. De 
ketel wordt in dat geval gestookt met 
boil -off gas van de lading of met olie. 
In feite zijn LNG tankers op dit mo
ment de enige schepen die nog met een 
stoomvoortstuwing varen, met uit
zondering W'ellicht van nog een zeer 
beperkt aantal oude VLCG’s en een 
handje vol oude passagiersschepen 
Maar ook dat is aan het veranderen, 
lang niet alle LN G  schepen die thans 
in bestelling zijn zullen met turbines 
worden uitgerust. Het is duidelijk dat 
er nog niet goed bepaald is welk 
systeem van voortstuwing het best ge
schikt is voor deze schepen, want op 
dit moment worden er een aantal ge
heel verschillende systemen geïnstal
leerd,
W e zien daarbij de volgende alternatie
ven:
• stoomturbine aandrijving, dual-fuel 

(gas of olie)
• laag toeren, twee tact diesel, directe 

aandrijving, dual-fuel
• laag toeren, twee tact diesel, directe 

aandrijving, alleen olie
• medium toeren, viertact, dieSel-elek 

trische aandrijving, dual-fuel
Daarnaast bestaan er nog ontwerpen 
waarbij een COGES systeem wordt ge
bruikt, een combinatie van gasturbine 
gedreven generatoren en een waste- 
heat stoomturbine generator en 
elektromotoren voor het aandrijven van 
de schroef of schroeven.
LNG schepen worden meestal besteld 
voor een bepaald traject en vaarschema

en de eisen die daarbij aan de snelheid 
worden gesteld kunnen invloed hebben 
op de keuze van het voortstuwings
systeem.

Huidige wereldvloot
De wereldvloot heeft op dit moment 
ruim 90.000 schepen met een G T  van 
meer dan honderd, en de gemiddelde 
leeftijd is ongeveer 22 jaar. Ondanks 
de nieuwbouw van de laatste jaren en 
de op gang gekomen vervanging van 
enkelwandige tankers door dubbel
wandige en van oude door nieuwe 
bulkcarriers, loopt de gemiddelde 
leeftijd nog steeds op; eind 2000 was 
de gemiddelde leeftijd nog 20,2 jaar. 
Het is verder opvallend dat het aantal 
General Cargo schepen niet sneller 
daalt als gevolg van de containerisatie.
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Eind 2000 waren er 16.700 General 
Cargo schepen met een totaal tonnage 
van 78 m Dwt en een gemiddelde leef
tijd van 21,8 jaar en eind 2005 waren 
dat 15.800 schepen met 72,5 m Dwt 
en een gemiddelde leeftijd van 24,1 
jaar. Dit betekent dat er nog heel wat 
schepen van dit type met èen leeftijd 
van meer dan dertig jaar rondvaren. 
De meeste van deze schepen zullen 
deel uitmaken van de short sea vloot 
zodat het vorig jaar voorgestelde Eu
ropean Short Sea Renewal Program
me eigenlijk uitgevoerd zou moeten 
worden
Het is voorts verheugend dat ondanks 
die hogere gemiddelde leeftijd het 
aantal scheepsrampen (casualties) ge
durende de achter ons liggende jaren 
gestaag is gedaald. Figuur 6 toont de
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ontwikkeling van het aantal ‘total los
ses’ vanaf 1996 tot half 2004. Dit be
treft schepen van meer dan honderd 
G T  welke verloren gingen op zee of 
zodanig beschadigd waren door aan
varingen of strandingen dat ze werden 
afgeschreven door de verzekeraar als 
‘constructive total loss’.

Figuur 7 toont de 25 belangrijkste 
scheep vaartlanden van de wereld. Dit 
betreft de tabel van het zogenaamde 
‘beneficiary ownership’, per land wordt 
aangegeven hoeveel schepen en tónna 
ge door rederijen en eigenaren uit die 
landen worden beheerd. Deze tabel 
heeft dus niet direct met de vlag te ma
ken, de betreffende schepen kunnen in 
andere landen zijn geregistreerd. Dat 
Griekenland in deze tabel bovenaan 
staat za.1 niemand die thuis is in de 
scheepvaart verwonderen. De derde 
plaats van Duitsland in deze tabel is 
daarentegen opvallend. Niet iedereen 
zal dat verwacht hebben. De Duitse 
rederijen zijn, wellicht dank zij de KG 
formule gedurende de afgelopen 
periode geweldig gegroeid. Vooral in 
de containervaart hebben de Duitse 
onafhankelijke reders met hun grote 
vloten die aan de containertransport 
maatschappijen worden vercharterd, 
een enorm sterke positie. Op dit mo
ment zijn er wereldwijd 560 schepen 
van Duitse reders in aanbouw, waar
van ruim 300 containerschepen.

De stad Hamburg, waar nagenoeg al 
deze Duitse rederijen gevestigd zijn, 
begint het scheepvaartcentrum van 
Europa te worden. In de bovenge
noemde tabel staat Nederland met 
1.236 schepen en ruim negen miljoen 
G T  op een niet onverdienstelijke 16e 
plaats, in statistisch opzicht lijkt ons 
land nog steeds een maritieme natie! 
Het is daarentegen verbazingwekkend 
dat wij Zwitserland voor ons moeten 
laten en dat zal wel te maken hebben 
met het feit dat de containerreus MSC 
(Mediterranean Shipping Co), hoewel 
in handen van Italianen, in Zwitser
land is gevestigd.
Een ander interessant verschijnsel dat 
we de laatste tijd hebben kunnen zien 
in de wereld van de scheepvaart, is de 
drang naar consolidatie en concentra
tie. Terwijl bijvoorbeeld in de tanker- 
trade de grote oliemaatschappijen die 
vroeger zeer grote eigen vloten had 
den, zich nagenoeg geheel terugge
trokken hebben, zien we de opkomst

van een aantal zeer grote tankerrede- 
rijen zoals Frontline, Teekay en 
World-Wide Shipping. Frontline (ei
genaar John Frederiksen) heeft sinds 
1996 ettelijke andere rederijen over
genomen en op andere wijze schepen 
aan de vloot töegevoegd. Deze rederij 
heeft thans 77 tankers in de vaart (42 
VLCC's en 35 Suezmaxtankers) met 
een totaal laadvermogen van bijna 18 
miljoen Dwt.
Teekay heeft een tachtigtal schepen 
en claimt ook ongeveer tien procent 
van het wereld ruwe olievervoer voor 
haar rekening te kunnen nemen. 
World-Wide Shipping uit Hongkong 
die in 2004 de Noorse rederij Berge- 
sen overnam, is ongeveer even groot. 
Dit zijn geen concentraties en fusies 
uit zwakte, zoals we dat in het verle
den zagen {Nedlloyd, RSV en over
eenkomstige situaties in het buiten
land) maar consolidaties op basis van 
kracht en financiële Sterkte, gericht op 
grotere efficiency en het verkrijgen 
van meer invloed in de markt. Deze 
concentraties komen in alle segmen
ten van de scheepvaart voor. Bij het 
bepreken van de cruiseschepen is ge
refereerd aan de drie sterkste spelers 
in dat veld, te weten Carnival, Royal 
Caribbean Cruises en Norwegian 
Cruise Line. Het is interessant eens 
naar Carnival te kijken. Opgericht in 
1972, toen gaan varen met één oud 
passagiersschip en thans een vloot van 
ruim honderd cruiseschepen en acht
tien in bestelling. Successievelijk wer
den een groot aantal rederijen overge
nomen zoals Holland America Line, 
Costa Crociere, P & O Cruises, Cu- 
nard, Princess Cruises, Windstar, A i
da. Vandaag beheerst Carnival met 
deze dochters ongeveer vijftig procent 
van de wereld cruise business.
Ook in het containervervoer zien we 
consolidaties, met als grote voorbeeld 
de A.P. Moller-Maersk groep. Door 
de overname van bedrijven als Sea- 
land, SAFMarine en recentelijk P & O 
Nedlloyd, is deze groep uitgegroeid 
tot veruit de grootste speler op de 
markt van het containervervoer. Deze 
maatschappij is op nagenoeg alle fron
ten van de scheepvaart actief en is ook 
eigenaar van de van oorsprong Neder
landse bedrijven Norfolk Line en 
Wijsmuller. Het is niet eenvoudig te 
achterhalen hoeveel schepen tot de 
vloot van APMoller behoren, het to
tale bestand in eigendom zal in de 
buurt van de 300 liggen, met een tota

le tonnage van minstens tien miljoen 
G T. Uit het Fairplay Newbuildings 
overzicht van januari 2006 kan wor
den afgeleid dat er op dit moment ca. 
180 schepen voor de APMoller rede
rijen in bestelling zijn, grote contai
nerschepen, tankers, LNG en LPG 
carriers, etc. Nagenoeg het gehele 
scheepvaartgebied bestrijkend.
En ook dichter bij huis kunnen we 
voorbeelden vinden van de concentra
ties. In België runt de familie Saverys 
twee grote rederijcombinaties, CMB 
en Euronav, met in totaal een kleine 
honderd tankers, waaronder vier van
440.000 t Dwt, bulkcarriers, LPG 
carriers en LNG carriers. En sinds de 
introductie van een aantrekkelijk ton
nage tax regime, varen veel van deze 
schepen weer onder Belgische vlag.
In Nederland kennen we ook een aan
tal rederijen die door overnames en 
natuurlijke groei op hun gebied tot 
grote spelers zijn uitgegroeid. Rederij 
Spliethoff heeft, na overname van 
Wijnne & Barends, het Finse Trans- 
fennica en een vloot van zware la 
dingschepen, thans in totaal een 
tachtigtal schepen en een nieuwbouw- 
programma van nog eens twaalf sche
pen. Rederij Vroon heeft, na overna
me van offshore bedrijven en een 
vloot van veeschepen, thans ook een 
tachtigtal schepen, waaronder pro
ductentankers en containerschepen en 
eveneens een nieuwbouwprogramma 
van een tiental tankers en offshore 
schepen. In het Noorden van ons land 
heeft rederij Wagenborg een geweldi 
ge ontwikkeling laten zien. Deze rede
rij heeft een vijftigtal schepen in haar 
boeken en zal daarmee de belangrijk 
ste short sea rederij in Europa zijn, 
hoewel een deel van deze vloot het 
short sea bedrijf achter zich heeft ge
laten en wereldwijd opereert. Het 
nieuwbouwprogramma van Wagen
borg telt een veertigtal schepen, Ro- 
Roschepen, general cargo schepen en 
containerschepen.
Hiermee eindigt het eerste deel over 
de scheepvaart in 2006. In een volgen
de editie van Schip & Werf, de Zee zal 
een soortgelijk overzicht worden ge
geven van de ontwikkelingen in de 
scheepsbouw.

De bovenstaande gegevens zijn onder 
meer ontleend aan publicaties van L.R.- 
Fairplay, Drewry Shipping, Clarksons 
en Lloyd’s Register



Oplevering door Jakob Pinkster M.Sc. FRINA

mu Cetus
The First of Two Diesel-electric 
Swath Offshore Pilot Tenders

On Friday 3 0 th September 20 05 , the German based Ship and Yacht Builders Abeking & Rasmussen, 
Lemwerder, Germany delivered the 25 m. swath offshore pilot tender, mv Cetus to her owner, Dutch 
pilot service, the Netherlands. On the 4 th of October the vessel was officially named by M rs  C. Peis in 
Vlissingen. Mv Cetus is an aluminium 1 .2 7 5  tdw, d iesel-electric 18 knot offshore pilot vessel and is 
the f i rs t  of a series of two vessels to be delivered to the same owners by Abeking &. Rasmussen. 
The second vessel, mv Perseus has recently been delivered on 2 0 th January 2 0 0 6  in Rotterdam.

Why a swath? A swath mainly has the 
added advantages of a large deck area 
for pilots space, resulting in a smaller 
vessel length compared to a mono-hull, 
and the vessel has excellent motion 
characteristics.
The vessel’s general design, as shown 
in its GAP, from bow to stern is 
dominated by:
- two hinged ramps (lifts) for MOB, 

one on port and one on starboard 
deployed from the main deck.

- a navigation bridge situated on the 
bridge deck, symmetrically placed for 
the three man crew, one captain, one 
engineer and one mate.

- a large superstructure area for the 
carriage of the pilots comprised 
mainly of enclosed pilot space area 
covering approx. 65% of the vessel’s 
overall length, an engine room with 
two diesel electric propulsion units, 
auxiliary engine, and a rest 
area/saloon for the pilots and a galley.

- each lower hull has an electric 
propulsion unit with electrical motor, 
gearbox, carbon shafts and propeller,

- each hull also has a number of tank 
and void space compartments as well 
as a steering gear room aft below the 
main deck

- exhaust outlets aft of each hull and air 
intakes beside the engine room.

The vessel’s overall appearance and 
hull lines are similar to the latest 
generation of swath offshore pilot 
vessels of similar size and speed as 
utilised since 2001 in Germany (in 
principle mv Cetus is based on three

mv Cetus

existing pilot tenders Döse, Duhnen 
and Wangeroog).
Certificate of Seaworthiness for 
restricted trading area 4 with Safe 
Manning Document (in close co
operation with the Owners),
Trading area 4: Coastal waters
whereby the offshore distance does not 
exceed thirty nautical miles and the 
sailing time from port of operation, 
mentioned on the Safe Manning 
Certificate will be within twelve hours 
and will not be more than six hours 
from a port of refuge.

The Two Lower Hulls
The torpedo form, with varying 
diameters, lower hulls and the 
superstructure of the main wet deck 
have been taken from the already 
proven design of Döse and Duhnen

and further include some modifications 
found on the sister ships Wangeroog 
and Explorer. The aluminium lower 
hulls have a tapered stern to 
accommodate the propeller and a ball 
form bow.
The longitudinal subdivision of each 
lower hull is as follows:
- Freshwater tank / ballast tank
- RCS room 

Ballast and fuel tank
- Propulsion room / steering gear room
- Aft peak / ballast tank
These tanks are necessary in order to 
control the highly draft and trim 
sensitive vessel. The contents of all of 
these tanks are electronically measured 
and displayed in the bridge console.

Accommodation
The layout of the accommodation,

Jakob Pinkster is 
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PILOTS

On the dry

wheelhouse and service space is shown 
on the GAP. The wheelhouse is placed 
at about 1/3 L from the bow at bridge 
deck level. The main deck has an open 
deck area at the bow followed by the 
superstructure with in the front the

engine room with the diesel engine 
generators followed by the pilot saloon 
and aft a spacious deck area. A toilet is 
situated at PS of the mess room/pilots 
saloon.
The design and interior finish is of a

Main Particulars mv Cetus

Callsign PHDH
Port of registry Vlissingen
Flag The Netherlands
Classification Germanischer Lloyd (Hamburg) with the following notations:
Class symbol G L *  100 A5 OC3, Pilot Tender
Safety Dutch Shipping Inspectorate requirements for sea.
Built 2005
Owners Nederlands Loodswezen BV, The Netherlands.
Managers Nederlands Loodswezen BV

Deadweight 12.75 t
Displacement 1331
Length o. a. 25.65 m.
Length b. p. 23.25 m.
Breadth o.a. 13.00 m.
Depth moulded 5.90 m
Design draught mid. 2.70 m
Clearance underside deck to waterline (T =2.7 m) 1.70 m
Lower hull dimensions
- length 26,65 m
- diameter (max) 2.40 m
Number of pilots 12
Crew 1

Main enginegenerator sets 2xM TU  12V2000M70(each788kW@2100rpm)
Electric motor for propulsion 2x Wolfer M OD R 355L-4bb (each 690 kW  3x690

VAC, 1790 rpm)
Trial speed (100%MCR,
T=2.7 m, 12.75 tdw) 18 kn
Propeller diameter 1300 mm
Fixed Pitch Propeller
Propeller revolutions (max) 694 ipm
Auxiliary genset M TU  6R099 T E  51 / Leroy Somer generator

76kW/ 95 kVA
Action radius 500 nm (16 Knots)

high and contemporary standard, 
where care has been taken to minimise 
the weight of lining, upholstery etc. 
Internal webs, pillars and bulkheads 
have been arranged in such a way as to 
minimise vibrations and to insure 
continuity of strength.
The layout regarding the pilots routing 
is arranged in such a way that

The total tank capacities of the vessel (100%) are as follows:

Marine diesel oil approx. 10 m3
Freshwater approx. 2.0 m3
Sewage/ grey water approx. 0.22 in'5
Ballast water approx. 21.1m 3
Quick ballast system additional approx. 17.8 m3

The deadweight breakdown of the vessel (100%) is as 
follows:

Crew and effects 0.251
8 Pilots 0.801
Stores, provision, lub oil, owner’s delivery 0.70t
Freshwater 2.00t
Diesel Oil 10.001
Deadweight all told 12.751
Quick ballast system additional approx. 17.8 m3

debarkation and embarkation times 
have been kept to a minimum.
There are no sleeping quarters on 
board and pilots are seated throughout 
the journey. Furthermore there is a 
small galley arrangement on PS with 
additional seating. The pilots saloon is 
fitted with a heating and ventilation 
installation.

Pilot Transfer Platform
Positioned just in front of the 
wheelhouse, an electric hydraulic table 
platform has specially been installed for 
the inter ship transfer of pilots. The 
platform (with the pilot) is initially 
positioned at the centre line of the 
vessel and the boarding operation is 
executed by sliding the platform out to 
PS or SB at one speed with the aid of 
local remote control on the platform or 
a push button panel from within the 
w'heelhouSe,
In case of emergency a MOB electrical 
hydraulic rescue lift is installed on both 
sides of the vessel just in front of the 
w'heelhouSe. The man over board is 
placed on the lift which is placed at sea 
water level and vertically hoisted up on 
to the main deck.
The platform and slides are 
constructed from aluminium and the 
hydraulic cylinders are made of steel.



The telescopic slides consist of C- 
profiles on anodised aluminium. The 
telescopes are each operated by one 
hydraulic cylinder and stainless steel 
ropes.

Quick Ballasting System
An additional ballast system has been 
installed for boarding purposes of 
pilots.

Pilot space This system consists of two tanks, 
arranged in the longitudinal COG on 
PS and SB as well as pumps for filling. 
The tanks can be filled or drained 
within five minutes (capacity approx. 
6 t per side). Draining of tanks is 
performed by gravity. The effect of 
draught variation between both tanks 
full and empty is 0,7 m. Tanks can be 
partly filled and can be used 
independently from each other. The 
system is controlled by push buttons 
from the wheelhouse.
The increase of draft with the help of 
the two additional ballast water tanks 
(quick ballast system) has to be limited 
to a short period of time, i.e. maximum 
ten minutes. The maximum draft of 
the boat using the quick ballast system 
is 3.6 m when using the system on one 
side only.

Use of this system is restricted to a 
significant wave height (HS) of less 
than 2 m and also the vessel speed must 
be reduced to 10 or, if HS<1 m, to 12 
knots.

Ride Control System [RCS]
The RCS has been fitted with the 
following components in order to 
reduce the ship motions in a seaway:

4 fins, 2 on each inner side of the 
torpedo shaped lower hulls (forward & 
aft)
- computer with dedicated RCS system 
for prediction of the vessel motions
- 6 dof measurement system to measure 
actual ship motions
The RCS can also be used to increase or 
decrease the vessel draft (and thereby in 
particular the vertical position of the 
pilot’s embarkation platform). 
Obviously, to do this, the vessel must 
have sufficient forward speed in order 
to be able to gain sufficient lift force 
(positive or negative) through the fins.

Hull Construction
In order to meet the design
requirements, the vessel has been 
constructed using light weight 
materials such as aluminium and GRP. 
The hull and superstructure are
constructed from marine grade light 
alloy aluminium with plating AA 5083 
(equal to ISO A1 Mg 4.5), extrusions 
AA 6082 (equal to ISO A1 Mg Si 1) and 
any large extrusions AA 6005A
(AlMgSi 0,7). Any stainless steel used 
in the vessel is of type 316 L. Areas of 
high stresses (connection struts/main 
deck etc.) have been strengthened
adequately. The superstructure is 
welded to the main deck and vertical 
edges of the deck house are rounded. 
Both superstructure deck and main 
deck are fitted with camber of beam. 
The distances between the decks are as 
follows:
Base Line - W et Deck 4400 mm 
W et Deck - Main Deck 4400 - 5900 
mm
Main Deck - Superstructure Deck 5900
- 7300 mm
Superstructure Deck - Bridge Deck 
7300 -9970 mm

Diesel Electric Engine Installation
The application of the diesel electric 
propulsion system was chosen under 
consideration of a 5000 hours annual 
(57% of the year) operating time with 
the following engine load profiles:
10% of operating time: 100%load 
50 % of operating time: 80 % load 
10 % of operating time: 15 % load 
30 % of operating time: 10%load 
In order to satisfy these different 
conditions mv Cetus has been fitted 
with two high speed main engine diesel 
electric installations each consisting of a 
diesel generator set and an electric 
motor coupled via a reverse reduction 
gearbox to a fixed pitch propeller. The 
diesel engine generator sets (make 
M TU  12V2000 M  70, each 788 kW at 
2100 rpm) are placed above the main 
deck in a separate engine room in the 
front part of the superstructure and 
each electric propulsion set (motor, 
gearbox etc.) is placed in a lower hull. 
All generator set components can easily 
be replaced via nearby positioned 
hatchways.
Each of the AC-asynchronous electric 
propulsion motors (make Wolfer 
M O D R 355L-4bb, each output 690 
kW 3X690 V, AC ,1790 RPM) is 
directly coupled to a four-bladed fixed 
pitch Shafran propeller (material 
GniAlBz, diameter '1300 mm). The 
propeller runs at 110 630 rpm via a
Reintjes, type WVS 430 JOB, reverse 
reduction gearbox (powerfactor 0.338 
kW/rpm, output above input, 
reduction 3.316:1), The reduction ratio 
is Selected to meet the ships 
performance with optimised propeller 
design free sailing.
The gearboxes are flexibly mounted 
thus absorbing structure born noise of 
approx. 5 dB in all frequencies. Each 
gearbox is also provided with a built-on 
lubrication oil cooler cooled via 
seawater. The horizontal shaft line is 
supported by oil lubricated bearings 
and by water lubricated bearings next 
to the propeller.
Each propeller is connection with the 
shaft via a flange. The propeller hub is 
complimentary to the shape of lower 
hull and each propeller has an output of

Pilot tra ns fe r/M O B  arrangement

Technical data for each electric propulsion motor.
Nominal values 

Voltage [V AC] 3 x 690
Frequency [Hz] 60
Output [kW] 690
Speed [rpm] 1790

Maximum Continuous values 
3x690 

70 
710 

2090



approx. 696 kW at 694 rpm. Propellers 
have been designed for maximum 
performance with minimum 
environmental effects (fuel 
consumption and emissions) therefore 
high efficiency, minimal cavitation and 
the lowest possible noise levels. The 
propellers are statically balanced and 
on each propeller the propeller hub is 
closed with a fairwater cone with a zinc- 
anode of approx. 1 kg. The resulting 
propeller tip speed is 47.2 m/s and a 
propeller loading (Power/Diameter2) 
of 411 kW/m2.

Vessel construction

During trials, at a draft of 2.7 m the 
vessel and operating at 100% MCR, mv 
Cetus attained a speed of 18 knots with 
a maximum fuel consumption of 210 
gr/kWh.

PTO
An additional power take off (only on 
PS gearbox) produces a maximum 
power output of 27 kW at 550 rpm. 
This primary PTO  rotates together 
with the input shaft independent of the 
status of the rotation of the propeller 
shaft. The propeller shaft can be 
clutched in or out via the hydraulically 
operated clutch coupling. Connected to 
the same PTO  is the hydraulic pump 
for the fin stabilizers with RCS.

Manoeuvring/Steering Gear
The vessel’s manoeuvrability is 
guaranteed using per hull the usual 
combination of propeller and a single 
spade type aluminium double plate 
rudder. The vessel has no bow 
thrusters since she is able to manoeuvre 
excellently at slow speeds because the 
thrust force from both propellers are 
separated from the vessel's centre line. 
Each hull is fitted with a hydraulic 
steering system, powered by a

hydraulic pump driven by the main 
engine,
The hydraulic steering system gives a 
maximum 45 degrees rudder angle to 
either side, and a Hydro Control
steering gear system controls the 
rudder.

Ballast, Bilge, Fire Fighting
For fire fighting and ballasting
purposes, each submerged hull is fitted 
with a general service pump (type 
centrifugal, capacity: 25 m3/h,
pressure: 4 bar, speed: 2910 rpm driven 

by an electrical motor: 
7,5 KW , 2900 rpm, 
400V, 50Hz). Each
pump also acts as driving 
pump for one ejector for 
the emergency bilge and 
ballast system. The
bilge, ballast and fire 
fighting systems are 
fitted with remote
controlled butterfly 
valves. These pumps
and valves can be 
operated from the wheel 
house or locally, and tank 
levels and performance 
data are shown on a 

display in the wheel house.
Discharging of ballast tanks is effected 
through ejectors (type water/water jet 
pump, capacity 12 m3/h, pressure 0.8 
bar, driving water 12 m3/h at 3.8 bar). 
Discharging of water tight compart
ments is effected by remote controlled 
submersible bilge pumps (type: 
impeller pumps, capacity 11 m3/h / 8 
m3/h, pressure: 0.4 bar / 0.4 bar driven 
by an electrical motor: 2.15 KW , 230 
V, 50 Hz, 2900 rpm).
For fire fighting purposes, a total 
number of eight hydrants are 
distributed over the ship and a 
connection between PS and SB systems 
is installed for redundancy of pumps. 
Bilge alarms, remote controls (pumps, 
valves) and remote indications (valve 
positions, pressures, tank filling) are 
monitored and controlled by the 
MCS5-system.

Life Saving Appliances
The vessel is fitted with sufficient life 
saving appliances and fire fighting and 
salvage equipment.

Fender
Obviously, fenders are an important 
issue of this type of vessel, especially

when transferring pilots from ship to 
ship at sea as impact forces can be 
rather liigh at times, In order to 
facilitate boarding with existing mono 
hull pilot tenders the aluminium 
plating in the aft part of the vessel has 
been increased to 6 mm. As per GAP 
three fender cushions and front and aft 
fender cushions have been fitted as well 
as fender bananas along frames 0 4 and 
frames 46-49, These have all been 
fastened by way of bolts to aluminium 
frames which in turn are welded to the 
hull structure.

Anchor and Mooring Equipment
Anchor and mooring equipment 
comprises of:
- 1 bow-anchor of the high holding 

power type (HHP), weight approx. 
150kg

- 1 155m wire rope of 16 mm diameter 
with chain forerunner

- 8 x 40 m mooring ropes of 
polypropylene

- 4 plastic fenders 
-1 boat hook

Bridge Area/Navigation Equip
ment
From within the broad wheelhouse, the 
helmsman has an excellent view of 
almost 360 degrees of the outside world 
and in particular the boarding 
operation of the pilot. A console for the 
navigational equipment, engine 
instrumentation, radio equipment etc, 
clearly shows the status of equipment 
and navigation on board. Further on 
board is the usual navigation 
equipment for such a vessel as well as a 
high degree of control and automation 
especially with respect to the Ride 
control system and the adjustment of 
vessel trim and draft to facilitate the 
inter ship transfer of pilots.

Electric propulsion engine room



Ongevallenonderzoek door Joost van Aalst

Socknes Report
Report on the ship-technical aspects 
of the capsizing of Rocknes

On 19 January 2 0 0 4  at 0 8 :5 5  am Rocknes left Eikefet outside of Bergen, Norway, loaded with 2 3 ,2 4 3  
tonnes of gravel and stone. The ship bunkered near Skalevik and then headed for Emden, Germany. The 
ship had a crew of twenty-nine, of whom one crew member was Norwegian, one German, three Dutch 
and twenty-four Filipino; in addition, there was a pilot on board. Rocknes capsized in Vatlestraumen at 
approx. 1 6 :3 2  pm. Eighteen members of the crew lost the ir lives.

Joost van Aalst 
is hoofdredac
teur van SWZ en 
plv. lid van de 
Raad voor de 
Scheepvaart

The direct cause of the capsizing was 
the ship’s running aground. The subse
quent capsizing happened in the course 
of a few minutes. Later, the ship was 
towed to Hanoytangen outside Bergen 
and uprighted there.
After the maritime inquiry, the Direc
tor General of Shipping and Naviga
tion appointed a working group to ex
amine the reason w'hy the ship capsized 
so quickly. In accordance with its terms 
of reference, the working group did not 
consider the cause of the accident, but 
only examined the ship-technical as
pects that may have contributed to the 
Consequences of the ship’s running 
aground.

The ship
Rocknes, signal letters V2PU3, IMO 
number 9229910, is a self-discharging

bulk carrier of 17,357 gross tonnage. 
The owner is Reederei Hans-Jurgen 
Hartmann in Hamburg, Germany. 
The operator is Jebsen Beltship Pool 
AS, Bergen, AJ Ship Management 
GmbH is responsible for the technical 
operation of the ship.
The ship has dual registry in Germany 
and Antigua Barbuda and is classed 
with Germanischer Lloyds. The ship 
was built in 2000 as a self-discharging 
bulk carrier and was called Kvitnes. 
From November 2002 to March 2003 
it was converted in the Netherlands to a 
gravel dumper for dumping stone onto 
pipelines to secure them, among other 
purposes, and its name was changed to 
Rocknes. The conversion took place in 
collaboration w'ith the Dutch company 
Van Oord ACZ.

Rocknes

Relevant mandatory
SOLAS
requirements

W atertight subdivision and 
damage stability
Double bottom
Chapter II-1, Regulation 12-1, first 
paragraph requires a double bottom ex
tending from the collision bulkhead to 
the afterpeak bulkhead as far as this is 
practicable and compatible with the de
sign and proper working of the ship. 
Regulation 12-1, second and third 
paragraph provide some detail about 
this requirement, but no specific re
quirements are set for the arrangement 
apart from the fact that the inner bot
tom is to be continued out to the ship's 
side in such a manner that it protects 
the bottom to the turn of the bilge.



Regulation 12 1 fourth paragraph 
specifically states that a double bottom 
need not be fitted in way of watertight 
compartments used exclusively for the 
carriage of liquids, provided that the 
safety of the ship in the event of bottom 
damage is not, in the opinion of the Ad
ministration, thereby impaired.
This wording allows for different inter
pretations and practices. It is likely that 
the wording is such that Administrations 
should not construe permission not to fit 
a ship with a double bottom as an ex
emption to be reported to the IMO, 
Conclusion: no direct violation o f  Chap
ter 11-1, Regulation 12-1 can be ascer
tained

Inclining test
Chapter II I, Regulation 22 ofSOLAS 
requires that an inclining test be per
formed on new buildings or after major 
alterations. Exemptions may be grant
ed under certain conditions.
Conclusion: Rocknes was not granted an 
exemption., and the ship underwent an 
inclining test, on 30 March. 2003 at the 
Keppel-Verolme shipyard (the Nether
lands) after its conversion. was completed. 
The inclining test report was approved by 
Germanischer Lloyds.

Damage stability
Chapter II-1, Regulation 25-3 of SO 
LAS sets a minimum standard for sub 
division index ‘R ’ for cargo ships. For 
cargo ships of over 100 m in length (Ls) 
the requirement is:
R  = (0.002+ 0.0009 Ls)1/3 
R  is a chosen value that member states 
of the IMO have jointly arrived at as 
acceptable.
For Rocknes, the required subdivision 
index R  = 0,533
Chapter I I I ,  Regulation 25-4 requires 
that the attained subdivision index A ’ 
be greater or equal to R.
The attained subdivision index A is a 
measurement of the probability that a 
ship will not capsize or sink if it is sub 
jected to random collision damage.
A is found by summing the ‘sub prob
abilities’, which in turn are measures of 
the probability that that particular 
damage occurs and that the ship sur
vives it.
In practice, these sub-probabilities are 
converted to a numerical value that 
may contribute to the subdivision in 
dex. These contributions are calculated 
for damage to a single watertight com
partment and to a combination of more

than one watertight compartment. If 
there is a high probability that the dam
age can occur and a high probability 
that the ship will survive, the contribu
tion to the subdivision index will be rel
atively larger than if there is a low prob
ability that a breach will occur or a low 
probability that the ship will survive 
the breach. Although the main contri
bution to the subdivision index will 
come from damage to single 
compartments and some damage to two 
adjacent compartments, this is no guar
antee that weak areas cannot be found in 
the ship where even a small damage 
would result in the ship not surviving it. 
For Rocknes, the average attained sub
division index A was calculated at 
0.539.
The contributions to the calculated 
subdivision index A were distributed as 
follows:
• Index at the summer load line,

damage to the starboard side:
0.179

• Index at the summer load line,
damage to the port side:
0.386

• Index at the partial load line,
damage to the starboard side;
0.721

• Index at the partial load line,
damage to the port side:
0.871

• A = 0.539
• The approved damage stability 

calculations are based on the follow
ing GM values:

• For a fully-loaded draught 
GM = 0.52

• For a partial load line 
GM = 1.873

(All values above are taken from the 
ship’s approved damage stability cal
culations)
Regulations 25-5 and 25-6 describe 
how A is to be calculated. The regula
tions say nothing about the more un
favourable side being allowed for in the 
event of asymmetry. Regulation 25
6.1.3 specifies that the index calculated 
at the summer load line and the index 
calculated at the partial load line are to 
be weighted equally. In other words, it 
should be an average value.
Conclusion: Rocknes complied with the 
subdivision index requirements contained 
in Chapter 11 I , Part- B -l o f  SOLAS.

Intact stability
There are no mandatory international 
requirements for intact stability. Re

quirements for stability in the intact 
condition are laid down by each Ad
ministration.
Rocknes’ intact stability was consid
ered in accordance with IMO Res.
A.749 (18), the so-called Intact Stabili 
ty Code. This is a recognised standard 
on intact stability requirements. This 
approval also included an assessment of 
the ship’s stability according to the so- 
called weather criteria. This is an as
sessment of the ship’s stability in heavy 
winds and rolling.
Conclusion.: Rocknes complied with the 
flag  state’s requirements fo r  intact stabil
ity and weather criteria.

Stability information
Chapter II-1, Regulation 25-8 requires 
that the Master be supplied with such 
reliable information as is necessary to 
enable him by rapid and simple means 
to obtain accurate guidance as to the 
stability of the ship under varying con
ditions of service.
Specifically, a single curve is required 
that shows the minimum GM at differ
ent draughts. This curve shall ensure 
compliance with all relevant intact sta
bility requirements and with all re
quirements of Regulations 25-1 
through 25-6. An equivalent curve 
showing a minimum GM, such as from 
a loading computer, may be used as an 
alternative.
Instructions for the operation of cross
flooding arrangements as well as all 
other data and aids that might be neces
sary to maintain stability after damage 
are also required.

C M  lim it cu rre
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The regulation also specifies how the 
curve for the minimum GM  is to be de
rived if the subdivision index require
ments limit the load.
An approved curve for the minimum 
GM is available for Rocknes. In addi 
tion, the ship was equipped with a load
ing computer System supplied by Lod- 
ic AS. The system’s software has been 
validated by DetNorske Veritas, cf. the 
maritime inquiry’s exhibit 14, which 
concludes that it provides a correct pic
ture of the ship’s trim and stability in 
the loading conditions that were 
checked. The ship’s stability calcula 
tions also accord well with calculations 
performed on software taken from 
Rocknes’ own loading computer. 
Conclusion: Rocknes had the required 
aids fo r  assessing the stability on board, 
but- nevertheless everything points to the 
ship not having been loaded in accor
dance with the limitations present.

Trimming of the cargo
Cargo information
Chapter VI, Regulation 2 of SOLAS 
sets requirements for the information 
about the cargo to be provided to the 
master in connection with loading, in 
eluding information on the stowage 
factor, trimming procedures and angle 
of repose.

Loading, unloading and  stowage o f  
bulk cargo
Chapter VI, Regulation 7, second para
graph of SOLAS provides specific 
minimum requirements for what a car
go operations booklet has to contain. 
This booklet must be in a language the 
master is familiar with.

Chapter VI, Regulation 7, fourth para
graph of SOL AS requires that bulk car
goes be trimmed reasonably level to the 
boundaries of the cargo space so as to 
minimize the risk of shifting and to en
sure that adequate stability will be 
maintained throughout the voyage.
The cargo aboard Rocknes had not 
been trimmed at departure. Owing to 
limitations in the loading equipment at 
Eikefet, all the cargo holds had a void 
on the starboard side. Facing these 
empty spaces, the cargo lay at its natur
al angle of repose so that even a slight 
heeling to starboard would lead to some 
sliding of the cargo.
Conclusion: The cargo had not been, 
trimmed in accordance with; current regu 
lations. This led to an almost immediate 
shift- o f  the cargo when the ship began to 
heel after incurring damage. Along with 
a too high centre o f  gravity o f  the loaded 
ship, this was a contributing cause to the 
ship capsizing so quickly.

E v alu atio n  o f  
loading c o n d itio n s

The loading conditions
The loading condition from the ship’s 
loading computer showed the following 
values:
Draught 10,39 m
Heel 14.65°
GM 0.42 m
Cargo 23,903 tonnes
Water ballast 41 tonnes

According to this loading condition, 
the ship was overloaded and had a sub
stantial heel. No other documentation 
was presented indicating that Rocknes 
was overloaded or that it was listing 
when it departed. Furthermore, the 
GM was lower than permitted accord
ing to the ships’ approved stability cal
culations. W e know that the latter was 
the case, since the ship cannot accom
modate that much cargo without this 
affecting the amount of water ballast 
required in the fully loaded condition. 
However, there are so many uncertain 
factors connected with this loading 
condition, that it cannot be used to sup - 
port concrete assessments:
• There is more cargo in the holds than 

what emerged at the maritime in 
quiry.

• The cargo’s centre of gravity was not 
corrected for lopsided cargoes and 
the vertical centre of gravity for the 
cargo is obviously wrong.

• No water ballast was recorded being 
on board, which must have been 
there to prevent listing.

• The specific gravity of the cargo is 
not as stated at the maritime inquiry.

• Correction weights were added to the 
light ship which the working group 
has not succeeded in obtaining an ex
planation for.

Conclusion: This loading condition can
not be the actual departure condition, a f
ter loading and bunkering

Reconstructed loading condition
The shipping company’s reconstructed 
loading condition after bunkering pre
sented at the maritime inquiry showed 
the following values:
Draught 10,29 m
Heel 0.51°
GM 0.40 m
Cargo 23,243 tonnes
Water ballast 776 tonnes

This condition is based on the Bill of 
Lading and bunkering plan presented 
at the maritime inquiry. The amount of 
ballast is based on the shipping compa
ny’s assumptions, which in turn are 
probably based on the assumption that 
the ship was not overloaded at depar
ture. Equipment weights were also 
changed compared with the data from 
the recreated loading condition. The 
shipping company’s loading condition 
shows an overload of approx. 2 cm 
compared to the ship’s maximum per
mitted winter draught. This provides 
room for a little more water ballast, but in 
this context the 'overload’ is negligible. 
This condition is probably the most 
favourable condition Rocknes could 
have had at departure.
Conclusion: The required minimum. GM  
fo r  this waterline is 0.62 in.
In this loading condition the GM does not 
satisfy the minim um GM requirements. 
The GM  in question in this loading con
dition. corresponds to approx. 65% o f  the 
requirement.

With damage to deep tanks 2 and 3 
starboard, no equilibrium is attained 
after damage and the ship capsizes even 
if the cargo is trimmed .
The aft damage is not included in the 
evaluation, since the penetrations there 
were small and the inflow of water limited.

Possible departure condition
The working group’s possible departure 
condition shows the following values:



Loading condition ships computer

Floating condition 

ships com puter

Draught
Heel
GM
Cargo
Water ballast

10.26m 
0.29° 
0.25 m 

23,243 tonnes 
542 tonnes

This loading condition is based on the 
loading condition recreated from the 
loading computer on board Rocknes. 
The amount of bunkers in the recreated 
loading condition corresponds to docu
mentation presented at the maritime 
inquiry. The quantities of fresh water, 
diesel and lubricating oil have been re
tained for lack of other documentation. 
The light ship correction of 350 tonnes 
has been removed. The weight and 
centre of gravity of the cargo has been 
corrected in accordance with the docu
mentation presented at the maritime 
inquiry. The equipment weights are 
the same as in the recreated loading 
condition, since this probably repre
sents the least favourable amount and 
distribution of equipment.
Conclusion : The required minimum GM  
at this waterline is 0.62 m.
In this condition the GM does not satisfy 
the minimum GM requirement.
The GM in question corresponds to ap
prox. 40% o f  the requirements.

With damage to deep tanks 2 and 3 
starboard, no equilibrium condition is 
attained after damage and the ship cap
sizes even if the cargo is trimmed.
The aft damage is not included in the 
evaluation, since the penetrations were 
small there and the ingress of water 
limited.

Adjusted departure condition
This is a hypothetical loading condition 
for calculating residual stability after 
damage for a loading condition that sat
isfies the minimum GM  requirements. 
Equivalent calculations have been per
formed by Germanische Lloyd. To 
perform damage calculations of this 
type it is not necessary to know the ex
act quantity and placement of cargo, 
bunkers etc,, but according to the ap 
proved stability calculations, Rocknes 
should have had 1,461 tonnes of ballast 
on board to satisfy the minimum GM 
requirement when the ship was loaded 
to the summer load line. This limits the 
amount of the cargo to 22,395 tonnes in 
the fully loaded departure condition.

W7ith damage to deep tanks 2 and 3 
starboard, calculations performed at 
Lodic show the following:
Trim prior to damage 0.66m
Heel after damage 
(equilibrium angle) 30.17°
Max GZ (righting lever) 0.10m 
Positive extent of the GZ 
curve 29.83°

The difference in the results is due to 
the calculation using Lodic’s software 
taking into account the fact that the 
ship probably had a stem trim, which 
with the ship’s design has a positive ef
fect on residual stability.
Pursuant to international regulations, 
the probability for the ship to survive is 
considered to be equal to 0 it the angle 
of heel is 30° or greater. This is a cho
sen margin of safety. The ship can 
nonetheless stay afloat without capsiz
ing at greater angles, provided that it 
has positive stability in excess of the 
equilibrium angle, which Rocknes had. 
Here the cargo’s natural angle of repose 
as opposed to the equilibrium angle will 
be decisive.
According to the calculations, the angle 
of heel after damage is less than the car
go’s natural angle of repose.
If  Rocknes had been loaded and/or the 
cargo trimmed in accordance with cur
rent regulations, the cargo would theo-

Stability curve w ith 

GM 0 ,6 2  m
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Corresponding calculations per
formed by Germanischer Lloyd 
show the following:
Trim prior to damage 0.00m
Heel after damage 
(equilibrium angle) 29.80°
M axGZ
(righting lever) 0.09 m
Positive extent of the 
GZ curve 22.00°
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retically not have shifted, and the ship 
would have attained equilibrium at an 
angle of approx. 30°. However, dy
namic forces also come into play that 
may affect the probability of the cargo 
shifting.
Even if the ship is not subjected to ex
ternal influences from wind and waves, 
it will have a certain kinetic energy re
sulting in its heeling somewhat in ex
cess of the equilibrium angle before sta
bilising. However, the speed at which 
the ship lists and thus its kinetic energy 
gradually drops off, since the damaged 
tanks are filling up.
The cargo will also have a certain 
amount of inertia before ‘ slipping’.
In addition to this is the damage to the 
stern. Since the penetration of the stern 
is So slight, the filling of this tank takes 
time. It is also a fact that in the initial 
phase, the filling of this tank has a posi 
five impact on stability, since it causes a 
reduction in the fore trim, which is ben
eficial for a ship designed with a copi

ous stern. However, the positive impact 
is marginal and temporary, and we 
know that the tank’s filling will lead to 
capsizing, which will be accelerated by 
the shifting of the cargo as the angle of 
heel increases.
If the cargo does not slide, the ship will 
be able to remain afloat until the filling of 
the damage tank aft yields a list in excess 
of the cargo’s angle of repose. Because 
the penetrations in the stem were small, 
according to the working group this 
would have provided enough time to 
limit the consequences of the accident.
If the cargo slides, the ship capsizes, 
but the time it takes from the occur
rence of the damage until the angle of 
repose is reached will increase with the 
ship’s GM in the intact conditions.

C o n c lu s io n s
After having considered the present in - 
formation against existing regulations, 
the working group’s conclusion is as 
follows:

a. Rocknes was not loaded in accor
dance with the ship’s approved sta
bility calculations in respect of the 
quantity of cargo and ballast, which 
gave the ship too high a centre of 
gravity.

b. The cargo was not trimmed as de
scribed in Chapter VI, Part B, Regu
lation 7 of the International Conven
tion for the Safety of Life at Sea (SO - 
LAS).

c. If  Rocknes had been loaded in accor
dance with approved stability calcu
lations and the cargo had been 
trimmed, it would probably have 
capsized from the damage the ship 
suffered from running aground, but 
not as quickly.

d. The elapsed time under c) would 
have given the crew more time to un
dertake an evacuation, and lives 
might have been saved.

N i e u w e  u i t g a v e n

Schoolschepen: 
De praktijktraining voor 
zee- en binnenvaart
Door Albert J. Boes 
216 pagina’s met- ca 200 fo to ’s, 
gebonden met linnen band en 
stofomslag
Uitgever: Auk Boom Produc
ties Wormen ’eer 
ISBN: 90780060103 
Prijs: €  27,50

Onder deze titel heeft Albert 
J. Boes een uitvoerige be
schrijving te boek gesteld van 
wat er in Nederland en deels in 
het buitenland, aan oplei
dingsschepen in de vaart is ge
bracht, in de vaart werd ge
houden en nu nog steeds in de 
vaart is. Een beschrijving van 
schepen en mensen die zich 
hebben ingezet om aan het 
zeevaart- en binnenvaarton- 
derwijs de praktijkcomponent 
toe te voegen en zo goede vak
mensen voor deze bedrijfstak 
op te leiden. Vanaf 1918 werd 
op de klipper Lichtstraal een 
eerste instructiereis op de

Zuiderzee gemaakt, daarna 
gevolgd door velé andere,
De geschiedenis van de 
schoolschepen, en impliciet 
de geschiedenis van het Ko
ninklijk Onderwijs Fonds 
(KOF), wordt uitvoerig be
schreven, gelardeerd met ver
halen van opvarenden. Het 
belangrijkste schip voor het 
zeevaartonderwijs, de Prinses 
Margriet, krijgt ruime aan
dacht, maar de basis van het 
KOF, de binnenvaartoplei- 
dingsschepen Prinses Beatrix, 
Prinses Irene, en Prinses

Christina worden eveneens 
uitvoerig beschreven.
Het boek geeft niet alleen de 
beschrijvingen van de Schepen 
met de verhalen van de opva
renden, maar ook de ontwik 
keling om te komen tot de aan
schaf en exploitatie van de 
schepen voor zeevaart, 
binnenvaart en visserij.
In enkele afzonderlijke hoöfd- 
stukken worden de stationaire 
schoolschepen, De Pollux en 
De Nederlander, besproken 
evenals de intemaatschepen 
zoals de Koningin Wilhel- 
mina, Prins Bernhard, Schor
pioen, Bonaire en de Jan 
Backx.
De praktijk van de visserij 
krijgt aandacht in de beschrij 
vingen van het zeegaand vis
serij instructievaartuig Konin 
gin Juliana.
In een afzonderlijk hoofdstuk 
worden buitenlandse school
schepen beschreven.
De opleidingsschepen wor
den vervangen door simulato
ren en het praktijkonderwijs

wordt op zeevaartscholen der
halve op deze wijze voortge
zet, niettemin wordt toch be
lang gehecht aan hands-on 
training en zo zien wij dat ma
ritieme opleidingsinstituten 
Zelf schepen in de vaart bren
gen of instappen bij anderen, 
om hun leerlingen en studenten 
voor te bereiden op dit beroep. 
Het boek sluit af met een be
schouwing over de huidige si
tuatie, waarmee de schrijver 
aangeeft meer te beschrijven 
dan alleen een stuk geschiede
nis.
Het is een informatief, goed 
leesbaar boek niet alleen boei
end voor de duizenden die ooit 
èèns op een van de opleidings- 
vaartuigen hun eerste schre
den hebben gezet op weg naar 
een varend beroep maar ook 
voor iedereen die belangstel
ling heeft voor de geschiedenis 
en de actualiteit van het prak
tijkdeel van het zee- en 
binnenvaartonderwij s.

Jack  Stuifbergen
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200551014_________
Goal-based standards: a
new approach of the inter
national regulation of ship 
construction
Hoppe, H
W M U  Journal of Maritime 
Affairs; 2005 Vol. 4 Nr, 2 page 
1 6 9 ,12pag,
The development of goal- 
based new ship construction 
standards is a new subject 
matter of high importance for 
IMO which has been included 
in the Organization’s strategic 
and long-term work plans and 
also in the work programme of 
its Maritime Safety Commit 
tee, This paper briefly de
scribes the meaning of “goal- 
based” regulation in general 
and looks at its application to 
ship construction. The ongo
ing work at IMO is presented, 
results achieved to date are 
explained and an outlook is 
given regarding the work still 
to be carried out.

200550055_________
Information system for 
structural integrity of ships
Kawamura, Y ; Sumi, Y  
Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers-Part 
M  Journal of Engineering for 
the Maritime Environment; 
2005 Vol. 219 Nr. 2 page 93, 
14 pag.
The maintenance of ship 
structures is very important to 
avoid serious casualties such 
as oil spill from tankers. For 
this reason, it is necessary to 
detect and evaluate the state of 
the damages properly. In this 
paper, a new concept of an 
information system for struc
tural integrity of ships is pro
posed in order to improve the 
safety and to assess the condi 
tion of structural strength in 
service. In this system, all in 
formation of damages in a cer
tain ship obtained from hull 
surveys is managed in an in 
formation database, allowing 
assessments to be made at any 
time in the ships life of the 
present structural integrity

status or provisions to be 
made for the future. By using 
the proposed concept it be
comes possible to provide a 
valuable tool for repair man
agement and planning. One of 
the advantages of this concept 
is that reasonable and ad
vanced assessment of an aged 
ship is readily achievable by 
using the information about 
damages and the three -di
mensional structural data 
stored in the database. Based 
on the proposed concept, a 
prototype system for the eva
luation of corrosion damages 
is developed by using the 
STEP (standard for the ex
change of product model data) 
technologies with the proposal 
of a data model of the informa
tion system. Also, a method 
for the import of ship struc
tural data into the database is 
studied for practical develop
ment of the system. More
over, a framework for the 
generation of analysis models 
for strength of aged ships is 
proposed, by which labour 
saving is possible using a 
generating analysis model. 
The validity of the effective
ness of the proposed concept is 
shown with some examples.

200550053_________
Geometric considerations 
for the design of produc
tion-friendly high-speed 
ship hull forms
Boyd, S W ; Day, A  H; 
Winkle, IE
Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers Part 
M Journal of Engineering for 
the Maritime Environment; 
2005 Vol. 219 Nr. 2 page 65, 
12 pag.
This study examines the feasi
bility of designing high-speed 
ships with hull-form geome
try suitable for planked con
struction, with the aim of re
ducing the hull construction 
cost. An algorithm is devel
oped for placing prismatic 
planks on to a three-dimen
sional hull form to represent a

planked construction. A  num - 
ber of well-known hull forms 
are examined using the algo
rithm developed in order to 
assess their suitability for this 
construction technique. It is 
shown that typical round- 
bilged forms are unsuitable for 
planked construction, since an 
undesirably large proportion 
of the material strength will be 
used in forming the structure. 
A conceptual design for a sim
plified hull form is developed 
which contains significantly 
reduced levels of double cur
vature, and this design is 
shown to be suitable for 
planked construction, as well 
as offering the potential for 
advantages in conventional 
plated construction. It is fur
ther shown that the hydrody
namic resistance of this con
ceptual design is comparable 
with a more traditional form.

200550052_________
Comparison of stopping 
modes for pod-driven ships 
by simulation based on 
model testing
Woodward, M D; Atlar, M; 
Clarke, D
Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers Part 
M  Journal of Engineering for 
the Maritime Environment; 
2005 Vol. 219 Nr. 2 page 47, 
18 pag.
Conventionally, stopping a 
ship is achieved by direct re
versal of propeller rotation. 
However, the introduction of 
azimuthing pods presents oth
er options. This study exam
ines the various modes that 
may be employed to stop a 
pod-driven ship. A  conti
nuous function is derived 
describing the hydrodynamic 
forces on both the propeller 
and the pod body for any load 
condition and helm angle, in
cluding fluid damping and 
added mass effects, The pro
posed function is validated 
through comparison with 
comprehensive open water 
model tests, Next, a time do

main simulation algorithm is 
proposed to examine the dy
namic effects including the 
mass inertia on both the pro
peller shaft and slewing stock. 
Finally, a simulation study for 
the proposed stopping modes 
is performed using a known 
design.

200549078_________
M atching propulsion en
gine with propulsor
Stapersma, D ; Woud, H  K 
Proceedings of the Institute of 
Marine Engineering Science 
and Technology Part A  Jour
nal of Marine Engineering and 
Technology; 2005 Nr. 7 page 
25, 8 pag.
The basic matching problem 
of a propulsion engine to the 
propulsor is discussed and the 
influences which should be 
taken into account. The con
cepts of sea margin, engine 
margin and light running 
margin are handled and an 
indication of their values is 
given. The methods of calcu
lation to evaluate design and 
off design conditions are dis
cussed.
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V N S I
Vereniging Nederlandse 

Scheepsbouw Industrie 

w w w .vnsi.n l vernieuw d
De VNSI-website is ver
nieuwd! Het onderdeel 
VNSI-bedrijven is bijvoor
beeld sterk uitgebreid. Bezoe
kers kunnen onder deze but 
ton onder andere op markt, 
segment en scheepstype zoe
ken. Verder is er een besloten 
deel waar (geassocieerde) le
den voorwaarden en contrac
ten kunnen vinden. Ook het 
kortingsprogramma Mem
bers’ Benefits is op de website 
geplaatst, Wat de digitale 
nieuwsbrief VNSI W eb
nieuws betreft verandert er 
niets: deze zal als vanouds 
maandelijks worden gemaild. 
Indien u zich op deze nieuws
brief wilt abonneren kunt u 
een e-mail sturen naar: 
infc@vnsi.nl.

W e e k  van de 
Scheepsbouw
Onbekend maakt onbemind: 
daarom zal van 27 tot en met 
31 maart de W eek van de 
Scheepsbouw plaatsvinden. 
Hoofddoel is de maritieme 
maakindustrie beter onder de 
aandacht van met name jon
geren te brengen en aan hen 
duidelijk te maken welke car
rièremogelijkheden de bran
che biedt. De scheepsbouw-

week wordt in diverse landen 
in Europa gehouden. De or
ganisatie op nationaal niveau 
is in handen van verschillende 
maritieme brancheverenigin
gen, vakbonden en oplei
dingsinstituten, EuroPese en 
nationale politici, pers, wer
ven, toeleveranciers en andere 
belanghebbenden zullen wor
den uitgenodigd voor een spe
ciale eerste bijeenkomst op 27 
maart a.s, (geassocieerde) le
den kunnen bijdragen aan het 
succes van de week door bij
voorbeeld een open dag voor 
scholieren en/of journalisten 
te Organiseren. Het volledige 
programma is te vinden op 
www.vnsi.nl.

Speciale editie  
Shipbuilding Insights
VNSI brengt dit voorjaar in 
samenwerking met uitgeverij 
Goo Media een speciale (in
ternationale) editie van Ship
building Insights, Deze uitga
ve zal voor een groot deel ge
wijd zijn aan de toekomst van 
de sector (Dutch LeaderSHIP 
2015), De uitgave wordt in 
een oplage van 5.000 exem
plaren verspreid onder (geas
socieerde) leden van VNSI, 
ministeries, politiek, Neder
landse ambassades, rederijen 
en maritieme toeleveranciers. 
Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met 
VNSI.

V m b o-ers  m e t bouwpak
ketten  aan de slag
Na het succes van ‘Vette Vlet
ten’, een project van de pro
vincie Noord-Holland, zee
verkenners en het maritieme 
cluster (waaronder VNSI), 
wordt er in de regio Rotter
dam een vergelijkbaar project 
georganiseerd. Stichting Ken
nisinfrastructuur Mainport 
Rotterdam (KMR) en Stich
ting Nederland Maritiem 
Land (NML) stellen hiervoor 
bouwpakketten ter beschik
king aan twaalf vmbo-oplei

dingen. Onder begeleiding 
van zeeverkenners en zeeka- 
detten zullen de leerlingen 
van deze scholen lelievletten 
bouwen. Tijdens de Wereld
havendagen in september 
2006 moeten ze gereed zijn, 
dan is er namelijk een roei- 
wedstrijd tussen de vletten 
gepland.

PELS 2
Luchtsmering is een belang
rijke innovatie in de scheeps
bouw. Door een luchtfilmpje 
aan te brengen tussen de 
scheepsromp en het water kan 
de wrijving sterk gereduceerd 
worden. Hierdoor zijn voor 
binnenvaartschepen brand- 
stofbesparingen tot twintig 
procent realiseerbaar. De
kunst is natuurlijk om het 
luchtfilmpje rondom de
scheepsromp te krijgen en 
daar te houden.
Bij MARIN is de afgelopen 
j aren in opdracht van een aan
tal werven uitvoerig onder
zoek gedaan naar dit feno
meen. Op basis van dit funda
menteel onderzoek kunnen 
nu berekeningen gemaakt 
worden over de effectiviteit 
van luchtsmering. Hoewel in 
Duitsland momenteel zowel 
een binnenvaartschip als een 
zeeschip met het luchtsme- 
ringsconcept worden ge
bouwd bleek een concrete toe
passing in de praktijk voor 
veel rederijen een te grote 
stap. Vandaar dat besloten is 
om een onderzoeksproject op 
te zetten waarin ook daadwer
kelijke praktijkproeven zijn 
opgenomen. Onder leiding 
van Damen Shipyards wordt 
dit jaar een binnenvaartschip 
verbouwd en aan een uit
voerig proevenprogramma 
onderworpen. Er worden niet 
alleen metingen uitgevoerd 
aan het schip met en zonder 
luchtkamers, maar ook wordt 
er bijvoorbeeld gekeken naar 
luchtfilms en waterafstotende 
coatings. Naast de praktijk

proeven zal ook nog onder
zoek gedaan worden naar het 
gedrag van zogenoemde mi 
crobubbles.
Het consortium bestaat uit de 
volgende partijen: MARIN 
voor onderzoek en metingen, 
Marinvention en Spaarnwater 
voor ontwerpkennis, Interna
tional Paint voor waterafsto
tende coatings, rederij Vopak, 
Ketting voor het luchtsysteem 
en VNSI als brancheaan- 
spreekpunt. Eind 2006 zullen 
de eerste resultaten van de 
praktijkproeven bekend wor
den.

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 hét wërfbedrijf 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: 
w'w'w.vnsi.nl

http://www.vnsi.nl
mailto:info@vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
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A fdelingsprogram m a m a a rt/a p ril 2 0 0 6

KNVTS Afdeling Noord

dinsdag
dinsdag
disndag

07-mrt Diesel-elektrisch voorststuwing 
04-Apr Ballastloze ship 
09-May Op de riemen naar de Middelandse zee 

eenjongendroom vervuld

Aquaverium Grouw 20.00 uur 
Stadspaviljoen 20.00 uur
Stadspaviljoen 20.00 uur

Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal N e the riands Society 

o f M a rine  Technology

Een aantal belangrijke data 
voor de KNVTS zijn in 
middels bekend, gaarne in uw 
agenda de volgende dagen re
serveren:
Vrijdag 19 mei: de algemene 
j aarvergadering 
Donderdag 9 november: M a
ritiem Gala, Schip van het Jaar 
Vrijdag 19 november: Mari 
tieme Ontmoetingsdag

De algemene leden vergade
ring, georganiseerd door de af
deling Rotterdam, zal plaats
vinden bij BosKalis en in het 
teken van baggeren staan. Het 
programma zal aanvangen om 
15:00 uur en rond 22:00 uur 
afgelopen zijn. Na de Algeme
ne Leden Vergadering zal een 
presentatie gehouden worden 
door BosKalis over baggeren. 
Voor de partners zal er een 
partner programma zijn, af
hankelijk van het weer, waar
schijnlijk een bezoek aan de 
molens bij Kinderdijk. Daarna 
is er ruimschoots tijd om bij te 
praten tijdens de borrel en een 
uitgebreid buffet.
De kosten per deelnemer zijn 
€ 2 5 ,- .

Op 9 november zal een nieuw 
fenomeen in Nederland 
plaatsvinden en wel een ge
combineerde actie rond een 
aantal prijsuitreikingen. De 
KNVTS zal dan samen met 
het NISS, de VNSI en de 
HME, en meerdere maritiem 
verwante organisaties een eve
nement organiseren. Op dit 
evenement zullen een aantal

woensdag
woensdag

KNVTS afdeling Amsterdam

15 -mrt Excursie naar huisvuilcentrale Alkmaar 
19 -May Lezing op het KIM Den Helder

KNVTS Afdeling Rotterdam

donderdag 23 -mrt Toepassing vezelversterkte kunstoffen in Delta Hotel 
scheepsschroeven

donderdag 20-Apr Onderwerp in samenwerking met CEDA Delta Hotel
vrijdag 19-May Algemene Leden Vergadering KNVTS BosKalis

KNVTS Afdeling Zeeland

donderdag 16 -mrt Grote containerschepen Arion Hotel
donderdag 20-Apr Innovatief zeiljacht Arion Hotel

mei Excursie LP D II, werd de Schelde

19.45 uur

19.45 uur 
15.00 uur

19.30 uur
19.30 uur

prominente sprekers zijn, 
ruim gelegenheid tot netwer
ken tijdens de borrel en buffet, 
maar worden ook de jaarlijkse 
prijzen van de diverse deelne
mers uitgereikt. Met als hoog
tepunt de Schip van het Jaar 
prijsuitreiking.

Op vrijdag 19 november 
houdt William Froude hun 
lustrum seminar, waarbij de 
KNVTS samen met de VNSI, 
de maritieme ontmoetingsdag 
zullen houden. Dus ook hier 
spannende onderwerpen en 
prij suitreikingen.

Ballotage

Voorgesteld en gepas
seerd voor hst JUNIOR 
LIDMAATSCHAP

D. Czap
Student Maritieme Techniek 
TU-Delft 
V an Hasseltlaan 21 
2625 HA Delft.
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

P.J.P. Demeersseman 
Student Maritieme Techniek 
TU-Delft

Vrouwjuttelaan 14 C 
2611 LG Delft.
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

S.R.M. Donia
Student Maritieme Techniek
TU-Delft
Markt 10 A
2611 G T  Delft.
Voorgesteld door A. Aalbers 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en ga pas
sword VGor het GE
WOON LIDMAATSCHAP

A.J. Damen
Ondernemer Navingo-Rot
terdam 
Plasoord 7 
3054 LJ Rotterdam 
Voorgesteld door 
A.D. Winckers 
Afdeling Rotterdam

R. Rutgers
Assistent Productieleider 
Roden Staal Drachten 
Verzetstrijderslaan 120 
9727 GH Groningen, 
Voorgesteld door 
S. Brandsma 
Afdeling Noord

Voor meer informatie:

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

mailto:secretaris.knvts@planet.nl
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3 0 -Survey

Ingenieursbureau Passe-Partout BV
Postbus 263 
2800 A G  Gouda 
Tel. 0182-53 83 60 
Fax 0182-5712  28 
www.passe-partout.nl

Aandrijftechniek

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

Arbeidsbemiddeling

IPS
Interocean Personnel Services (IPS) 
Rivium Westlaan 8 
2909 L D  Capelle aan den Ijssel 
T e l.:+31(0)104479494 
Fax.:+31(0)10 2357878 
www.ipspersonnel .com 
maritime@ipspersonnel .com

« ÀRf Tl Mi  JT mm mam «ÉMÉH a \ W+'
Maritime Human Resources BV
Soerweg 31
3088 G R  Rotterdam
T e l: 010 487 67 80
Fax 010487 6799
www.mhr-r.com
secretariaat@mhr-r.com

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

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

Asset Management

Tra o
Asset Management

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

Audiovisuele Produkties

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

Coatings

International.
Marine Coatings

International Paint
p .O. BoxSsSö
3160A B  Rhoon
tel. 010 - 503 3514
faxO lO - 503 3510
email: ip.nl (^international paint, com
internet: www .international -marine.com

Dieselmotoren, 
onderhouds- en reparetie- 
apparatuur

S Loodswezen

HDM
DE HAAS DIES EL M O TO R EN  BV

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

Dieselmotoren 
verkoop en reparatie

Cummins
Diesel Sales +  Service bv

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

DP werkschepen en 
FPSO

m nuntinw consultants

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

EI ektrotech nische 
installaties en systemen

J* aasKse
n t f o t f t t t r

Bakker Sliedrecht Electro Industrie 
B.V.
Leeghwaterstraat 5 5 - 59 
3364 AE Sliedrecht 
T el.0184-43 6633 
Fax 0184-43 66 88 
www .bakkersliedrecht. com

DCS International B.V.
Marchantstraat 10
3332 C L  ZW IJN D RECH T
patrick@dcsint .nl
T e l: 078-6192003
fax.: 078 6191539

Experts & Taxateurs

Verweij Hoebee Groep
experts en taxateurs op scheeps- en werk
tuigkundig gebied marine surveyors and 
consulting engineers 
VERW EIJ & HOEBEE 
Kantoor Amsterdam 
Osdorper Ban 17 BC 
1068 LD  Amsterdam 
Tel. +31-(0)20-6107260 
Fax+31-0(20)-6196461 
E-mail: info@verweij-hoebee.nl 
D. H OEBEE B.V.
Kantoor Barendrecht
Achterom 66
2991 CV Barendrecht
Tel. +31-(0)180-623236
Fax+31-(0)180-620178
E-mail: d.hoebee@verweij-hoebee.nl

Hefkolom/Sectiebouw

Multi Engineering N. V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Temse(B)
T el.003 2 -3 -7 1 0  5810 
Fax 00 3 2 -3 -7105811  
E- mail: info@multi. be

ISM- Systemen, 
-trainingen en manuals

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

Krukas-, drijfstang-, 
motorblokreparatie

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

fi inn

Radarstraat 13-15 
2525 KC Den Haag 
Tel. 070-388 93 45 
Fax. 070-388 54 00 
E-mail: info@vanzetten.com 
www .vanzetten.com

Last oe voeg materia I en

& ©
Miller

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

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

Maritiem Projectbureau

>«V  INT
LOWLAND
IN TER N A TIO N A L

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

Maritieme
Dienstverlening

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

! *M#rlm Ship M£r\aq#m(!nÊ

Marin Ship Management B.V.
Hogelandsterweg 14 
9936 BH Farmsum 
Postbus 86 
9930 AB Delfzijl 
Tel. 059663 3922 
Fax 0596 6339 29
e-mail: msm@mfmarinedivision.nl 
www.mfmarinedivision.nl

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

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 G R  Rhoon 
info@q-shipping.nl 
www .q -shipping .nl

Maritieme elektronica

f f■SBC
222 Radio Holland

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

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

B Nutec
Nutec Rotterdam B.V.
Beerweg 101 
3199 L M  Maasvlakte 
m  0181 -3 6  2394  
Fax 0181 - 36 29 81 
E-mail: info@nutec.nl

Mega Jachten

Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

Schroef askoker- 
af dichtingen

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

Naval Architects 
Consulting Engineers

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

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

a lls h ip  . • .. .
Allship Marine Projects
Bobeldijk35
1647 C E Berkhout
Tel. 0229-5512  05/ 5513 06
Fax0229 - 551292
E-mail: info@allship.nl
www.allship.nl

Scheepsluiken/
luikenkranen

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

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

Scheepsreparatie

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

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

Staal-IJzer Gieterij

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

CS3WTK aan de wal
I H N 4 T I V

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

Uitlijnen en funderen

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

Veiligheid

Schroefasafdichtingen |

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

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

Veiligheidsmiddelen

iwm m

Datema Delfzijl BV
www. datema. nl
Tel. 0596-63 52 52
Fax 0596-61 5245
E-mail: delfzijl@datema.nl
Tel. 010 - 436 6188, Fax 010 - 436 5511
E-mail: rotterdam@datema.nl

Vertaal bureau’s

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

Verwarmingssystemen, 
verkoop en onderhoud

AALBORO
■ KIV K * l l l

Aalborg Industries B.V.
Postbus 145 
3200AC Spijkenisse 
Ohmweg 8 
3208KE Spijkenisse 
T e l.:+31 (0)181 650 500 
Fax: +31 (0)181 650 501 
rtmw@aalborg-industries.nl 
www.aalborg-industries.nl

Voor al uw maritieme 
zaken

Lloyd's Register 
Weena Zuid 170 
3012 NC Rotterdam 
Tel. 010-201 84 47 
Fax 010-404 55 88
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cSchip en Werf de Zee* is het orgaan van de 

Stichting ‘Schip en W erf de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied K N V TS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut 
MAREN, de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie 
VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de 
Afdeling Maritieme Techniek van K lVl-N IRt A  en de Federatie 
van Werknemers in de Zeevaart F W Z
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D e  V o o g t
N A V A L  A R C H I T E C T S

De Voogt Naval Architects is een internationaal architectenbureau gespecialiseerd in het ontwerpen van luxe motorjachten 
tot een lengte van 100 meter. Alle jachten die De Voogt Naval Architects ontwerpt en tot in detail uitwerkt, zijn op maat 

gemaakt voor de zeer exclusieve export markt.

Het kantoor is gevestigd in Haarlem. Er werken meer dan 70 medewerkers in de verschillende disciplines; ontwerp, 
scheepsbouw, werktuigbouw en interieur.

Wij zoeken nieuwe medewerkers:

PROJECTLEIDERS
MET RUIME ERVARING IN DE JACHTBOUW

HO O FD CONSTRUCTIE
TEAMBUILDER MET RUIME ERVARING IN CONSTRUCTIESCHEEPSBOUW

CONSTRUCTEUR-TEKENAARS
MET ERVARING IN DE SCHEEPSBOUW OF 

MARITIEME WERKTUIGBOUW

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda van der Hoop op telefoonnummer: 023-5247000. 

Uw sollicitatiebrief kunt u sturen naar: De Voogt Naval Architects | Postbus 5238 | 2000 GE Haarlem of e-mailen naar: 
iindah@devoogtnavalarchitects.nl

Feadship is de belangrijkste ontwerper en bouwer van luxe motorjachten tussen de 30 en 100 meter. Deze vooraanstaande 

plaats is verworven door kwaliteit, vakmanschap en samenwerking. Met ruim 900 medewerkers, de twee werven De Vries 

en Royal Van Lent en het architectenbureau De Voogt vormt Feadship de grootste organisatie in de wereld die gespecialiseerd 
is in luxe jachten. Met trots bouwen de beste vakmensen uit verschillende disciplines de beste motorjachten ter wereld.

Headship
w w w .fe a d s h ip .n l

mailto:lindah@devoogtnavalarchitects.nl
http://www.feadship.nl


Credib ility 

Flexibility 

Vessel integrity 

M aintenance 

Reputation 

Risk m anagem ent 

Safety m atters 

Regulations 

Crew  w elfare 

Efficiency 

Pollution 

Cost reduction

Life at sea is a turbulent business. There is much to watch out for -  such as 

crew welfare, pollution and vessel integrity. But when it comes to classification, 

we're looking to the future, investing in research, improved services and quality 

training because we are committed to your safety matters.

LIFE MATTERS
www.lr.org

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

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

Services are  p rov ided  by m em bers o f  th e  Lloyd's Register Group.

Lloyd's Register is an e xem p t ch a rity  unde r th e  UK C harities A ct 1993.

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

