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Major oil companies are looking 
for new places in the world to 
find their resources. The trend 
towards deep sea production has 
been formed. This calls for new 
ocean going tugs. Fairmount 
works with the strongest, newest 
and most modern tugs available.

28 Kotug
‘IJ  groter, wij sterker’ is het huidige 
motto van het Rotterdamse sleep
bedrijf Kotug, dat wereldwijd be
kendheid heeft gekregen door te 
gaan varen met de in eigen beheer 
ontwikkelde Rotor Tugs en het 
doorbreken van sleepmonopolies 
in enkele havens.

30 De berging van ILONA M
In okt ober 2005 zonk het motor- 
vrachtschip ILONA M  op de 
rivier de Eems. Het was op een 
bedrieglijke herfstnacht met een 
defecte radar in snel opkomende 
dichte mist verzeild geraakt, ter
wijl het 1.200 ton zand en scher
pe kiezel vervoerde, Dnder die 
omstandigheden voer het met de 
boeg in de oever.

36 SMIT Salvage
De Divisie Salvage van SMIT 
wordt regelmatig ingeschakeld bij 
gebeurtenissen die wereldwijd 
aandacht krijgen. Recent was dit 
nog het geval bij orkaan Katrina. 
Hans van Rooij, directeur van 
SMIT Salvage vertelt meer over 
Katrina, en de uitdagingen waar 
de bergingsindustrie voor staat.
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KNRM opent deuren Michiel de Ruyter

Voor het dertiende achtereen
volgende jaar organiseert de 
Koninklijke Nederlandse Red
ding Maatschappij (KNRM) 
de Nationale Reddingboot- 
dag. Dit jaar wordt de open 
dag op zaterdag 6 mei van 
10:00 tot 16:00 uur gehouden, 
De Nationale Reddingboot- 
dag is in beginsel bedoeld voor 
Redders aan de wal (dona
teurs) van de KNRM, maar 
ook andere belangstellenden 
zijn welkom om een kijkje 
achter de schermen van het 
reddingwerk te némen. Voor 
de meeste bezoekers is het 
meevaren op een reddingboot 
het hoogtepunt van de dag. 
Alle 39 reddingstations van de 
KNRM zijn deze dag geopend 
voor publiek.
De KNRM ontvangt geen 
overheidssubsidie, maar 
wordt in stand gehouden door 
vrijwillige bijdragen. Ruim
74.000 Redders aan de wal 
vormen een vaste inkomsten
bron voor de organisatie. Uit 
dit gegeven vloeide de idee 
voort dat de KNRM één keer 
per jaar iets zou moéten orga
niseren voor deze groep ‘sup
porters’. Dat werd de Natio
nale Reddingbootdag: een dag 
die door veel donateurs wordt 
aangegrepen om nader kennis 
te maken met de vrijwilligers

en het materieel van de Red
ding Maatschappij. Veel red
dingstations maken er een 
echte feèstdag van. Kijk voor 
de plaatselijke programma’s 
op www.knrm.nl. Bij een 
noodmelding komen de vaar
tochten als vanzelfsprekend te 
vervallen. Het meevaren op de 
reddingboten gebeurt alleen 
wanneer de weersomstandig
heden dat toelaten. 6 mei open 
voor publiek: Cadzand, Bres- 
kens, Westkapelle, Veere, 
Noordland-Burghsluis, Oud- 
dorp, Stellendam, Hoek van 
Holland, Ter Heijde, Scheve - 
ningen, Katwijk aan Zee, 
Noordwijk aan Zee, Zand- 
voort, IJmuiden, Wijk aan 
Zee, Egmond aan Zee, Petten, 
Callantsoog, Den Helder, De 
Koog (Texel), De Cocksdorp 
(Texel), Vlieland, Terschel
ling, Ameland, Schiermon
nikoog, Eemshaven, Lau 
wersoog, Harlingen, Hindelo- 
open, Lemmer, Urk, Elburg, 
Huizen, Marken, Enkhuizen 
en Den Oever.

Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij 
T e l: 0255-548454 
Fax: 0255-522572 
E  mail: info@knrm.nl 
Website: www.knrm.nl

Het Nederlands Scheepvaart
museum Amsterdam organi
seert van 5 juni 2006 t/m 7 ja 
nuari 2007 de expositie M i
chiel de Ruyter Onze grootste 
zeeheld’. Volgend jaar is het 
400 jaar geleden dat de be
roemdste Nederlandse zee
man in Vlissingen werd gebo
ren. Vooruitlopend op het M i
chiel de Ruyter jaar in 2007 
laat de expositie zien waarom 
De Ruyter als admiraal zo 
succesvol was en al eeuwen
lang onze ‘held’ is. Een van 
zijn belangrijkste wapenfeiten 
was de Vierdaagse Zeeslag 
voor de Engelse kust (11 t/m 
14 juni 1666). De Engelsen 
verloren zeventien schepen en 
telden circa 5.000 slachtoffers. 
Maar ook onder de Neder
landse militairen waren
2.000 doden en gewon
den te betreuren. De be
zoeker volgt van dag tot 
dag dé spannende ver
wikkelingen aan het zee- 
front.
Op maandag 5 juni a.s. 
wordt de expositie voor 
jong en oud geopend.
Het Scheepvaartmu
seum organiseert dan di
verse activiteiten binnen 
hét museum en buiten 
aan de steiger. Aan 
boord van het VOC-

schip Amsterdam’ zullen rol- 
spelers een nieuw spannend 
Heidenprogramma opvoeren. 
Iedereen die Michiel heet of 
De Ruiter als achternaam 
draagt krijgt gratis toegang tot 
de tentoonstelling t/m 7 janu 
ari 2007.
Nederlands Scheepvaartmu 
seum Amsterdam, Katten- 
burgerplein 1, 1018 KK Am
sterdam.
Bereikbaar met bus 32, 42 of 
43 vanaf Centraal Station (vijf 
minuten) of te voet (vijftien 
minuten). Openingstijden: 
dinsdag t/m zondag 10:00 tot 
17:00 uur. Tijdens de school
vakantie ook op maandag 
open.

Nieuwe Algemeen Directeur Imtech Marine & Offshore

Imtech
Imtech N.V. (technische 
dienstverlening in Europa) 
maakt bekend dat Harry B. 
Siertsema MSc. met ingang 
van 1 maart 2006 is benoemd 
tot Algemeen Directeur Im-

tech Marine & Offshore.
Met deze benoeming voorziet 
Imtech in de invulling van de 
ontstane vacature als gevolg 
van het vertrek per gelijke da
tum van Drs. G .L.M , (Goof) 
Hamers. Harry Siertsema (48) 
is in totaal bijna tien jaar bij 
Imtech Marine & Offshore in 
dienst, waaronder tot 1 maart

2006 als Directeur van de 
business unit Merchant & 
Offshore. Harry Siertsema zal 
deel uitmaken van de Imtech 
Directieraad. De onderne
mingsraad van Imtech Marine 
& Offshore heeft positief ge
adviseerd inzake zijn benoe
ming.

Meer informatie:
Imtech N.V.
Mr, M.E.J. (Mark) Salomons 
Secretaris van de Vennoot
schap
T el: 0182-543514 
E mail:
mark. salomons@imtech.nl 
Website: www.imtech.nl

http://www.knrm.nl
mailto:info@knrm.nl
http://www.knrm.nl
mailto:mark.salomons@imtech.nl
http://www.imtech.nl


Schepenliften in het land van olie en zand
Het besef dat olievoorraden niet 
oneindig zijn is ook doorgedron 
gen in de Verenigde Arabische 
Emiraten. Nu al wordt daar hard 
gewerkt om Dubai om te toveren 
tot een waar paradijs voor in 
dustrie. Aan de kust verrijst daar
om een ‘maritieme stad’ met een 
grote haven en veel ruimte voor 
diverse maritiem gerelateerde be
drijven. Bij de haven komt een 
ultramoderne schéépsreparatie- 
werf. Hiervoor levert Rexroth 
twee state-of-the-art elektrische 
schepenliften, compleet met 
transfersystemen.
De werf is goed voor 1.500 ‘dock
ings’ oftewel 750 schepen per jaar. 
Vanwege het grote aantal liftacties

werd een hijssnelheid vereist van 
dertig centimeter per minuut. Dat 
vraagt een hoog geïnstalleerd ver
mogen. Het gaat om in totaal 1,3 
megawatt. In Dubai is een tempe
ratuur van veertig tot vijftig gra

den Celsius normaal. Dit in com 
binatie met het zanderige klimaat 
stelt speciale eisen aan de equip 
ment.
Schepen met een lengte tot 145 
meter en een diepgang tot negen

meter kunnen vanaf 2007 terecht 
voor reparatie en onderhoud op 
de nieuwe werf De grootste van 
de twee schepenliften kan sche
pen aan tot 6.000 ton, is 130 meter 
lang, 35 meter breed en telt 28 lie
ren, aangedreven door servomo
toren. Het kleinere exemplaar 
heeft een nominale liftcapaciteit 
van 3.000 ton, is 90 meter lang, 25 
meter breed en telt veertien lieren. 
Lévering van dé eerste schepenlift 
en een deel van het transfer
systeem staat gepland voor eind
2006, de tweede schepenlift en het 
restant van het transfersysteem 
moet plaatsvinden voor 1 juli
2007.

MARIN onderzoekt ramp met de veerboot ‘Estonia’

m a r in
Er gaat nieuw onderzoek 
plaatsvinden bij onder andere 
MARIN naar het vergaan van 
de veerboot Estonia. In sep
tember 1994 zonk dit schip op 
de Oostzee tijdens de over
steek van Tallinn naar Stock
holm. Ten minste 850 mensen 
kwamen hierbij om het leven. 
Ondanks het officiële onder
zoeksrapport dat was uitge
bracht naar aanleiding van dit

ongeluk zijn er vragen geble
ven over de oorzaken en het 
proces van kapseizen en zin 
ken. Verschillende theorieën 
doen nog steeds de ronde over 
de ‘ware’ toedracht.
Het Zweedse overheidsagent- 
schap VINNOVA besloot on
langs internationaal onder
zoek te financieren om het 
zinkgedrag van de Estonia 
grondig te onderzoeken. De 
verkregen inzichten moeten 
leiden tot een definitief oor
deel over de toedracht van de 
ramp en zullen gebruikt wor

den vóór de verbetering van de 
veiligheid van bestaande en 
nieuwe passagiersschepen. 
Het onderzoek, dat in totaal 
twee jaar gaat duren, is toege
wezen aan twee onafhanke
lijke, internationaal toonaan
gevende consortia.
MARIN maakt deel uit van 
het eerste consortium, dat 
wordt gecoördineerd door het 
Zweedse collega-instituut 
SSPA in Gotenburg. Andere 
partners zijn het Ship Stability 
Research Centre (Universitei
ten van Strathclyde en Glas-

gow) in Schotland en de Chal
mers universiteit in Goten
burg. De totale projectom- 
vang bedraagt acht miljoen 
Zweedse kronen (865.000 eu
ro).
Een tweede studie (met een 
omvang van 324.000 euro) zal 
worden uitgevoerd door een 
Duits consortium bestaande 
uit. Hamburgische Schiffbau 
Versuchsanstalt (Hamburg), 
Technische Universität Ham
burg-Harburg en TraffGo 
H T (Duisburg).

Tugs and Salvage
Van 24 tot 28 april a.s. staat 
Rotterdam in het teken van 
slepers en bergingen. Dan 
vindt de 19® internationale 
Tug & Salvage Convention 
and Exhibition, ITS 2006, 
plaats in het W TC . Zoals men 
het zelf omschrijft; ‘s werelds 
grootste bijeenkomst van ex
perts op het gebied van sleep
boten, slepen en bergingen. 
En hoewel het alweer lang ge
leden is dat dit evenement in 
Nederland plaatsvond (dertig 
jaar!), is het wel een logische

keuze. Nog steeds zijn Neder
landse bedrijven toonaange
vend op het gebied van mo
derne havensleepdiensten, het 
succesvol uitvoeren van ber- 
gingsklussen en het in de 
markt zetten van innovatieve 
maar ook gestandaardiseerde 
sleepboten.
Als onderdeel van dit evene
ment zal op 26 april ter hoogte 
van de Cruise Terminal Rot
terdam van 15:15 tot 17:30 
uur een sleepbotenparade 
worden gehouden waarbij or

ganisator A BR  Company Ltd 
probeert om zoveel mogelijk 
sleepboten in de Rotterdamse 
haven bij elkaar te krijgen.
De sleepbotenparade op 26 
april zal naar verwachting de 
grootste sleepbotenbijeen
komst ter wereld worden. Niet 
alleen zullen de meest geavan
ceerde sleepboten hun krach 
ten en manoeuvreerbaarheid 
aan het publiek tonen, maar 
zal er ook een scala aan histori
sche sleepboten te zien zijn. 
Het doel is om meer dan dertig

sleepboten aan de parade deel te 
laten nemen
In dit nummer daarom aandacht 
voor een aantal Nederlandse be
drijven en aspecten die mede 
hun stempel hebben gedrukt op 
deze markt, zij het commercieel, 
technisch of beide. Hoewel wij 
hiermee niet uitputtend kunnen 
zijn qua overzicht, geeft het wel 
een leuke ‘insight’ wat er ge
beurt. W ilt u meer informatie, 
bezoek dan ITS 2006.
Zie www.tugandsalvage.com.

http://www.tugandsalvage.com


Mitsui USA en Vopak fuseren in Vopak ITC

Mitsui & Co. (U S. A.), Inc. 
(Mitsui USA) en Koninklijke 
Vopak N.V. (Vopak) hebben 
de intentie bekend gemaakt 
hun elkaar aanvullende tank 
terminalactiviteiten in de Ver
enigde Staten en Canada sa
men te brengen in een nieuwe 
Joint Venture, die de naam 
Vopak ITC  krijgt. Mitsui 
OSA and Vopak zullen hierin 
op 50/50 basis participeren.

Dit weerspiegelt de vergelijk
bare EBITD A  (Earnings Be
fore Interest, Tax, Deprecia
tion and Amortization) van de 
respectievelijke ondernemin
gen in de nieuwe Joint Ventu
re.
Na èèn wederzijds Due Dili
gence onderzoek en onder 
voorbehoud van goedkeuring 
door overheidsinstanties, 
waaronder de mededingings
autoriteiten, zijn beide partij
en voornemens de transactie 
tegen het eind van het tweede 
kwartaal van 2006 af te ron
den.
Vopak zal zijn negen terminals 
voor vloeibare chemicaliën,

biobrandstoffen en petro- 
leumproducten in de Verenig
de Staten en Canada inbren
gen, en Mitsui USA de IT C  
Tank Terminal in Houston, 
waar een breed scala aan bulk 
chemieproducten, petroche
mische producten, chemische 
gassen in vloeibare vorm en 
olieproducten worden opge
slagen.
Na afronding van de transac
tie zal de Joint Venture zijn 
klanten een totale opslagcapa
citeit bieden van 3,7 miljoen 
cbm (23 miljoen barrels) met 
toegang tot het wereldwijde 
Vopak-netwerk. In Houston 
zal het samenvoegen van Vo-

pak Terminal Deer Park en 
Mitsui USA’s ITC  Tank Ter
minal de klanten meer tank
formaten bieden dan elk van 
de partijen nu afzonderlijk 
doet.

Méér informatie:
Koninklijke Vopak N.V. 
Corporate Communication & 
Investor Relations 
Rolf Brouwer 
T e l: 010-4002777 
E-mail: corporate, communi 
cation(S>vopak.com 
Website: www.vopak.nl

Hoek Loos wijzigt naam
Op 1 januari 2007 zal Hoek 
Loos (in Nederland marktlei
der in industriële, speciale én 
medicinale gassen, 750 mede
werkers) haar naam wijzigen 
in Linde Gas Benelux. De ac
tiviteiten van Hoek Loos Mé
dical (Eindhoven) worden ge
continueerd onder de naam 
Linde Gas Therapeutics Be
nelux, en Hoek Loos Cryoser- 
vice (Hedel) zal per genoemde 
datum verdergaan als Linde 
Gas Cryoservices.

Tevens zullen de activiteiten 
van Linde Gas Belgium uit 
strategische overwegingen 
worden ondergebracht binnen 
het nieuwe Linde Gas Bene
lux.
In de zomer van 2005 werd de 
naam van Hoek Loos In
dustrial Services reeds gewij
zigd in Linde Nitrogen Ser
vices, om daarmee het interna
tionale karakter van deze 
business unit te onderstrepen. 
Linde behoort tot de vier

grootste wereldspelers op het 
gebied van industriële en me
dicinale gassen. In Europa 
staat Linde Gas op de tweede 
positie. Het bedrijf is met zo’n
42.500 medewerkers actief in 
52 landen. De omzet over het 
boekjaar 2005 bedroeg €9,5  
miljard.
De naamswijzigingen vloeien 
voort uit de steeds verder
gaande samenwerking met 
Linde Gas, onderdeel van 
Linde AG (Wiesbaden), dat

sinds medio 2000 voor hon
derd procent eigenaar is van 
de aandelen Hoek Loos. Ook 
de jarenlange uitwisseling van 
knowhow en ervaring op het 
gebied van gastoepassings- 
technologie heeft de van ouds
her Schiedamse gassenlever- 
ancier steeds dichter bij Linde 
Gas gebracht. Naar zeggen 
van het bedrijf heeft Hoek 
Loos hierdoor haar marktpo
sitie op diverse punten kunnen 
verbeteren.

Teken- en adviesbureau S tar bv

FLEXIBEL EN KLANTGERICHT
We maken betrouwbare tekeningen. Onze service gaat een stap verder: 
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dienstenpakket. Steeds meer rederijen, werven, constructiebedrijven en 
baggermaatschappijen weten ons te vinden. U ook?

Teken- en adviesbureau S tar bv 
Bemiweg 85,2907 LA Capelle aan den IJssel 
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Control settins loose;'
DNV has the tools!

To successfully implement business risk 
management in your organization, we help 
ypu to put five critical elements in place:
• Risk Management S tra te g y
• Risk Management A p p ro a c h
• Risk Management S tru c tu re
• Risk Management S u p p o r t  to o ls
• Risk Management C u ltu re

Call DNV at + 3 1 (0)10  292  2605  to discuss 
what we can do for your company.

DNV Maritime Solutions can advise you on 
business risk issues. Our 140  years of experience 
in all areas of shipping industry are made 
available in what we call 'Fit for Purpose'-projects.

Det Norske Veritas
Maritime Safety & Security 
H aastrech ts traa t 7 

3 0 7 9  DC R o tte rda m  

The N e the rlands

Tel. +31  (0) 1 0 2922 605  

Fax +31  (0) 1 0 4796 262  

m sc@ dnv.com

w w w .d n v .c o m w w w .d n v .n l

Det Norske Veritas (DNV) is an independent foundation with the objective of safeguarding 
life, property and the environment. DNV is a leading international provider of services 
for managing risk. DNV offers services within classification, certification, consulting, 
asset operation, qualification and verification, fuel testing and training.

mailto:msc@dnv.com
http://www.dnv.comwww.dnv.nl
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Opdrachten

Tweede pijpenlegger voor Merwede Engelse opdracht voor Damen Hardinxveld

Impressie van de tweede pijpenlegger voor Subsea 7.

Vorige maand werd in deze 
rubriek gemeld dat Merwede 
Shipyard een Letter of Intent 
had ontvangen voor een ge
compliceerde pijpenlegger. 
Deze intentieverklaring heeft 
nu geresulteerd in een vast 
contract. Opdrachtgever is 
Subsea 7 uit Schotland, welk 
bedrijf al eerder een pijpenleg
ger bij de Merwede bestelde 
(zie SWZ 2005, nr. 7/8, blz. 
5}.
Het nieuwe schip heeft dezelf
de hoofdafmetingen en dezelf
de machine-installatie als de 
eerste pijpenlegger, maar de 
pijpenleginstallatie is geheel 
anders en er komt een grote 
moonpool. Daardoor is ook 
het draagvermogen anders: 
10.430 t op de ontwerpdiep- 
gang van 7,50 m en 12.430 t 
op de maximale diepgang van 
8,00 m.
De pijpenleginstallatie wordt

Bornholm

ook nu weer ontworpen, ge
bouwd en geïnstalleerd door 
Huisman Itrec, onder verant
woordelijkheid van de werf. 
De installatie omvat een verti
caal legsysteem met een top 
spanning vermogen van 400 t, 
een opslag van flexibele pijp 
op twee 1.250 t carrousels on
der dek en een 3.000 t carrou
sel op dek of op onafhankelijke 
haspels op dek. De verticale 
toren is ontworpen om ook in 
J-lay mode rigid pipe te ver
werken en kan grote construc
ties installeren die gebruikt 
worden bij diepwater risers. 
Het schip heeft verder een 400 
t diepwater kraan, ingebouw
de voorzieningen voor diep
water ROV's en een uitge
breid surveysysteem.
De nieuwe pijpenlegger wordt 
gebouwd onder bouwnuimner 
710 en moet in het tweede 
kwartaal 2008 gereed komen.

Te wa ter la tin gen

Damen Shipyards Hardinx
veld heeft van Thames Water, 
het Londense waterleidingbe
drijf, opdracht gekregen voor 
twee ‘skimmer vessels’, een 
soort vuil visvaartuigen.
Het worden stalen catamarans 
met als afmetingen:
L o.a. x B o.a. = 24 x 8 m.
De schepen worden uitgerust 
met een ‘debris screen’, een 
geperforeerde opvoerband 
voor klein vuil. Grof vuil 
wordt tegengehouden door 
een opklapbaar scherm.

Verder krijgen zij een hydrau 
lische dekkraan van 35 tonme
ter.
Voor de voortstuwing zorgen 
twee dieselmotoren van elk 
175 kW bij 2.000 tpm, die 
vaste schroeven aandrijven en 
een snelheid van 8 kn zullen 
leveren.
De schepen, bouwnummer 
1576 en 1577, worden ge
bouwd in samenwerking met 
Damen Gorinchem en moeten 
in maart resp. april volgend 
j aar worden opgele verd.

Deense opdracht voor Welgelegen

Scheepswerf Welgelegen in 
Lauwersoog heeft van een 
Deense reder opdracht gekre
gen voor èèn kotter van 20 m, 
de Havsand HV-41. Het

wordt een zusterschip van de 
Cicilie HV-35, beschreven in 
SWZ 2005, nr. 1, blz. 7,
De oplevering is gepland voor 
september van dit jaar.

Opleveringen
Adsteam W arden, Adsteam Harty en 
Adsteam Meringa

Damen Shipyards, divisie 
Tugs & Workboats, heeft in 
februari drie sleepboten van 
het type ASD Tug 2411 opge
leverd: de Adsteam Warden 
en de Adsteam Hardy, bouw- 
nummers 512203/4, aan Ad
steam U.K. Ltd. en de Ad
steam Meringa, bouwnum 
mer 512205, aan Adsteam 
Harbour Pty. Ltd. in Austra
lië. Alle drie boten zijn ge
bouwd door de Damen 
Changde Shipyard in China.

De èèrste boot van dit type, de 
Barunga, die eveneens voor 
Adsteam in Australië vaart, is 
uitvoerig beschreven in SWZ 
2004, nr. 4, blz. 16-20. De 
nieuwe boten wijken daar 
slechts weinig van af. De 
brandbluscapaciteit is echter 
aanzienlijk uitgebreid, tot 
FiFi 1: 2 x 1.200 m3/h, waar
bij de pompen nu door de 
hoofdmotoren worden aange
dreven in plaats van door een 
aparte dieselmotor.

Bij Bodewes Shipyards is op 9 maart het 7.750 tdw vrachtschip 
Bomholm, bouwnummer 252, te water gelaten. Het schip is be
stemd voor de Duitse reder Buss.

L 421

Bij Merwede Shipyard is op 11 
maart het Multi Role Vessel 
L 421, bouwnummer 705, te 
water gelaten. Het schip, dat 
wordt gebouwd voor het

Nieuw Zeelandse Ministerie 
van Defensie, zal pas later een 
naam krijgen. Voor enkele ge
gevens en een artist impressie, 
zie SWZ 2004, nr. 10, blz.5. De Adsteam W arden (foto: Damen Shipyards).



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

BBC Ireland

Volharding Shipyards, locatie 
Harlingen, heeft op 10 maart 
het multipurpose vrachtschip 
BBC Ireland, bouwnummer 
625, opgeleverd aan een Duit 
seKG.
De afmetingen van het schip 
zijn:
Lengte o.a. 
Lengte 1.1. 
Breedte mal 
Holte 
Diepgang 
Draagvermogen

132,20 m. 
123,84 m. 

15,87 m. 
9,65 m. 
7,73 m. 

9.775 t.

Het schip heeft twee ruimen 
van 52,54 resp. 39,96 m x 13,2 
m, met een totale ruiminhoud 
van 452.500 cu.ft, = circa 
12,813 m3.
De ruimen worden afgedekt 
met pontonluiken, waarvoor

een luikenkraan beschikbaar 
is. Daarnaast heeft het schip 
twee elektrische Liebherr dek 
kranen van 40 t op 24 m, resp. 
32 top 28 m.
De containercapaciteit is 474 
TEU, waarvan 264 TEU  inde 
ruimen en 210 T EU  aan dek. 
Een MaK dieselmotor, type 
8M32, van 3.840 kW bij 600 
tpm, drijft een vierbladige 
verstelbare schroef aan, dia
meter 4.200 mm. Daarmee 
wordt op een diepgang van 6,5 
m en bij een asvermogen van
3,500 kW één snelheid van 
14,8 kn bereikt.
Voor het elektrisch vermogen 
zorgen een asgenarator van 
648 ekW, twee hulpsets van 
elk 315 ekW en een 
haven/noodet van 70 ekW,

De BBC Ireland (foto: Volharding Shipyards).

alles 400/230 V en 60 Hz.
De elektrisch aangedreven 
boegschroef (tunnelthruster) 
heeft een vermogen van 500 
kW.

Het schip is geklasseerd door 
Bureau Veritas, met o.a. een 
notatie voor zware lading.

Diverse opleveringen
In de afgelopen maanden werden verder nog de volgende schepen opgeleverd:

Datum Naam W erf B.nr. Type schip Opdrachtgever Bijzonderheden,
Zie .... inSWZ jj-mm/blz

05-12-01 Hunzeborg Kon, Niestern Sander 825 Vrachtschip Wagenborg
05-12-09 Yangtse Instalho Bi.va.vr.s. 135x11,45m
05-12-16 MGS Alex Damen Hardinxveld 1565 Shoalbuster 2609 Maritime Craft Services AlsMCS Nikki, SWZ 05-02/09
05-12-22 Farina Kon. Niestem Sander 828 Vrachtschip Intersee Als Aachen, SWZ 05-03/14
05-12-28 Milady Damen Bergum 9360 Combi Freighter 3850 Briese Nederland
05-12-29 Marietje Benita Peters 1005 Super Saimax Fam. Danser Als Bestevaer, SWZ 05-04/07
05-12- Schloss Oranienbaum DenBreejen 3471 Bi.va.tanker LPG Gefo 110x11,45m
05-12- Silin Damen Gorinchem 509802 StanTug 2608 Libië
05-12- onbekend VostaLMG CSD 500 Maleisië SWZ 04-11/05
05-01-24 Atlantic Power Smits Machinefabriek 3050 Bunkerschip Atlantic Sch.ExplMij 110 x13,50x5,32;4550t
06-01-27 Shannon Fisher Damen Bergum 9378 Productentanker James Fisher man. SWZ 04-09/06
06-02-03 Filia Antje Instalho 3002 Tille 2900 Werkendam S.C.
06-02-09 Flinterbrise Bodewes Shipyards 640 Vrachtschip Flinter Als Flinterbothnia, SWZ 04-01/0
06-02-10 SomtransXII Breko 467 Bi.va.tanker Rederij Somtrans 135xl7m
06-02-16 Gerarda FerusSmit 369 Vrachtschip DhrScherpenisse Als Flinterforest, SWZ 05-01/13
06-03-01 Stern Peters 1008 Super Saimax Dhr. Oldekamp Als Bestevaer, SWZ 05-04/07
06-03-06 Sound ofMusic Merwede 707 Rivierpass. Waterway Man. SWZ 05-08/05
06 03 09 Jan van Gent FerusSmit 364 Vrachtschip Dhr Ben Kok Als Pioneer, SWZ 05-04/07

Rederijnieuws
Navigia bestelt zes schepen in India Nassauborg

Mare Trader B.V. (Navigia 
Shipping) heeft opnieuw zes 
multipurpose vrachtschepen 
in India besteld. Al eerder 
werden bij de Loutilim Ship

yard zes van deze 4.450 tdw 
schepen besteld. Voor enkele 
gegevens en een zijaanzicht, 
zie SWZ 2005, nr. 10.blz.ll.

Koninklij ke W  agenborg Ship
ping heeft op 18 januari de 
multipurpose container carrier 
Nassauborg in de vaart ge
bracht, Het schip is gebouwd 
door de Mawei Shipyard in

China en is een zusterschip 
van de Prinsenborg, die kort 
staat beschreven in SWZ 
2003, nr. 6, blz. 12. De Nas
sauborg heeft echter ijsklasse 
IA  super.



M aritiem e  m a rk t door M enso de Jong

Slopen of laten zinken
Het vliegdekschip ‘Clemenceau’ mag 
niet naar India voor de sloop al zou de 
Franse overheid alle asbest eruit hebben 
gehaald op 45 ton na, die praktisch niet 
bereikbaar is. Die 45 ton had India ver
volgens naar Frankrijk mogen terugstu 
ren nadat het op verantwoorde wijze 
was verwijderd door in Frankrijk ge
trainde arbeiders van de Indiase sloper. 
Maar, zoals altijd, beweren milieugroe
pen dat er meer asbest in zit en dat het 
schip in Frankrijk moet blijven totdat 
de laatste korrel ervan is verwijderd, on 
geacht of dat technisch mogelijk is, De 
Franse minister van defensie had de 
sleepreis naar India willen doorzetten, 
maar president Chirac besliste anders. 
Hij loopt liever voor de protestfanfare 
uit. Wel gaat het schip terug naar 
Frankrijk via Kaap de Goede Hoop. 
Misschien hoopt Chirac dat het zal zin 
ken tijdens een storm op deze lange 
sleepreis. Als dat niet lukt, kan het schip 
nog als schietschijf dienen voor de 
Franse marine, een vroeger meer ge
bruikte methode om oorlogsschepen 
kwijt te raken.
Tot zinken brengen kan ook een oplos
sing zijn voor de ‘Norway’, het oude

passagiersschip dat in Maleisië is opge
legd met zo’n 1.200 ton asbest erin, al
thans volgens Greenpeace. Niemand 
durft het nu te slopen. Actiegroepen 
vinden het normaal een Japans schip in 
de walvisvaart te rammen en daarbij 
maximale schade aan te richten mèt een 
‘blikopener’ op het rammende schip. 
Een oud schip gecontroleerd laten zin
ken, lijkt, dan een meer verantwoorde 
actie.

Ecodock geen oplossing
Het Ecodock, de yoorgestelde milieu
vriendelijke sloopwerf in Eemshaven, 
zou de ‘Norway’ kunnen slopen mits 
het dok groot genoeg wordt.
Zolang er geen pragmatische IMO- 
sloopregeling bestaat, is er evenwel in 
enkele, de Bazel-cónventie aanhangen
de landen, waaronder Nederland, wei
nig kans op een vergunning het schip als 
afval te mogen importeren. Schepen on
der andere vlaggen dan de Nederlandse 
moeten tevoren ‘schoon’ zijn gemaakt al 
is dat juist niet de bedoeling van Eco
dock. Zou het bedrijf daarom aanslui 
ting hebben gezocht bij het meer inter
nationale Idea-Ecoline van Dirk Hoek-

sema? Idea-Ecoline werkt reeds samen 
met Amerikanen waaronder ex-NA- 
TO-generaal Wesley Clark.
Inmiddels is er ook het Amerikaanse 
bedrijf Ship Decommissioning In
dustries dat de Franse regering en twee 
Indiase bedrijven bij stond bij het oplos
sen van het asbestprobleem op de ‘Cle
menceau’. Ecodocks in India, Pakistan, 
Bangladesh en China zullen toch de op 
lossing moeten zijn als men wil dat ook 
de vele reders die geen last hebben van 
Bazel, hun schepen op verantwoorde 
wijze laten slopen zonder ze op buiten
sporige kosten te jagen.

Ramp in Rode Zee
Tegenover de roerende zorg in Europa 
voor een groepje Indiase slopers staat de 
ondergang van de Egyptische RoRo- 
veerboot ‘SalamBoccaccio 98’ die begin 
februari zonk met een verlies van meer 
dan 1.000 mensenlevens.
Niemand protesteerde in 1999 toen de 
Italiaanse staatsrederij Tirrenia het ‘on
veilige’ schip naar Egypte verkocht. Het 
kon namelijk niet voldoen aan de eisen 
van het Verdrag van Stockholm, onder 
andere ten aanzien van het risico van 
kapseizen bij water op het doorlopende 
autodek, de vermoedelijke oorzaak van 
de ramp bij de pogingen een brand in 
het ruim te blussen,
De Europese landen sloten het Stock- 
holmverdrag na het vergaan van de 
‘Estonia’ omdat er onvoldoende belang
stelling in de rest van de wereld was 
voor het aanscherpen van de veilig
heidsregels voor RoRo-veerboten via 
IMO. Schepen die niet aan Stockholm 
voldoen, mogen dus voor gebruik bui 
ten Europa bestemd worden.
Geen enkele Europeaan bekommerde 
zich toen over het lot van de duizenden 
mensen die omkomen bij het vergaan 
van talrijke veerboten in ontwikkelings
landen.
De uitzondering was tot dusverre de 
internationale organisatie van veerboot- 
reders Interferry die begin 2006 teza
men met IM O eèn technisch samen
werkingsproject begon om de veiligheid 
op veerboten in Bangladesh te verbete-



ren. Ondertussen kunnen cynici vast
stellen dat het ongetwijfeld aanwezige 
probleem van asbest op de ‘Salam Boc
caccio 98' is ‘opgelost’ zonder risico’s 
voor de slopers. Tot de cynici behoort in 
ieder geval niet IMO-secretaris-gene- 
raal Efthimios Mitropoulos die als eer
ste IMO-baas na zo’n ramp naar Egyp
te afreisde om zijn medeleven te betui 
gen met de slachtoffers.
Een geheel ander probleem staat Mitro
poulos inmiddels te wachten. Reders 
beginnen in actie te komen na reeds 
voor miljoenen Euro’s aan boetes te 
hebben betaald in Frankrijk en de VS 
voor illegale olielozing, onder andere 
door water/oliemengsels buiten de se
parator om te leiden, Het blijkt namelijk 
dat de controle-apparatuur die de sepa
rator doét afslaan indien er meer dan 
vijftien ppm aan olie in het water zit, 
ook vuil, roest en zelfs luchtbelletjes 
meet. Het apparaat zou alleen op nieu
we schepen te gebruiken zijn omdat die 
nog relatief schoon bilgewater hebben 
met alleen wat olie erin. Een werktuig
kundige demonstreerde een en ander 
door ‘schoon’ water uit de haven van 
New York op te pompen en via de sepa
rator weer terug te pompen. Dat lukte 
niet omdat de meter onmiddellijk de se
parator stopte; er zat meer dan vijftien 
ppm aan vuil in het water. Je vraagt je af 
of reders nog wel contact hebben met

hun bemanningen als zo’n probleem 
pas nu te voorschijn komt.

Steeds grotere schepen
Onlangs bestelde Roya.1 Caribbean 
Cruise Lines een nieuw cruiseschip bij 
scheepswerf Aker in Finland. Het 
wordt het grootste en duurste passa
giersschip ter wereld met 220.000 GT, 
accommodatie voor 5.400 passagiers en 
een prijs van €900 mln. Gelukkig ver
mijden dergelijke schepen zo veel mo
gelijk slecht-weergebieden, zoals de 
Noord-Atlantic in de winter. Bergers 
denken er toch over na hoe je van zo’n 
schip ongeveer 7.500 passagiers en be
manningsleden moet redden, als het on
verhoopt in de problemen komt. Als dat 
midden in de oceaan gebeurt, ver weg 
van walassistentie, heb jë  25 schepen 
nodig om de mensen uit de reddingsloe- 
pen over te nemen, aannemende dat elk 
hulpschip zo’n 300 man kan accommo
deren in een noodgeval. Ook de komst 
van steeds grotere containerschepen - 
over 12.000 teu wordt reeds gesproken - 
baart de bergers zorgen. Daarop worden 
de containers wellicht nog een laag ho
ger aan dek gestapeld, terwijl het nu al 
moeilijk is schepen te bergen met een 
grote deklast aan containers. Helikop
ters moeten te hulp komen om de bo
venste lagen te verwijderen, maar daar
van zijn er niet genoeg met voldoende

liftcapaciteit en een ruim weervenster. 
Bij het schrijven van dit artikel zat het 
containerschip ‘APL Panama’ al ruim 
twee maanden vast op een Mexicaans 
strand, maar werd pas na vijf/zes weken 
begonnen met de lossing met één Russi
sche helikopter die uit Peru was ge
haald.
Evenals bij overboord geslagen contai
ners maken de verzekeraars zich even
wel weinig zorgen. Volgens een Engelse 
P&I Club gaat slechts 0,002% van het 
aantal wereldwijd vervoerde containers 
overboord. Het percentage van daarbij 
beschadigde containers zal overeen
komstig zijn. Zo bekeken, zullen de 
kosten van te lossen containers na een 
stranding eveneens laag zijn. In relatie 
tot de ontvangen premies zullen deze 
schades evenwel veel hogér zijn. Meer 
zorgen maken de verzekeraars zich over 
gevaarlijke lading die bewust of onbe
wust verkeerd is gedeclareerd, waardoor 
de desbetreffende containers in het 
ruim terecht kunnen komen. Verschil
lende schepen zijn reeds total loss ge
worden nadat zo’n container in het ruim 
in brand was geraakt of geëxplodeerd. 
Voorstanders van het open container
schip wijzen erop dat brand in het ruim 
gemakkelijker te bestrijden is op zo’n 
schip, dan op een conventioneel schip 
waarop de ruimen geblokkeerd zijn 
door de deklast. Ook verlies en bescha
diging van containers bij slecht weer 
komt nauwelijks of in het geheel niet 
voor op open schepen. Zolang verzeke
raars deze schades bagatelliseren is er 
helaas weinig hoop op verbetering.

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



Of zoek je werk op het droge?

TOS: Ook voor WALBANEN 
het juiste adres!

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

TOS is a ltijd op zoek naar kapiteins, m ulticat
schippers, stuurlieden, HWTK's, matrozen en 
scheepskoks voor de zeevaart, de binnenvaart 
als voor bagger-werkzaamheden. Dus voor een 
prima baan, bel ons of k ijk  alvast op onze 
m aritiem e vacaturesite.

TOS ROTTERDAM • WESTERKADE 7a • 3016 CL ROTTERDAM • TEL, 010 - 436 62 93 
TOS VLISSINGEN • BOULEVARD BANKERT 308 • 4382 AC VLISSINGEN • TEL, 0118 - 44 09 1 I

to s
Transport & O ffshore Services

dé  m aritiem e  vaca tu res ite

www.tos.nl

Marin Ship Management B.V. en Flagship Management Company B.V., moderne scheeps- 

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

Onze vloot bestaat uit ruim 34 schepen, waarvan 8 producttankers.

Bemanningsleden treden in dienst bij onze bemanningspool Marin Crew B.V., die momenteel 

u it zo'n 500 zeevarenden bestaat. Wij zijn ISM gecertificeerd en bieden onze bemanning 

tra ining en opleiding, alsmede een concurrerend salaris.

Droge lading schepen
Vaargebied Noordwest Europa/Middellandse Zee 

Lading containers/bul k/bos product en

Verlofregeling 12 weken op/6 weken af

Producttankers
Vaargebied voornamelijk Noordzee

Lading "w itte producten'Voil like chemicals

Verlofregeling 8 weken op/8 weken af

Wij zijn voortdurend op zoek naar gemotiveerde en gekwalificeerde kapiteins en officieren.

W ilt u meer informatie o f reactie over de mogelijkheden bij Marin Ship Management, neem 

dan contact op via onderstaand telefoonnummer 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 Management Facilities Group

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


Is het Loodswezen 
al een stip 

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

•  Wil je nieuwe carrièremogelijkheden ontdekken?*

Wil je bijdragen aan de v lotte en veilige afwikkeling  
van het scheepvaartverkeer van en naar onze zeehavens?

Word registerloods
Kijk daarvoor op onze website: 
www.loodswezen.nl
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van Besluit Adspirant Registerloods vermeldt de 

max. leeftijd van 37 jaar.
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Special door Roeland Kuiper

Fairmount’s Super Tugs

Due to the decreasing number of cheap' and easy’ oil and gas wells and the political instability of oil 
and gas rich countries, the major oil companies are looking for other places in the world to find their 
resources. Uneconomical wells are made economical by reducing the production costs and by using 
new technology and new areas are being explored. Also, the polit ical instability (which seems to be 
characteris t ic ) in many ‘oil producing’ countries causes costs to rise and production to stagnate and 
make tha t companies move the ir investments to ‘new’ areas.

Two Fairmount tugs 

tow ing the  Dalia FPSO

Roeland Kuiper is 

marketing manager 

bij Fairmount Marine 

BV.

Many of these new areas lie in the deeper 
parts of the sea. An additional factor is 
the shorter life time of the production 
units. In the North Sea the production 
units have a life time of fourty years, the 
latest Floating Production Storage and 
Offloading vessels (FPSOs) are built for 
a life time of twenty years.

Demand for tugs
For some years the trend towards deep 
sea production has been formed. The 
Middle-East., Australia and West-Africa 
are booming oil and gas industries and 
are expected to provide us with resources 
for the next decades.

For deep water exploration, production 
and exportation, increasingly more semi 
submersible rigs, FPSO and Floating 
Storage and Offloading vessels (FSO) are 
used. Another reason is that at sea com 
panies are practically out of reach for the 
political instable factors. Stimulated by 
the high oil price and the falling behind 
of oil and gas production, the invest
ments of the oil companies as well as gov
ernments have increased accordingly. Se
mi submersible rigs, FPSOs and the like, 
have become bigger, more advanced and 
above all more expensive. This generates 
a change in the demand for tugs. The 
major oil and gas companies demand in

creasingly more often more powerful, 
modern and sophisticated tugs. 
Additionally, for the coming years over 
fourty rigs are ordered and more than $37 
billion will be invested in the production 
of FPSO vessels. Most of them are pro
duced far away from the oil production 
site. E>ry or wet, transport is needed. On
ly the self propelled vessels are capable of 
crossing the oceans on own power, the 
rest is not.

Decision making
This is what triggered Fairmount into 
ordering the next generation of ocean go
ing tugs with anchor handling, fire fight



Ocean going tug  Fairmount Sherpa

ing and platform supply capabilities. 
Where more than half of the world’s 
ocean going tugs have passed the age of 
25 years, Fairmount now works with the 
strongest, newest and most modern tugs 
available. The increase in investment in 
the exploration, production and export of 
oil and gas is expected to create enough 
revenue to warrant the investment in 
state-of-the-art tugs.
The new class of ocean going tugs, the 
Fairmount Class, is designed primarily 
to tow rigs, FPSOs and FSOs over long 
distances. Furthermore, they are also 
configured to support platforms with 
cargo in containers, use its anchor han
dling capability to install FPSOs, and as
sume a wide range of other duties.

First to be operational was the Fair
mount Sherpa which was delivered by 
the builders in May 2005. The other 
Fairmount vessels to be delivered are the 
Fairmount Summit (christened at Niiga
ta on 14 October 2005 and already opera
tional), Fairmount Alpine (May 2006), 
Fairmount Glacier (October 2006) and 
Fairmount Expedition (early 2007). All 
tugs fly Panamanian flag. With over 200 
Tons Bollard Pull the Fairmount class 
represents the world’s strongest fleet of 
long distance ocean going salvage tugs. 
Because worldwide all yards have lull or
der books, new competitive tugs will not 
be operational for some time. Therefore, 
with these five super tugs Fairmount 
Marine positions herself as major player 
in the market of long distance ocean 
towage.
For long distance towing of the largest 
FPSOs, jack-up and semi-submersible 
rigs, barges, etc., tugs have to meet cer
tain requirements. Combined with the

latest technology, for Fairmount’s tugs 
this results in the specifications as de
scribed below.

General technical aspects
Main dimensions of the 3,239 gt / 971 nt 
vessel are 75.05 (loa) / 66.60 (lbp)* 18.00 
(mid) *  8.00 m. Maximum draught is 
6.80 m. Deadweight is 3,568 tonnes and 
displacement is 6,517 tonnes. Free deck 
area is 384 m2. The hull is strongly built 
with a frame spacing of 600 mm. From 
forward to aft the hull is divided into fore 
peak, bow thrusters compartment, re
frigeration machinery room, engine 
room, aft fuel tank area, steering gear 
compartment and aft peak tanks. The 
massive tug counts seven decks above the 
tank top. Accommodation is available for 
36 persons but the standard crew for tow
ing operations is twelve. Tank capacity 
totals 2,201 m3 intermediate fuel oil, 
diesel fuel 539 m3, potable water 216 m3, 
foam 11 m3, dispersant 11 m3. The tug is 
classed with Lloyd’s as +100 A1 tug, FI- 
FI-1 with Water spray, SCM+LMC.

Specifics from port to stern
The double bottom houses mainly fuel 
tanks. Fuel tanks also form the sides of 
the engine room. The fore peak can also 
be used as a fresh water tank. Further 
fresh water tanks can be found aft of the 
fore peak flanking the bow thrusters 
compartment. Aft, two further water 
ballast/fresh water tanks were construct
ed. Also the aft peak tanks to port and 
starboard have this double functionality. 
Aft of the forward cofferdam and rising 
to main deck level are heavy-oil tanks to 
port and starboard. In between sits the 
sewage treatment compartment and the 
sewage tank. Double-bottom tanks be

low the engine room from forward to aft 
are two diesel oil tanks, two heavy-oil 
tanks, two sludge tanks to starboard, two 
dirty oil tanks to port and two bilge tanks. 
Aft of the engine room up to main deck 
level are four heavy-oil tanks. Aft of these 
are the two water ballast/fresh water 
tanks and two heavy-oil tanks flanking 
the aft thrusters room.

On top of the double bottom is the 
sewage treatment compartment with the 
bow thrusters room forward. Aft of the 
watertight bulkhead is the engine control 
room with the main switchboards 
flanked by two boilers. Two gen sets are

Two of the  Four engines

fitted to port and starboard. Also situated 
here are the fire pumps. Slightly further 
aft are the two chain lockers which ex
tend up to main deck level.
The main engines are four Wartsila W  
6L 32 delivering 4,080 bhp/3,000 kW 
each at 750 rpm. Through gearboxes 
these drive two c/p propellers in fixed 
nozzles. Propeller diameter is 3.85 m. On 
an output of 12,000 kW/16,320 bhp the 
bollard pull is 205 tonnes. The advantage 
of having four main engines is the smaller 
size of the engines but more importantly 
the ability to conserve fuel. The bow 
thrusters has an output of 825 kW deliv
ering 12.5 tons of thrust. The stern 
thrusters is 736 kW/10.5 tons ofthrust.

On the tween deck forward, the refriger
ation machinery room is fitted adjacent 
to the bow thrusters room. At this level in 
the engine room the fuel tanks are sepa
rated by the diesel oil day tanks, the foam 
tank (sb), hydraulic oil tank (sb), and dis
persant tank (ps). At the aft end of the 
tween deck are the engine room emer
gency escapes and the corridors leading 
to the steering compartment and the aft 
thruster compartment.
The main deck aft of the fore peak tank
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houses the crew’s common facilities, To 
starboard from forward to aft are the gal
ley with the provisions store, cooler and 
freezer stores. Further aft are the laundry 
/drying room, a sanitary space with two 
toilets, two showers and a space separate 
area with wash basins.
To port are the crew's mess room seating 
some eighteen, the officer’s mess room 
seating twelve and the recreation room. 
The central corridor opens - through a 
watertight door - onto the towing deck. 
This area houses the towing winch. At 
the starboard side of the winch area is a 
large change room with clothes lockers. 
Further aft are the CO, room and the en
gine room vents. Also, a deck store was 
fitted. To port are the salvage store and 
workshop. Further aft are the port side 
engine room vents and the paint store.

The towing winch is a 400-tons brake ca
pacity electro-hydraulic waterfall type 
winch with three drums. The two towing 
drums each hold 1,500 m *  76 mm wire 
while the anchor handling drum is fitted 
with 300 m *  76 mm wire. A storage reel

carries the spare towing wire of 1,500 m * 
76 mm. Four sets of pennant wires are 
carried on separate storage reels.
The wood-sheated aft deck is fitted with 
offshore - type cargo barriers which also 
serve as longitudinal tow bars. The tug is 
fitted with a hydraulic operated shark 
jaw, SWL 300 tons. The two hydraulic 
(merk) vertical tow pins have a SW L of 
200 tons. Two capstans are located port 
and starboard aft.
The forward end of the lower forecastle 
deck houses a large bosun’s store. Aft of 
the watertight bulkhead is the accommo
dation area which is fitted with six 4- 
berth cabins, five of which are located in 
the sides. Centre is the sanitary space 
with three toilets, three showers and two 
wash basins. To starboard a hospital is 
situated, fitted with a single hospital bed, 
wash and toilet facilities, a bath, desk and 
lockers. The hospital can be reached 
from the deck and from the accommoda
tion. The cabins in this area are fitted 
with 2*2 stacked beds, a settee, four lock
ers and a desk.
The accommodation area is accessible

via the deck through watertight doors. 
Stored both on port and starboard are one 
16-men life raft and two 20-men life 
rafts. Also on both sides dispersant 
booms are fitted.

Top Deck
The standard compass is fitted on the 
wheelhouse top. Four searchlights were 
installed on each corner. The monitor 
platform between the funnels accommo
dates the two remote-controlled moni
tors which each have a capacity of 1,200 
m3/hr.

Bridge deck
The spacious wheelhouse has the control 
desk against the forward bulkhead. At 
the aft bulkhead is a duplicate manoeu
vring desk which is also fitted with the 
winch controls. The radio station is fitted 
with GMDSS area 3 M F and HF radio; 
in addition to Inmarsat C and Inmarsat
F.

A ft bridge control w ith  joy-stick in the  centre

Accommodation deck
Around the central distribution board 
room, which also provides access to the 
wheelhouse from the inside, four crew 
cabins have been arranged. Forward to 
port and starboard the Chief Engineer 
and the Captain are housed in cabins 
consisting of a day room/office area, 
sleeping quarters and a sanitary space 
with toilet, shower and wash basin. The 
two other cabins are single berth cabins 
with adjacent sanitary space. These cab
ins also have a desk, settee and cup
boards.

Upper forecastle deck
The anchor winch is placed on the fore
castle and fitted with warp heads on both 
sides.
The MOB boat and the work boat are 
stored over the winch area at the aft end 
of the upper forecastle deck. Two 
pedestal mounted slewing cranes handle 
the boats. The cranes have a capacity of 8 
tons at 7 m outreach. The port side crane





Sherpa tow ing semi-submersible heavy lift barge OCEAN QRC

has an extended boom with a maximum 
reach of 9 m to handle the m.o.b. boat 
This deck area also houses three powered 
wire reels.
The accommodation area on this deck 
houses eight, crew members. To port and 
starboard forward are two single berth cab
ins, w'hile centre two twin-berth cabins, 
with another slightly aft on the port side. 
These cabins are fitted with settee, desk 
and lockers. Each cabin is fitted with toilet, 
shower and wash basin. To starboard aft of 
the cabins is an office room with several 
desks and a conference table seating six. 
Aft of the cabins and the office - in the area 
between the exhausts - are a large store 
room to starboard and the emergency gen
erator room to port.

Developments Fairmount
As said, the increase in investments of the 
oil and gas industry in building, convert
ing and maintaining more drilling rigs, 
FPSOs and the like and the shorter life 
time make that the demand for towage and 
transport increases likewise. The owners 
and operators of these extreme structures 
do not always prefer wet tows but often 
they are looking for means of dry trans
portation.
As a result of this, Fairmount has started 
partnerships, cooperations and alliances in 
order to offer a greater variety of services 
and to cover a greater geographical spread. 
Furthermore, a higher service level, a 
broader range of services and greater flexi
bility are now characteristics of the compa
ny. In other words: Fairmount Marine 
B. V. has expanded beyond her own fleet.

Partners
For starters, the partnership with Semco 
Salvage & Marine works. For a stronger 
position in the towage market Fairmount 
has, together with Singaporean partner 
Semco Salvage & Marine Works, formed 
the OneAllianz group. With Fairmount 
and Semco both contributing five new 
build tugs, the OneAllianz group positions 
itself as the major operator in the long-haul 
ocean towage market. In close cooperation 
and with power ranging from 150 to 205 
tbp the OneAllianz group can almost al
ways offer different towages including 
multi-tug towages.
Besides being a prominent player in the 
towage industry, Fairmount is also spe
cialised in the heavy transport service. 
Fairmount Heavy Transport N.V. was 
recently established by Fairmount Marine 
B.V., Capricorn Offshore AS and Sea of 
Solutions B.V. to focus on the attractive

marine heavy transportation market, 
with the main market segments being 
submersible drilling rigs and floating 
production units for the oil and gas in 
dustry. For this purpose, Fairmount 
Heavy Transport N.V. has recently ac
quired the semi submersible barges BOA 
19 and 20 from BOA Offshore AS. 
These barges are renamed and are now 
called the FAIRMOUNT FJORD and 
FAIRMOUNT FJELL and will be con
verted into self propelled heavy lift ves
sels this year. Capable of lifting up to
30,000 tons positions them between the 
biggest players in the market.
Fairmount is also partial owner of the 
largest barge in the world. In a joint ven
ture with Louis Dreyfus Armatures 
(Paris), Fairmount Marine B.V. forms 
Louis Dreyfus Fairmount B.V.
Louis Dreyfus Armatures is one of 
France’s leading ship operators. Louis 
Dreyfus Armatures operates a wide vari
ety of vessels ranging from bulkers to 
LNG vessels, to various types of off
shore/seismic vessels. The joint venture 
company Louis Dreyfus Fairmount 
B.V., owns the largest semi-submersible 
barge in the world; the GAVEA 
LIFTER, capable of lifting up to 50,000 
tons. Besides functioning as means of 
transporting the world’s largest objects, 
the GAVEA LIFTER  is also used as 
substitute for construction yards. Espe
cially in places where there are few yards 
(or yards with a full order book) the 
GAVEA LIFTER  offers the same dry 
docking capacity. The Commercial and 
Operational management is executed by 
Fairmount Marine, whilst technical

management is done by Louis Dreyfus 
Armatures.
Finally, as world-wide general agents to 
Fukada Salvage and Marine Works Ltd., 
Pte, Fairmount offers a modern fleet of 
offshore support vessels, such as DP-2 
AHTS SHIN CHOU MARU and the 
world’s largest fleet of sheerlegs, with 
lifting capacities up to 3,600 tons. Fuka 
da Salvage is Japan’s largest towage, sal
vage and heavy lift contractor.

Individually, or in cooperation with her 
partners, Fairmount Marine B.V. can of
fer customers a wide variety of services. 
Wet or dry transport can be delivered by 
tug, tug-barge combination or by heavy 
lift vessel. With the new build supertugs 
Fairmount has placed herself in the spot
lights, even before the tugs were released 
from the yard (Niigata, Japan), they had 
a full order book. The FAIRMOUNT 
SHERPA’s ample bollard pull of 205 
tons has already been amply demonstrat
ed, On towage to El Salvadore, towing a 
semi-submersible barge laden with
18,000 tons of cargo, the tug proved to be 
capable of 12.5 knots on all four engines 
at 85 percent MCR and completed the 
voyage at a more sedate 9.5 knots on two 
engines running at seventy percent
MCR. Also the FAIROUNT SUM
M IT has proven to be Fairmount-wor- 
thy, with her first tow being the jack-up 
drilling rig SEADRILL V already com
pleted.
At the moment of writing both tugs are 
towing the Dalia FPSO from Okpo, Ko
rea to the Dalia field, offshore Angola.
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Special door Frederik M aats

Damen Stan Tug 4511 Hamza

In oktober 2 0 0 5  heeft Damen Shipyards, Gorinchem, de Damen Stan Tug 4511  Mamza overgedragen 
(bn 5 1 2 0 0 4 )  aan Gulf Services Office (GSO), Abu Dhabi. De Hamza is de eerste van een serie van 
twee; zusterschip Harris (5 1 2 00 5 ) is afgelopen februari opgeleverd. Beide schepen zijn volledig ge
bouwd bij de Damen werf in Galatz, Roemenië.

Algemeen
De Hamza is de eerste StanTug 4511.
Het is een verlengde versie van de eer
der gebouwde StanTugs 4011 Jabbar en 
Wassay, ook voor GSO, geleverd in 
2003.
Het schip is in zijn geheel gebouwd bij 
Damen Shipyards Galatz in Roemenië, 
onder klassenotatie:* 100 A l Tug *
Fire Fighting Ship 1 with waterspray 
LM C + EP, Anchor Handling Tug.
Verder voldoet het schip aan de regels 
en voorwaarden van IMO, M ARPOL 
en SOLAS, voor zover van toepassing 
op een schip van dit type.

Gulf Services Office Damen Start Tug 4511 Hamza

De Hamza en zusterschip Harris zijn
het achtste en negende schip voor GSO met 600 m reserve sleepdraad en aan de een controlekamer aangebracht, van
gebouwd door Damen Shipyards. Het bak- en stuurboord twee brandstof- waaruit de motoren met behulp van een
eerste schip, een StanTug 2600, werd a.1 tanks. Voor de werkplaats is de ruime MMS systeem kunnen worden gecon
aan deze klant geleverd in 1982, Een machinekamer, met de hoofdmotoren, troleerd. Ook de schakelborden zijn in
samenwerking van bij na 2 5 j aar. generatoren, fifi motor, boegschroef ge deze kamer aangebracht. Het voorste
De Hamza wordt in de Gulf onder an nerator en de overige systemen. In de gedeelte onder het hoofddek bestaat uit
dere gebruikt voor het verplaatsen van machinekamer is tevens aan de voorzij - de bemanningsverblijven vijf 4-per-
ankers, het bevoorraden van platformen 
en het transporteren van passagiers. Een V o o rn a a m ste  gegevens Hamza: Schepen geleverd aan Gulf S ervices Office

speciale eis van de klant was de EP (En
vironmental Protection) notatie, aange Lengteo.a. 45,70m 1982 GHAZAL StanTug^êOO

zien GSO veiligheid en zorg voor milieu Breedte mld. 11,00 ra 1982 W A RRIS StanTug 1900
hoog in het vaandel heeft staan. Holte höofddek 4,90 m 1997 b a s i t h : StanTug 4009

Ontwerp diepgang 4,30 m 1997 GHAZÏ StanTug 3 709

Constructie en indeling Draagvermogen S3?t 1997 RIZW AN StanTug 3509

De constructie van het schip is extra Displacement 1.4381 2003 JABBAR StanTug 4011
zwaar uitgevoerd; plaatdiktes van 10 Gróss Tonnage 6961 2003 WASSAY StanTug 4011

mm ter plaatse van de huid tot wel 25 Nett Tonnage 2:081 2005 HAMZA StanTug 4511

mm op het werkdek. De spantafstand is Bollard Pull lOOt 2006 HARRIS StanTug 4511

Frederik M aas is ass. 550 mm. Snelheid 13 , 5 kn
project manager Tugs Onder het hoofddek bevindt zich in het Hoofdmotorén 2 xC A T  3608
S  W orkboats bij achterschip de stuurmachinekamer. Hulpmotoren 2 X C A T  Ä & /SR 4

Damen Shipyards Daarvoor is de store/werkplaats, met Fifi capaciteit 3,700 m3/hr

Gorinchem. een hydraulisch aangedreven haspel Accommodatie 26 personen



Bedieningsconsole achterzijde stuurhuis Bakboord hoofdm otor CAT 3 6 0 8

soons hutten en een sanitaire ruimte. 
Ruwweg de helft van het hoofddek be
staat uit een ruim werkdek, gedeeltelijk 
voorzien van een hardhouten be
schermlaag. Op het achterdek is tévens 
een ladingrail aangebracht. In het 
midden is de anchor handling/sleeplier 
aangebracht. Hierover verderop in dit 
artikel méér. Aan bakboordzijde van de 
lier zijn de noodgenerator en de CO? 
brandblusinstallatie geplaatst, aan 
stuurboordzijde een verf-opslagkast en 
een hospitaal met twee bédden, De ac
commodatie op het hoofddek bestaat 
uit, aan bakboord, de kombuis en de 
messroom en aan stuurboord de kapi 
teinshut, de hut van de eerste machinist 
en de koel- en vriesruimte.
De opbouw biedt plaats aan een viertal 
hutten voor de charterers. Aan de 
achterzijde, met zicht op het achterdek 
en de lier, is een werk/kantoorruimte 
voor de charterers. Buiten zijn op dit 
dek aan de achterzijde een extra lierbe- 
diening, een hydraulische kraan en de 
rescueboot geplaatst.

Tankinhouden:

Brandstof

Drinkwater

Waterballast

Smeerolie
Vuile olie

Blusschuim

Dispersant
Sludge

460 ra3 

50 fri3 
6 ra3 

5 ,8 m3 
5,0 .ra3

IS flï3
13 ra3 

4,7 ra3

Het stuurhuis is voorzien van twee be- 
dieningslocaties; de voorste locatie 
wordt vooral gebruikt voor transits, ter
wijl de achterste locatie wordt gebruikt 
tijdens de operaties. Aan stuurboordzij - 
de is een grote kaartentafel aangebracht.

Anchor handling equipment
De door Ridderinkhof geléverde dub- 
beldrums anchor handling/sleeplier is 
van het waterval type, wat betekent dat 
de twee drums achter en boven elkaar 
staan. De lier wordt via één Allison tor- 
queconverter aangedreven door een in 
gebouwde Caterpillar 3406C en is voor
zien van pneumatische remmen en kop
pelingen. Bediening is zowel lokaal als 
vanuit het stuurhuis mogelijk.

Beting, lier en tuggerlier

De trekkracht van de lier is 85 ton bij 10 
m/min, maar loopt tijdens ‘stalling’ op 
tot 190 ton. De lier is voor beide drums 
voorzien van een zogenaamd Static 
Force/Length Measurement system, 
met uitlezing zowel lokaal als in hét 
stuurhuis. Beide drums zijn voorzien 
van een 600 m draad van 56 mm.
Op het achterdek is een Karm Fork & 
towing pin systeem aangebracht voor 
het borgen van kettingen. De SW L van 
dit systeem is 160 tons. Het kan zowel

lokaal als vanuit het stuurhuis worden 
bediend.
Achter de lier is een beting aangebracht, 
met aan de achterzijde een sleephaak 
(SW L 1000 kN) met pneumatische 
quick release. Aan bak- en stuurboord 
naast de lier staan twee Ridderinkhof 
tugger lieren, hydraulisch aangedreven 
mét een trekkracht van 15 ton bij 18 
m/min.

Voortstuwing
De voortstuwing komt van twee Cater
pillar 3608 TA/MC diesel motoren, 
met elk 2700 kW bij 1000 rpm. Via 
Reintjes W AF 3455 tandwielkasten 
drijven dé hoofdmotoren de 3.200 mm 
Promarin schroeven in straalbuizen 
aan, goed voor een Bollard Pull van 
ruim 100 tons en vrijvarende snelheid 
van 13,5 knopen. Dé motoren zijn 
luchtgestart en voorzien van het MMS 
II engine monitoring systeem. Koeling 
vindt plaats door middel van NRF box- 
coolérs.
De twee roeren zijn gestroomlijnde, 
dubbele plaat roeren, gekoppeld door 
middel van een verstelbare verbinding.

Accommodatie
Het schip is ingericht voor totaal 26 per
sonen, Onder het hoofddek zijn de be- 
manningshutten, op het hoofddek de 
officiershutten en algemene verblijfs- 
ruimtes en op het bakdek zijn de ver
blijf- en werkruimtes van de charterers. 
Géluidsremmende middelen zijn inge
zet om het leef- en werkcomfort van de 
opvarenden te optimaliseren, zoals zwe
vende vloeren en betimmering, geluid- 
absorberend materiaal in het plafond 
van het stuurhuis en flexibel opgestelde 
generatorsets.





Zicht vanaf hoofddek op kraan, buitenbediening van de lier en achterzijde stuurhuis

In de accommodatie zijn een koel- en 
vriescel aangebracht, tevens een wasse
rij en een hospitaal met twee bedden.
De gehele accommodatie is voorzien 
van airconditioning,

Fire fighting systeem
Het schip is uitgerust met FireFighting 
1 systeem, met een capaciteit van 2,700 
mVhr. Een Caterpillar 3512B TA  die
selmotor drijft de Nijhuis H G T blus- 
pomp aan, 2,700 m3/hr bij 12 bar. Het 
systeem is voorzien van een schuim 
menger op de pomp in de machineka
mer en twee elektrisch bediende blus- 
monitoren op het topdek. Voor bescher
ming van de romp en opbouw tijdens 
bluswerkzaamheden is het schip voor
zien van een waterspray systeem rond
om, totale capaciteit 300 m3/hr.
Op het achterdek zijn tevens aan zowel 
bak- als stuurboord vier fire fighting 
aansluitingen aangebracht.
De machinekamer is uitgerust met een 
Unitor CO? brandblusinstallatie.

Elektrisch systeem
Het elektrische systeem aan boord be
staat uit een tweepolig 24V netwerk, een 
lichtnet van 240V, 50Hz en een kracht - 
netwerk240/415V, 50Hz3-fasen.
Het netwerk wordt gevoed door twee

generatoren, Caterpillar 3306 B-TA/ 
SR4 van 156 kVA elk. Deze generato
ren zijn bedoeld voor parallel bedrijf. 
De hoofdschakelborden zijn aange
bracht in de machinekamer controle
ruimte. Op het hoofddek, in èèn specia
le ruimte, is een luchtgekoelde noodge- 
nerator aangebracht, type Caterpillar 
3304BN A/SR4, 60kVA,

Boegschroef
De boegschroef, 1.500 mm schroef, 
wordt elektrisch aangedreven. De 
elektromotor wordt gevoed door een 
aparte generator in de machinekamer, 
Caterpillar 3412 C TA/SR4, 471 kW 
bij 1.500 rpm.

Dekequipment
Aan de achterzijde van het bakdek, aan 
stuurboord is een hydraulische kraan 
geplaatst, merk Heila, type HLRM,
15,4 ton bij 2,9 m of 1 ton bij 17,8 m. 
Aan bakboord bevindt zich een rescue- 
boot, merk Viking, met Yanmar diesel 
buitenboordmotor 25 hp en SOLAS 
davit.
Aan de achterzijde is een hekrol ge
plaatst, ontwerpbelasting 160 ton.
Het schip is voorzien van twee pool type 
ankers op de boeg, 675 kg per stuk. De 
elektrische ankerlier heeft een haalsnel-

heid van 10 m/min en wordt lokaal be
diend.

Overige systemen
Het alarmsysteem bewaakt de voortstu- 
wingsinstallatie en overige scheepsfunc- 
ties. De alarmen zijn individueel te zien 
in de controleruimte en groepalarmen 
worden gemeld in het stuurhuis. Het 
schip is voorzien van een brandmel- 
dingsysteem, voorzien van rookdetec- 
torS in de machinekamer en rook/hitte - 
melders in de accommodatie.
Een Rral brandstofmeetsysteem is geïn
stalleerd voor de hoofd- en hulpmoto- 
ren.
In de machinekamer bevindt zich de 
zoetwatermaker, type reverse osmosis, 
capaciteit: 4 m3/24hrs. De toiletten 
w'orden gespoeld met zeewater, via een 
zeewater druksysteem.
Een dispersant systeem is aangebracht, 
bestaande uit twee spuitarmen aan 
weerszijden van het schip en èèn wa
ter/dispersant menger met elektrische 
pomp in de machinekamer. De capa
citeit van het systeem is 13 5 liter zeewa
ter èn 15 liter dispersant per minuut. 
Een H?S en brandbaar gas detectie 
systeem is geïnstalleerd in de accommo
datie en de luchtinlaten van de machi 
nekamer. Een freon detectie systeem is 
aangebracht met sensoren in ruimtes 
met koelleidingen van de vries- en koel
ruimte.
Het afvalwater uit de hutten en sanitaire 
ruimtes gaat naar een Hamann vuilwa- 
ter installatie. Tevens is het mogelijk 
om het afvalwater van bovendeks gele
gen ruimtes direct overboord te lozen.

Nautische installatie
Alle navigatie- en communicatieappa
ratuur voldoet aan de eisen van 
GMDSS, area 3, met Shore Bases 
Maintenance.
Het schip is uitgerust met twee 240V 
1000W zoeklichten, beide geplaatst op 
het topdek aan voor- en achterzijde. 
Beide zoeklichten zijn te bedienen van 
uit het stuurhuis. De twee radars, Decca 
Bridgemaster E250, zijn voorzien van 
Automatic Tracking Aid (ATA) vol
gens SOLAS section 5.
Verdere nautische apparatuur: magne
tisch kompas, type Kotter, gyrokompas, 
merk C. Plath, DGPS navigator, echo- 
sounder, merk Skipper, doppler log, 
merk Furuno, SSB radio telefoon, merk 
Sailor, Inmarsat C, merk Sailor, reserve 
Inmarsat C, Navtex, merk Furuno, AIS 
systeem, merk Sailor.



Special door Max J. van H ilten, dr.ir. Johan H. W u lde r en Jan Frans van den Hoek

Figuur 1 -  Vergelijking 

‘forward brake mode’ 

(links; sleepboot rem t) 

en ‘conventional mode’ 

(rechts; sleepboot 

tre k t voorschip naar 

stuurboord).

Optimale inzet van 
havensleepboten
Ware grootte- en simulatorproeven 
voor alternatieve inzet sleepboten

Door de toenemende afmetingen van containerschepen veranderen de eisen die gesteld worden aan 
s leepbootassistentie. Het verhogen van de vermogens van sleepboten lijkt niet in alle gevallen haalbaar 
waardoor gezocht w o rd t  naar het ontwikkelen van een optimale inzet van bestaande sleepboten. Gedu
rende de laatste jaren zijn de auteurs betrokken geweest bij onderzoek en ontwikkeling van een a lte rna
tieve methode in de haven van Rotterdam.

Wereldwijd bereiden havens zich voor 
op dé komst van zeer grote container
schepen (VLCV: Very Large Container 
Vessel) van 10.000+ TEU. Gedurende 
de laatste jaren zijn bij Simulator As
sisted Applied Research (SAAR), voor
heen MSR, verscheidene uitgebreide si 
mulatiestudies uitgevoerd om de toe
gankelijkheid van de diverse havens 
voor VLCV’s te onderzoeken.
In 2003 werden ‘real time’ simulaties 
uitgevoerd met betrekking tot de toe
gankelijkheid van een toegangsvaarweg. 
Zowel tijdens de voor deze studie en ook 
later uitgevoerde simulaties, kwamen

enkele specifieke manoeuvreertechni 
sche aandachtspunten aan het licht. De
ze deden zich in het bijzonder voor tij - 
dens harde wind: in die condities is het 
vaak van groot belang om voldoende 
vaart te blijven lopen teneinde te voor
komen dat het schip een speelbal van de 
wind wordt. Eén van de belangrijkste 
knelpunten die aan het licht kwamen 
was de trage reactie van de VLCV op 
ingezette koersveranderingen; zelfs met 
hulp van vier sterke sleepboten. Dit 
leidde nogal eens tot te grote bochtstra- 
len (te weinig hoeksnelheid: ‘rate of 
turn’) en te trage reactie op ingezette 

kleinere koers- 
j - ” l  veranderingen 

-■-it. (te weinig hoek-
versnelling: ‘ac 
celeration of 
turn’). Het was 
tijdens de simu 
laties in 2003 dat 
de eerste auteur, 
op dat moment 
werkend voor 
Kennis Centrum 
Loodswezen, op 
het idee kwam 
om de gerezen 
problemen het 
hoofd te bieden 
door een anders 
dan gebruikelijke 
inzet van de 
sleepboten: het

laten remmen door de voorsleepboten 
in plaats van het voorschip de bocht om 
te trekken (conventionele methode). 
W e gaven deze methode de naam ‘for
ward brake mode’. Zie figuur 1.

Daarbij is het de bedoeling om de vaart 
van het geassisteerde schip min of meer 
constant te houden zodat het eerder in 
deze paragraaf genoemde probleem 
(‘speelbal van de wind’) wordt voorko
men. Tengevolge van het remmen van 
voorsleepboten dient het aantal schroef- 
omwentelingen van het geassisteerde 
schip aanzienlijk hoger te zijn dan wan
neer de voorsleepboten conventioneel 
tewerk gaan. De voorgestelde werkwijze 
leidt daardoor tot aanzienlijk meer 
dwarskracht op het roer van het geas
sisteerde schip. Om misverstanden bij 
voorbaat te voorkomen: het is algemeen 
bekend dat voor het veranderen van 
koers van een vooruitvarend schip, de 
assistentie daarbij van achtersleepboten 
aanzienlijk effectiever is dan het gebruik 
van voorsleepboten. Wanneer échter 
voor het opbouwen van voldoende 'rate 
of turn’ de achtersleepboten niet vol
doende kracht kunnen leveren, worden 
dé voorsleepboten doorgaans ingezêt 
om daarbij mee te helpen.
SAAR, in de persoon van de tweede au 
teur, reageerde enthousiast op de voor
gestelde methode hetgeen resulteerde in 
een aantal eerste simulatorproeven met 
vier vectorsleepboten. De resultatenV
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Figuur 2 -  Resultaten van de eerste simulatorproeven: tw ee proeven m et vier ‘vecto r sleep

boten’ en een proef zonder sleepboten; alle proeven m et nagenoeg dezelfde vaart.

van deze proeven zagen er veelbelovend 
uit: zowel een toename van de accelera
tion of turn als van de rate of tum. Zie 
figuur 2. Het was echter veel te vroeg 
om dé voorgestelde methode te gebrui 
ken tijdens de toen lopende simulatie - 
projecten voor het Havenbedrijf Rotter
dam. Daarvoor moesten, eerst enkele 
vragen worden beantwoord: treedt de 
toegenomen manoeuvreerbaarheid ook 
in werkelijkheid op, en is deze aanpak 
vanuit praktisch oogpunt haalbaar en 
veilig?

Ware-grootte-proeven
Het uitvoeren en de resultaten van de 
eerste simulatorproeven zijn cruciaal 
geweest voor het opstarten van het pro
ject. Voorts was het van groot belang 
dat de Loodsen Corporatie Rotterdam 
Rijnmond, in de persoon van de derde 
auteur, het idee een kans wilde geven: 
zij namen het initiatief om de ware 
grootte proeven te organiseren, De eer
ste stap was een bespreking met afge
vaardigden van de loodsen en de Rot
terdamse sleepdiensten Smit, Kotug en 
Fairplay. De reacties waren divers doch 
er werd besloten door te gaan en proe
ven voor te bereiden. Tijdens deze bij 
eenkomst kwam duidelijk naar voren 
wat voor eventuele problemen verwacht 
konden worden. Daarmee was tegelijk 
duidelijk welke vragen op grond van de 
proeven beantwoord dienden te wor
den:
a. kan een voorsleepboot die in forward 

brake mode assisteert, bij een vaart - 
bereik van 4 -6 knopen, veilig vrij blij

ven van de huid van het geassisteerde 
schip?

b. kan een voorsleepboot die in forward 
brake mode assisteert, bij een vaart 
van 4-6 knopen, veilig naar een posi
tie vóór het geassisteerde schip ko
men?

c. kan een voorsleepboot die conventi
oneel assisteert, bij een vaart van 4-6 
knopen, veilig naar de positie komen 
voor assistentie in forward brake 
mode?

d. is de bewering waar dat de voorge
stelde methode, bij een vaart van 4-6 
knopen, leidt tot een betere manoeu
vreerbaarheid dan de conventionele 
methode?

e. is het vanuit praktisch oogpunt haal
baar om de voorgestelde methode 
veilig toe te passen in de dagelijkse 
praktijk?

De hierboven genoemde vaart van 4-6 
knopen is gebaseerd op de ervaringen 
tijdens simulaties: daaruit bleek dat het 
te adviseren is om in condities van harde 
wind een vaart van tenminste vier 
knopen te lopen. Bovengenoemde vra
gen dienen beantwoord te worden voor 
diverse typen sleepboten.

Twee series proeven
Na langdurig wachten op de zeldzame 
combinatie van het beschikbaar zijn van 
een geschikt schip, beschikbaarheid van 
de sleepboten, weinig wind en golf 
hoogte, goed zicht en uiteindelijk ook 
nog gedurende daglicht, bleek de eerste 
mogelijkheid zich voor te doen in juli 
2005. Tot het moment van schrijven 
van dit artikel zijn er tot twee keer toe 
proeven uitgevoerd: 4 juli 2005 en 9 ja 
nuari 2006. Dit is mogelijk gemaakt 
door de welwillende medewerking van 
Front Line (Bermuda), Maersk Line 
(Kopenhagen) en uiteraard de Rotter
damse sleepdiensten. De eerste proeven 
vonden plaats met de tanker Front 
Warrior en twee ASD-sleepboten van 
Smit: de Smit Clyde en Smit Humber. 
De tweede serie proeven vond plaats 
met het containerschip Gunvor Maersk 
en de Smit Clyde. Indien mogelijk wil
len we de proeven ook nog uitvoeren 
met het type Rotor-tug van Kotug.

Figuur 3 - Containerschip Gunvor M aersk
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Omgeving
De proeven zijn uitgevoerd op zee ter 
hoogte van Hoek van Holland; onge
veer een mijl ten Zuiden van de boei 
MN2, De meteorologische omstandig
heden waren min of meer ideaal (het
geen uiteraard één van de randvoor
waarden was voor een valide vergelij 
king van de methoden): windkracht 2-3 
Beaufort uit een Zuidoostelijke richting. 
Golf- en deininghoogte waren kleiner 
dan 0,4 m. De diepte-diepgang verhou 
ding (H/T ratio) was om en nabij 2.0,

Data
Gedurende de proeven zijn allerlei data 
zoals posities (WGS84), koers, vaart en 
rate of turn, opgeslagen in de NMS 
(Navigatie apparatuur Marginale Sche
pen) van de loodsen. De NMS is een 
‘PC-based carry-on-board navigation 
tooi’, met EGDIS, twee antennes voor 
DGPS/GLONASS/RTK signalen, 
een ‘fibre optie rate of turn sensor’ en de 
nodige software om de actuele positie en 
beweging alsmede de voorspelde poss 
ties te kunnen presenteren op het ‘elee 
tronie chart display’. Ook kunnen 
hydrologische en meteorologische gege
vens worden ontvangen en getoond. 
Gedurende de eerste serie proeven zijn 
de benodigde data iedere twee seconden 
opgéslagen, gedurende dé tweede serie 
proeven, waarbij de nieuwste versie van 
de NMS werd gebruikt, iedere 0,2 se
conden. Van de tweede serie proeven 
beschikken we tevens over de op het 
schip gelogde schroefasomwentelingen.

Presentatie resultaten
De volledige resultaten van beide series 
proeven zijn beschreven in een artikel 
voor de MARSIM 2006 conferentie die 
gehouden wordt op Terschelling van 
25-30 juni 2006. Er zal ook, in een bre
dere context, aandacht aan worden be
steed tijdens de PIANC-conferentie in 
Estoril in mei 2006. Hoewel de proeven 
met de Front Warrior een essentiële bij 
drage hebben geleverd aan het eindre
sultaat, beperken we ons in het voorlig
gende artikel tot één korte beschrijving 
van de resultaten van de tweede serie 
proeven die werden uitgevoerd met de 
Gunvor Maersk. Overigens dient ver
meld te worden dat de proeven met de 
Front Warrior zijn uitgevoerd met twee 
sleepboten (één voor, één achter), ter
wijl dat bij de proeven met de Gunvor 
Maersk bewust was teruggebracht tot 
uitsluitend één voorsleepboot.

Gunvor Maersk
De Gunvor Maersk is een container
schip van de in Denemarken gevestigde 
Maersk Line. De hoofdafmetingen zijn:

Lengte over alles 
Breedte 
Diepgang voor 
Diepgang achter 
Machinevermogen 
Deadweight

367 m 
42,8 m 

11,25 m 
11,85 m 

68,640kW 
115.700ton

Proeven Gunvor Maersk
De proeven in forward brake mode zijn 
tweemaal uitgevoerd, die in conventio
nal mode eenmaal. Aan boord van de

Smit Clyde werden de proeven bij ge
woond door een collega sleepbootkapi
tein. Aan boord van de Gunvor Maersk 
w'erden de proeven bij gewoond door 
een afgevaardigde van de Haven Pilots, 
Harwich, U.K. De richting en snelheid 
van de stroom zijn voor en na de proe
venbepaald met behulp van de Doppler 
log van de Gunvor Maersk. De stroom
snelheid werd gevonden door het ver
schil in aanwijzing van de vaart door het 
w'atér en de vaart over de grond; de 
stroomrichting door een zodanige koers 
te zoeken dat de aanwijzing van de 
dwarsscheepse vaart nul werd. De zo 
gevonden tijdsafhankelijke stroomsnel
heden zijn met een daartoe door het Oil 
Companies International Marine Fo
rum (OCIM F, zie ref, [1]) voorgestelde 
methode omgerekend naar effectieve 
stroomsnelheden. Deze stroomsnelhe
den zijn uiteindelijk gebruikt om de ge
meten posities te verzeilen teneinde een 
voor de stroom gecorrigeerd trackplot te 
kunnen bepalen. Zie figuur 5. Door 
Hydro Meteo Rijnmond (HMR) was 
voorafgaand aan de proeven een 
stroomvoorspelling opgemaakt die 
achteraf, op grond van nauwkeuriger 
invoerwaarden, enigszins is bij gesteld 
(‘hindcast’). Daarbij is ook gekeken naar 
het verschil van de bij Maasvlakte 
Noord (“ 8 mijl ten Oosten van de posi
tie waar de proeven werden uitgevoerd) 
voorspelde en gemeten waarden. De zo 
gevonden waarden van de stroomsnel
heid lagen dicht bij de aan boord waar
genomen waarden.
Tijdens de proeven in forward brake 
mode werden dé schroefomwentelingen 
van de Gunvor Maersk automatisch 
(computergestuurd) begrensd teneinde 
overbelasting te vermijden. Dit heeft tot 
één gering vaartverlies geleid waardoor 
de oorspronkelijk beoogde constante 
vaart door het water van vijf knopen 
niet kon worden volgehouden.
Dé resultaten van deze proeven volde
den aan de verwachtingen. De verschil
len van de resultaten zijn, zoals uit fi
guur 5 blijkt, duidelijk waarneembaar 
én in het voordeel van de forward brake 
mode. De posities van 90° transfer en 
180° transfer zijn in figuur 5 gemar
keerd door ‘X ’. Tabel I toont de verhou 
dingen van de advance en 180° transfer 
van de beide methoden.
Teneinde de gevoeligheid van de resul
taten voor meetfouten van de stroom 
snelheid en stroomrichting te bepalen is 
een eenvoudig gevoeligheidsonderzoek 
uitgevoerd. Daarbij is ook rekening ge-



Advance transfer-180O

Gonv/FBMl 1,18 1,20
Conv/FBM2 1,25 1,26

Tabel I: verhouding van advance en 

transfe r-180°

houden met de mogelijke onnauwkeu
righeid van de aflezing van de Doppler 
log, De conclusie van deze analyse was 
dat de eventuele meetfouten de resulta
ten niet significant beïnvloeden.
De waterdiepte-diepgang verhouding 
(H/T-ratio) alsmede het verloop daar
van was tijdens de tweede forward 
brake mode proef en de conventional 
mode proef vrijwel gelijk daar beide 
proeven op vrijwel dezelfde positie wer
den uitgevoerd: H T  ratio=1,64-2,11.

Oud of nieuw concept?
Het werken van een voorsleepboot ‘als 
spring’, is niet nieuw. Het wordt in de 
dagelijkse praktijk vaak gebruikt en 
wordt ook kort genoemd in het welbe
kende boek Tug Use in Port van Henk 
Hensen (zie ref, [2]). Het is echter geèn 
dagelijkse praktijk dat dit wordt toege
past in een vaartbereik van 4-6 knopen. 
Voorts is, naar beste weten van de au 
teurs, niet eerder aangetoond dat dit 
concept leidt tot een drastische verbete

ring van de manoeuvreerbaarheid in de 
vorm van kleinere draaicirkels. Dit laat
ste is door middel van de beschreven 
proeven bewezen.

Acceptatie in de praktijk
In de paragraaf ‘ware-grootte-proeven’ 
zijn een aantal vragen opgesomd die op 
grond van de resultaten van de proeven 
dienden te worden beantwoord. De eer
ste drie vragen, die zich hoofdzakelijk 
bezighouden met praktische aspecten, 
kunnen voor een vaart van vijf knopen, 
inclusief veiligheidsmarge, positief wor
den beantwoord. Het antwoord op 
vraag d (is de bewering waar dat de 
voorgestelde methode, bij een vaart van 
4-6 knopen, leidt tot een betere ma
noeuvreerbaarheid dan de conventione
le methode?), dient zondermeer positief 
te worden beantwoord. Voor wat betreft 
de laatste vraag (is het vanuit praktisch 
oogpunt haalbaar om de voorgestelde 
methode veilig toe te passen in de dage
lijkse praktijk?) lijkt het er op dat deze 
voor ASD-sleepboten voor veel situa
ties positief kan worden beantwoord. In 
het bijzonder waar het gaat om grote 
schepen met een hoog deplacement. Er 
zullen echter altijd een aantal specifieke 
gevallen zijn waarin gebruik van de 
voorgestelde methode hetzij om veilig
heidsredenen niet te adviseren, hetzij

om praktische redenen lastig of onmo
gelijk is. Een voorbeeld van een situatie 
waarin het gebruik niet te adviseren is, 
is wanneer de sleepbootkapitein zich bij 
toepassing van de voorgestelde metho
de niet veilig voelt doordat het vanuit de 
positie in forward brake mode lastig is 
om te vluchten ingeval de sleepboot 
daar dreigt te worden klem gevaren. 
Een voorbeeld van een situatie waarin 
het vanuit praktisch oogpunt lastig is 
om de voorgestelde methode toe te pas
sen, is een scherpe bocht naar stuur
boord van een schip dat even verderop 
stuurboord dient te worden afgemeerd: 
als de stuurboord voorsleepboot in for
ward brake mode niet geheel voorop op 
het geassisteerde schip is vastgemaakt 
(bijvoorbeeld om schade aan de sleep
tros te voorkomen) is deze sleepboot tij - 
dens het afmeren lastig aan bakboord in 
te zetten zonder haar eerst los te gooien. 
Voorts dient de voorgestelde methode 
eerst nog in zijn algemeenheid geaccep
teerd te worden door loodsen en sleep
bootkapiteins. Uiteindelijk zijn zij de
genen die het moeten uitvoeren en er 
achter dienen te staan. Aan tot nu toe 
door hen naar voren gebrachte opmer
kingen is veel aandacht besteed doch 
het is onmogelijk om alle denkbare pro- 
bleemscenario’s op voorhand op te los
sen. Dat kan alleen wanneer er vanuit de 
praktijk volop wordt meegedacht. Op 
het moment van schrijven van dit arti
kel wordt het in het Rotterdamse nog 
niet toegepast in de dagelijkse praktijk. 
Mogelijk is dat het geval na een geplan 
de bijeenkomst met de samenwerkende 
sleepbootmaatschappijen en de lood
sen. Daar zullen de diverse risico’s en 
bezwaren ongetwijfeld nog worden 
doorgesproken. Intussen zijn er echter 
ook al diverse bestaande situaties naar 
voren gebracht waar de voorgestelde 
werkwijze bruikbaar is: niet alleen tij
dens veel wind doch ook voor het (voor
al tijdens stroom) volgen van scherpe 
bochten. Het is niet voor niets dat een 
afgevaardigde van de Haven Pilots aan
wezig was bij de proeven: zij hebben te 
maken met een bestaande situatie waar
in het veelal lastig blijkt om tijdens 
(veel) stroom volgens het conventionele 
concept veilig een krappe bocht te ma
ken. Gebruik daarbij van de voorgestel
de methode lijkt een oplossing te kun 
nen bieden, In zijn algemeenheid lijkt 
implementatie te kunnen leiden tot een 
assertieve wijze van manoeuvreren.
Een manier om acceptatie in de praktijk 
te bereiken is om de betrokkenen de
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Figuur 5 -  Track plots van proeven in de forward brake mode (1 en 2) en conventional mode. 

Posities zijn voor het midden van het schip en gecorrigeerd voor stroom.



Figuur 6 -  Interactieve simulatie

voorgestelde methode eerst op het daar
toe geëigende instrument, een simula 
tor, te laten uitvoeren. Dit dient bij 
voorkeur te worden uitgevoerd door 
sleepbootkapiteins en loodsen tezamen, 
interactief, te laten simuleren. Dus in 
clusief de interactie schip-sleepboot. 
Interactieve simulatie is niet alleen van 
belang om te garanderen dat de uitgeoe
fende krachten realistisch zijn, het heeft 
ook te maken met het belang van het 
meewegen van de ‘human eléments’ as
pecten: een voorbeeld is dat sleepboot
kapiteins zullen handelen in overeen
stemming met het door hen in geschatte 
gevoel van veiligheid voor dé sleepboot 
en haar bemanning. Wanneer niet- 
sleepbootkapiteins simulatorsleepboten 
bedienen bestaat er een grote kans dat 
dergelijke aspecten niet worden meege
wogen.

Conclusies
Gebaseerd op de resultaten van de stu 
die wordt het volgende geconcludeerd:
• voor de ontwikkeling van een alterna

tieve methode voor de inzet van sleep 
boten blijkt een simulator onmisbaar;

• een ASD-sleepboot (van het type Smit 
Clyde) kan in forward brake mode tot 
een vaart van vijf knopen (inclusief 
veiligheidsmarge) veilig vrij blijven 
van de huid van het geassisteerde 
schip;

• een ASD - sleepboot (van het type Smit 
Clyde) kan in forward brake mode tot 
een vaart van vijf knopen veilig en snel 
C' 1 minuut) naar voren komen naar

een positie vóór het geassisteerde 
schip;

• een ASD-sleepboot (van het type Smit 
Clyde) kan in conventional mode tot 
een vaart van vijf knopen veilig en snel 
naar achteren komen naar de positie 
vereist voor het werken in forward bra
ke mode;

• de voorgestelde methode leidt, bij een 
vaart van 4-6 knopen, tot een betere 
manoeuvreerbaarheid dan de conven
tionele methode op voorwaarde dat het 
geassisteerde schip niet te veel trim 
achterover heeft;

•het lijkt vanuit praktisch oogpunt 
haalbaar om de voorgestelde methode 
m veel gevallen veilig toe te passen met 
dien verstande dat de vaart ten hoogste 
vijf knopen mag bedragen;

• in een aantal specifieke situaties kan de 
sleepbootkapitein zich bij toepassing 
van de voorgestelde methode niet vei
lig voelen of is het in verband met ver- 
volgmanoeuvres niet aan te raden om 
de voorgestelde methode toe te passen;

• er bestaan bepaalde verwachtingen 
voor wat betreft de resultaten van deze 
proeven met andere typen sleepboten, 
bijv. tractor- of Rotor-tugs; daarvan is 
tot nu toe echter nog niets bewezen;

• de resultaten van de proeven zijn geen 
enkele garantie dat de voorgestelde 
werkwijze onmiddellijk effect zal heb
ben in de dagelijkse praktijk; de werk
wijze kan alleen als ‘normal practice’ 
beschouwd worden op het moment 
dat het geaccepteerd is door sleepboot
kapiteins en loodsen;

•de resultaten van dit project kunnen 
wellicht helpen bij het oplossen van 
manoeuvreertechnische problemen in 
bestaande situaties alsook van gerezen 
problemen tijdens de ontwikkeling 
van nieuwe havens;

•voor introductie van de voorgestelde 
werkwijze in de dagelijkse praktijk en 
het aantonen van de voordelen van de 
voorgestelde werkwijze in bestaande 
of toekomstige situaties, is ‘state of the 
art’ simulatietechniek, inclusief de 
interactie schip-sleepboot, een abso
luut vereiste.

Vervolgonderzoek
Op grond van de positieve resultaten 
van dit project overwegen SAAR en 
PortXS verder onderzoek naar de moge
lijkheden van optimalisatie van de inzet 
van havensleepboten. De eerste stap zal 
zijn om de ware grootte proeven met de 
Gunvor Maersk op de simulator na te 
bootsen. Het doel daarvan is om de si
mulatorresultaten voor deze complexe 
situaties te valideren. Indien, zoals ver
wacht, de simulatorresultaten overeen
komen met de werkelijkheid, kan de si 
mulator worden gebruikt bij de ontwik - 
keling van nieuwe strategieën of verfij - 
ning van bestaande strategieën.

W oord van dank
Onze dank gaat uit naar: Front Line, 
Maersk Line, Smit, Kotug en Fairplay 
voor hun medewerking aan dit project. 
Ook willen we Louis Stevens (Rotter
damse loods) bedanken voor zijn be
langrijke bijdragen. De bijdrage van 
Drs. Marc Philippart, van Hydro Me- 
teo Rijnmond, in de vorm van belang
rijke informatie over de stroom, mag 
ook niet onvermeld blijven.
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Kotug
LJ groter, wij sterker

Dat mag wel het huidige m otto  worden genoemd van het Rotterdamse sleepbedrijf Kotug, dat were ld
wijd bekendheid heeft gekregen door te gaan varen met de in eigen beheer ontwikkelde Rotor Tugs en 
het doorbreken van sleepmonopolies in enkele havens. In d it  artikel een gesprek m et Ard-Jan Kooren en 
een nadere kennismaking met d it dynamische en veelzijdige bedrijf.

Ontstaan in de tweede helft van de 19e 
eeuw als een klein transportbedrijf over 
het water, is via de natte aannemerij 
(Sleepdienst Adriaan Kooren) in 1988 
Kotug ontstaan en uitgegroeid tot èèn 
wereldwijd bekende speler op het ge
bied van sleepdiensten. Aardig is om 
daarbij te vermelden dat men groot is 
geworden met binnenwerk en dat men 
(qua sleepdiensten) hoofdaannemer was 
van de Oosterscheldewerken,
Naast assistentie van zeeschepen in de 
havens van Rotterdam, Hamburg en 
Bremerhaven, is Kotug ook actief in de 
offshore en bergingsindustrie. Zelf noe
men ze dit laatste liever hulpverlening, 
waarbij trouwens ook een goede samen
werking met SM IT bestaat. Bij offshore 
werkzaamheden moet vooral gedacht 
worden aan het verslepen van drijvend 
materieel enzogenaamde ‘rig moves’. 
De visie van Kotug geeft in dit geval 
goed weer wat men wil bereiken: conti
nuïteit van activiteiten door verzekeren 
van de voorkeur bij Kotugs wereldwijde 
klanten boven andere sleepdiensten. 
Daarnaast zoekt men uiteraard naar 
mogelijkheden voor uitbreiding van ac
tiviteiten.

Innovatie
Op de vraag hoe men dit wil bereiken 
geeft Ard-Jan Kooren, president van 
Kotug, aan dat een concurrerende spi
rit, innovatieve ‘drive’, kwaliteit en be
wust zijn van medewerkers, hierin be
palend zijn, maar ook de selectie van de 
partners. Met een vloot van ruim twin 
tig schepen, waarvan de Rotor Tugs de

bekendste zijn, is Kotug daartoe ook 
uitstekend uitgerust. Het scheepsont
werp Rotor Tug won in het jaar 2000 de 
‘Schip van het Jaar’-prijs.
Concurrerend zijn is natuurlijk vanzelf
sprekend voor een commercieel bedrijf, 
maar een innovatieve drive is zeker geen 
gemeengoed bij reders. Kotug heeft dit 
echter al j aren hoog in het vaandel staan. 
Men verwacht dat er een steeds verdere, 
wereldwijde consolidatie gaat ontstaan 
van rederijen, waarbij tevens nog grote
re containerschepen op de markt ko
men. En daar liggen de uitdagingen, 
want deze reuzen vereisen meer ‘bollard

pull’ om ze in bedwang te houden bij 
het afmeren. Nu nog betekent dit vaak 
extra sleepboten, maar met de in eigen 
huis ontworpen Rotor Tug kan met 
minder slepers worden volstaan. Ofte
wel “U groter, wij sterker” zoals Ard- 
Jan Kooren het verwoord.

Rotor Tugs
Maar wat zijn nu de voordelen van die 
bekende Rotor Tugs? Voor zover u nog 
niet bekend bent met het Rotor Tug 
principe, dit bestaat uit een sleepboot 
die bij eenzelfde lengte een stuk breder 
is dan conventionele slepers en drie azi-



muthale schroeven onder het vlak heeft. 
Twee achterin en één voorin. Hierdoor 
is het schip sterker en beter manoeuv- 
reerbaar dan de gangbare sleepboten in 
de markt en kan dit type sleepboot zo
wel over het voor- als achterschip sle
pen. Als het moet kan men zelfs tot 6 
knopen dwarsuit meevaren/slepen. 
Door de configuratie van de schroeven 
kan in een relatief kleine romp veel ver
mogen geplaatst worden. Bij het uitval 
len van een van de drie hoofdmotoren 
en/of een van de drie schroeven kan ge
woon worden doorgegaan met de acti
viteiten waarbij +/- 65% van de kracht 
behouden wordt, In veel gevallen kan 
ook het aantal sleepboten per assiste
rend schip verminderen wat dus één 
extra besparing oplevert voor de klant. 
“De meeste havenslepers hebben een 
bollard pull tot zo’n 50 ton, daarboven 
is het aantal beschikbare schepen één 
st.uk beperkter. Wij zijn met onze Rotor 
Tugs sterk in dit hogere segment”, ver
telt Kooren. Het bedrijf heeft het con 
cept hiervoor hélemaal zelf bedacht en 
uitgewerkt, waarna de eerste vier in ei
gen beheer zijn gebouwd en aan de ei
gen vloot zijn toegevoegd. Een revoluti
onair concept zoals het toentertijd werd 
gepresenteerd, maar daarmee rijst me
teen de vraag waarom dit type schepen 
niet over de gehele wereld meer wordt 
ingezet? Kotug is tot nog toe namelijk 
één van de weinige sleepdiensten die er
mee rondvaart, Kooren geeft aan dat 
Kotug een sleepdienst is en geen 
scheepsmakelaar en dat zij dus niet de 
energie hebben gestoken in de verkoop 
van het concept, maar in het optimalise
ren ervan voor het eigen gebruik. Na de 
eerste serie van vier wordt het concept 
nu echter verder uitgewerkt en verkocht 
via zustermaatschappij Kooren Ship 
building & Trading (KST). Die hebben 
in eerste instantie vier schépen in specu
latie laten bouwen, die inmiddels naar 
Duitsland en Frankrijk zijn gegaan. Op 
dit moment worden nog een paar sche
pen gebouwd, waarmee het totaal aantal 
Rotor Tugs, inclusief bouworders, op 
twaalf komt.

Rotor Tug Stephanie

Uitdagingen
Hoewel Kotug met dit scheepstype bij 
de introductie veel aandacht heeft ge
trokken van de vakpers, profileert het 
bedrijf zich verder weinig in dé pers. 
Een bewuste keuze, maar de laatste tijd 
niet helemaal haalbaar, zo blijkt uit arti
kelen over sleepperikelen in Frankrijk. 
Kotug is daar partner van de Franse So
ciété Nouvelle de Remorquage de Hav
re (SNRH), die met vijf schepen een 
nieuwe sleepdienst wil starten. Maar 
van alle kanten is ér daar tegenwerking, 
waardoor er enorme vertragingen ont
staan. Volgens Kooren daarom tijd om 
in de openbaarheid te treden en de 
Franse partner openlijk té steunen. Hét 
Rotterdamse bedrijf is namelijk zowel 
technisch als commercieel gezien part
ner van SNRH.
Zoals al eerder aangegeven is het bedrijf 
ook actief in de offshore in
berging/hulpverlening. De offshore 
worden bediend met de Rotor Tugs, die 
normaal gesproken met drie man varen. 
Met drie man extra zijn ze echter direct 
inzetbaar op zee. In de bergingsin
dustrie doet men ongeveer vijf a zeven 
hulpverleningen per j aar, merendeels in 
de haven. Het werk bestaat uit het vlot 
trekken van vastgelopen schepen, maar 
ook het (gedeeltelijk) lossen van deze 
schepen. Indien nodig wordt hierbij na
tuurlijk ook samengewerkt met andere 
bergingsbedrijven om een klus te kla
ren.
Om als dienstverlenend bedrijf aan de 
wensen van klanten tegemoet te komen, 
wordt reeds in een vroeg stadium mee

gedacht met de reder. Denk daarbij ook 
aan de opzet van nieuwe olie- en gaster- 
minals, waar nog een sleepdienst moet 
worden opgezet. Kijkend naar de markt, 
ziet men deze dan ook vol vertrouwen 
tegemoet, zeker ook omdat men met de 
nieuwe generatie slepers klaar is voor de 
grote containerschepen(10.000+ TEU) 
en men mee biedt op wereldwijde ter
minal contracten.

Kanttekeningen
Aan de andere kant ziet men ook wel 
bedreigingen, waarvan een eventuele te 
snelle terugval van de huidige goede 
scheepvaartmarkt als belangrijkste 
w'ordt gezien. Daarnaast wil Kooren 
ook nog wel kwijt dat Nederland als 
vlaggestaat voorop heeft gelopen met 
een Nederlands register, maar dat dit 
systeem door de werkelijkheid (lees om
ringende landen) is ingehaald. De voor
delen wegen nu niet meer op tegen de 
fiscale nadelen die eraan kleven.
Als laatste wordt aangegeven dat je wel 
concurrerend kan zijn, maar dat veel 
ook staat en valt met de betrouwbaar
heid van de schepen. Die moeten altijd 
inzetbaar zijn op het moment dat het 
nodig is en uiteraard tegen de gunstigste 
kosten, Total Cost of Ownership speelt 
dus een rol bij de aanschaf en het onder
houd van het materieel. Daarbij wordt 
gekozen voor motoren en schroeven van 
merken die zich hebben bewezen als be
trouwbaar en het zelfde geldt voor toele
veranciers. Van hen verwacht Kooren 
een snelle en flexibele service tegen een 
concurrerende prijs.



Special door dr. N ico Guns

De berging van de ILOIMA M
In juli 2 0 0 4  zonk een Duits motorvrachtsch ip  op het IJsselmeen te r  hoogte van Urk. Het was op een be
drieglijke zomerdag in snel opkomend slecht weer verzeild geraakt terw ij l het m et een open luikenkap 
1 .200  ton kopererts vervoerde. Die combinatie werd de schipper fataal: zijn schip zonk en zakte to t  op 
acht m eter naar de bodem van het IJsselmeer. De bemanning werd ternauwernood gered.
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In oktober 2005 zonk een Duits motor - 
vrachtschip op de rivier de Eems, Het 
was op een bedrieglijke herfstnacht met 
een defecte radar in snel opkomende 
dichte mist verzeild geraakt terwijl het
1.200 ton zand en scherpe kiezel ver
voerde. Onder die omstandigheden 
voer het met de boeg in de oever. Het 
kwam vast te zitten, viel dwars, knikte 
midscheeps en zonk. De brandweer kon 
de bemanning met behulp van ladders
evacueren.

De naam van beide schepen: 
mvs ILONA M.
De naam van het bedrijf dat de berging 
van beide schepen uitvoerde: BTS.

ILONA M vast en gezonken
De rivier de Eems is bij Rhede, ter 
hoogte van kilometer 219,5 tussen de 
haven Papenburg en de sluis Herbrum, 
bepaald niet van gevaar ontbloot. Daar 
ter plekke vormt het vaarwater eigenlijk 
al het Dortmund-Eems Kanaal (DEK).

Nog in januari 2002 leed vlakbij het 
binnenvaartschip IRLICH schipbreuk. 
Het duurde toen ruim een week voordat 
de vaarroute weer vrij was. De relatief 
geringe vaarbreedte en de periodiek 
sterke stroming vanwege het getij had
den ook bij de ILONA M uit Nieder
langen noodlottige consequenties.
In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 
15 oktober 2005 was het tachtig meter 
lange en negen meter brede schip afva
rend onderweg bij afgaand tij. De schip
per zette zijn radar aan omdat er dichte 
mist kwam opzetten. De radar bleek 
evenwel defect. Daardoor werd zijn ori - 
ëntatering op het relatief smalle vaarwa
ter ten zeerste bemoeilijkt. De gevolgen 
bleven niet uit. Tegen 00:40 uur voer de 
ILOM A M in de rechteroever. Weldra 
draaide het achterschip bij hoog water 
vanwege de sterke stroming naar de an
dere oever. Het duurde niet lang of het 
schip viel dwars, waarbij het achter
schip op de linkeroever kwam vast te 
zitten. Door de stroming werd het schip

in slagzij geduwd, waarna het weldra 
volop water begon te maken, De gealar
meerde brandweer slaagde erin de twee 
bemanningsleden van boord te halen: 
de matroos was ongedeerd; de schipper 
verkeerde in shocktoestand. Om 3:00 
uur zonk het schip.
Bij laag water knikte de ILONA M 
midscheeps. Deze ernstige averij bete
kende, dat het voorlopig ‘einde varen’ 
op de Eems/DEK was.

Complicatie
Dat kwam - om een understatement te 
gebruiken - slecht uit. Vele binnen
vaartschippers op de zuidelijke vaarweg 
van en naar Noord- en Midden Duits
land hadden namelijk op dat moment 
de noordelijke vaart door de 
Eems/DEK gekozen als omvaartroute 
vanwege de stremming die in het zuide
lijk deel van het DEK was ontstaan door 
een lek in eèn damwand ter hoogte van 
kilometer 23 (waar het DEK nabij O l
fen via een aquaduct over de rivier de

Juli 2 0 04 : alleen de radarre flecto r van de ILONA M  

stak nog uit boven het IJsselmeer bij Urk.

Juli 2 0 04 : het zware materieel van bergingsbedrijf BTS 

volop aan het w erk om de ILONA M  te  lichten.

Juli 20 04 : de ILONA M  na de lichting klaar voor 

tra nspo rt op een ponton.



Lippe stroomt, niet ver van Sicherheit
stor Datteln). Deze dambreuk had on 
der meer tot gevolg dat menige schipper 
vanuit Nederland zijn toevlucht nam 
tot de alternatieve en langere noorde
lijke vaarweg via Delfzijl en de 
Eems/DEK Duitsland in. Het gevolg 
van al deze ongelukken was, dat het in 
een mum van tijd boven en onder de 
rampplek
van de ILONA M volliep met ernstig 
gedupeerde vrachtschepen, weldra 
meer dan 150.

BTS
Zaterdag 15 oktober 2005 ging 's mor
gens in alle vroegte om zes uur de tele
foon van de heer J.(Jaap) Scheffer. Hij is 
directeur van bergings- en transport - 
maatschappij BTS B.V., die per jaar ge
middeld drie ‘grote, spectaculaire ber
gingen’ uitvoert, Zijn bedrijf is ge
vestigd op de Karel Doormanweg 47, 
Haven 580 in Schiedam. Bekend adres? 
Zeker! Daar staat namelijk ‘het bolder - 
gebouw’ van de Van Seumeren Groep. 
U weet wel, het karakteristieke kantoor 
van de wereldberoemde Mammoet
B.V., de zwaartransport specialist die 
onder andere bekend is van de sensatio
nele Koersk-berging. BTS is een doch 
terbedrijf van Mammoet, hoewel èèn 
volledig zelfstandig opererend dochter
bedrijf. Het is van origine de in 1985 in 
Lelystad door de heer Y. Scheffer be
gonnen bergings- en transportmaat- 
schappij Scheffer B.V. Zijn bedrijf 
kwam weldra terecht onder de wijduit- 
geslagen vleugels van SM IT Internatio
nale in Rotterdam. In 2002, nadat 
SM IT Internationale het bedrijf weer 
had afgestoten, werd het een dochter
maatschappij van de Van Seumeren 
Groep, onder directie van de zoon van 
de oprichter. Met hem spraken wij uit
gebreid ter voorbereiding van dit arti
kel.
Zonder in al te veel details te treden, 
merken we op, dat het werkgebied van 
BTS alle rivieren, kanalen en kustwate
ren van geheel Europa omvat. Met het 
buitengewoon vakbekwame personeel 
voert BTS de volgende kernactiviteiten 
uit: zwaartransport, zwaar hijswerk, 
berging en het invaren van bruggen. De 
zeer uitgebreide BTS-vloot bestaat uit 
drijvende bokken (o.a. TR ITO N  en 
AMSTERDAM), een kraanponton 
met 360° roterende kraan (IBIS), trans
portpontons (o.a. ADELAAR, 
M EERKO ET, PURM ER en ZEE
VANG), bergingsvaartuigen (o.a.

SPITSBERGEN), duwboten (o.a. 
EVODIA) en een multifunctioneel 
schip (JUMBO).

Lastige klus
“Ik dacht eindelijk een rustig weekend 
te hebben,” lacht Jaap Scheffer, ‘Maar 
daar hing de expert aan de lijn. O f ik 
wilde meedingen naar de ILONA M- 
klus op de Eems bij Rhede, Er waren 
twee andere concurrenten. Ik trok ra
zendsnel mijn plan, in de wetenschap 
dat ons kraanponton IBIS daar toevallig 
in de buurt was. Wij kregen de ber- 
gingsopdracht dankzij het feit dat we - 
mede daardoor - snel konden beginnen 
en bovendien was kennelijk mijn offerte 
qua prijs de gunstigste, Ik wist waar ik 
aan begon, want BTS is daar de afge
lopen vijf jaar al acht keer in actie ge
weest vanwege dwarsgeraakte en/of ge
broken schepen. Maar zodoende was ik 
er ook op voorbereid, dat het waar-

schij nlij k weer een buitengewoon lastige 
klus zou zijn. Ter plaatse bestaat sterke 
stroming, zo’n tien tot twaalf kilometer 
per uur. Het bergingswerk ondervindt 
veel last van slibverplaatsing. Bij laag 
water is er in het smalle en relatief on
diepe deel van het vaarwater weinig ma
noeuvreerruimte. Bovendien word je 
ernstig belemmerd door de getijdewer- 
king: het water zakt en stijgt met drie 
meter.”

Scenario’s
Al die verzwarende factoren zouden 
zich volop manifesteren bij de berging 
van de ILONA M. Daar kwam nog bij, 
dat er tussen eb en vloed slechts vier uur 
effectieve werktijd beschikbaar was, 
want per getijde was de stroomsnelheid 
steeds twee uur lang zo hoog, dat het 
dan veel te gevaarlijk was om allerlei 
bergingsactiviteiten uit te voeren.
Jaap Scheffer realiseerde zich dan ook 
van meet af aan, dat de klus wel eens 
veel gecompliceerder kon zijn dan het er 
Zo op het oog uitzag. Hij calculeerde het 
werk dan ook uit voorzorg op veertien 
dagen. Natuurlijk had hij de stille hoop, 
dat het project in een paar dagen voor 
elkaar zou zijn, zoals met vergelijkbare

schepen in soortgelijke situaties al eer
der was gelukt. Maar ervaring had hem 
ook geleerd, dat er wel eens twee of drie 
of nog meer pogingen nodig zouden 
kunnen zijn alvorens de ILONA M 
zich gewonnen zou geven. Hij had bij 
het uitbrengen van zijn offerte en het 
maken van de plannen dan ook bij voor
baat al enkele successieve scenario’s in 
zijn hoofd.
Achteraf constateert Jaap Scheffer: “De 
w'eerstand van de ILONA M  bleek zo 
groot te zijn, dat we uiteindelijk drie 
scenario’s hebben moeten toepassen, 
die in totaal tien dagen bergingswerk 
met zich meebrachten. Veel mensen op 
de wal dachten, dat we dat schip wel 
eventjes uit het water zouden tillen, zo
als je een gekantelde vrachtwagen van 
de weg takelt. Ze dachten dat het ‘een 
eitje’ was. Er waren zelfs enkele gedu
peerde schippers die deze mening soms 
ook luidkeels ventileerden, tot onze niet

geringe irritatie. Zij riepen of we niet 
een beetje konden opschieten. Toen het 
niet meteen in één keer lukte, dachten 
sommigen van hen kennelijk dat wij 
maar wat aanrommelden. Natuurlijk 
zou ook ik het prachtig hebben gevon 
den als meteen de eerste klap raak was 
geweest." Natuurlijk had hij wel enig 
begrip voor de frustratie van die schip
pers, want zij leden grote en waarschijn 
lijk amper verhaalbare schade door de 
stremming. Een schatting van de schip
persvereniging Koninklijke Schuttevaer 
komt uit op zo’n vier miljoen euro, 
daarbij de schade van de klanten van de 
schippers niet inbegrepen.
Toch hecht Jaap Scheffer eraan op te 
merken: “Toen wij de ILONA M na de 
derde poging en in drie stukken uit het 
w'ater hadden gehaald, w7as naar mijn 
mening het project geheel volgens de 
planscenario’s verlopen. Bovendien wa
ren wij zelfs nog vier dagen binnen ons 
eigen maximale tijdschema gebleven!”

Het eerste scenario
In het weekend werd ter voorbereiding 
van de berging reeds de lading van dè 
ILONA M gelost. Vanaf twee schepen 
terzijde van het wrak schepten draglines

‘Ik d a c h t  eindelijk een ru stig  

w eekend  te  h e b b e n ’



zoveel mogelijk zand en kiezel uit het 
vrachtruim en deponeerden het op de 
oever van de Eems. Men koesterde nog 
enige hoop, dat na het lichten én het 
dichten van de lekken en de scheuren 
het schip weer voldoende drijfvermo- 
gen zou hebben om relatief eenvoudig 
uit de vaarroute verwijderd te kunnen 
worden, maar realiseerde zich ook, dat 
zij ook kon breken, zodat ze in delen ge
borgen zou moeten worden. Holger 
Giest van het Wasser- und Schiffahrts
amtes (WSA) Meppen, die van over
heidswege de leiding over de berging 
had, liet de nieuwsgierige journalisten 
optekenen: “Das ist das Standardvorge
hen in solchen Fällen.” Gelukkig be
stond er geen gevaar van milieuvervui
ling door wegvloeiende brandstof of ge - 
vaarlijke lading. “Eine Garantie, daß és 
gleich klappt, gibt es nicht,” voegde 
Floiger Giest er voorzichtigheidshalve 
aan toe.
Op maandag 17 oktober 2005 arriveer
den tegen 18:00 de eerste hulptroepen 
van BTS bij de plek des onheils. De 
sleepboot SPITSBERGEN was die 
ochtend naar dé sluis van Delfzijl geva
ren en om 9:00 geschut. In Papenburg 
voer zij om 14:00 de schutsluis in. Een 
uur later werd hetkraanponton IBIS ge
koppeld. Het bergingsjournaal ver
meldt:
15.00: Ballast-pompen. - materialen hij

sen. - varen naar sluis.
18.00: In sluis duikmateriaal aan. boord 

nemen - schutten - varen naar 
wrak Ilona M ’.

20.00: Diverse hijswerkzaamheden. - 
draden onder schip brengen 

24.00: Einde werk.

Toen had Jaap Scheffer reeds vastge
steld, dat de ILONA M er “niet zo goed 
bij lag”, omdat de kop al een stuk was 
weggezakt. “Maar,” sprak hij toen opti
mistisch, “in geval van nood hebben we 
nog een bok in Delfzijl, die daar aan het 
werk is. Die kan desnoods heel snel hier 
ter plekke zijn.” Het zou weldra blijken 
noodzakelijk te zijn die drijvende bok, 
de TR ITO N , erbij te halen. Maar eerst 
ging op dinsdag 18 oktober de IBIS nog 
alléén aan dé slag mét een eerste hijspo
ging. Holger Giest merkte op dinsdag
middag nog optimistisch op: “Es sieht 
ganz gut aus. Wenn es im ersten Anlauf 
klappt, um so besser, ”
De IBIS en de SPITSBERGEN hadden 
inmiddels gezelschap gekregen van de 
duwboot EVODIA. Evenals van hon
derden nieuwsgierige toeschouwers op 
de oever. Over die dinsdag en de eerste 
bergingspoging vermeldt het journaal: 
03.30: Met Evodia Ibis verhalen van 

wrak + draaien in stroom..
08.00: Materialen lossen van dekschuit + 

superlift verplaatsen.
09.30 : Duikers aan wal - draad, onder 

achterschip aanbrengen..
11.30: Draad schuren achterschip.
13.00: Grote hijsblok Ibis inscheren. 
14.00: Duikwerk voorschip.
15.00: Dubbele hijsstroppen onder voor

schip schuren.
17.00: Stroppen veranderen.,

1 8  oktober 2 0 05 : het kraanponton IBIS op de Eem s/Dortm und Eems Kanaal bij het w rak van de ILONA M.

18.30: Ibis hijsen, tot 100 ton - geen. effect. 
19.30: Stroppen uithangen + aan boeien 

vastmaken - opruimen,
20.00: Einde werk.

Op haar internationaal georiënteerde, 
voortdurend geactualiseerde website 
maakte BTS toen bekend, dat de wrak- 
inspectie had uitgewezen dat de boeg 
van de ILONA M  al zó diep was weg
gezakt, dat het voordek op gelijke hoog
te lag met de rivierbodem. Het schip 
was - zo bleek later - onder de buikden- 
ning volgelopen met loodzwaar slib. 
Realistisch werd op de BTS-site aange- 
kondigd, dat er een tweede sterk hef- 
vaartuig nodig was om het vrachtschip 
te lichten. Die zou niet eerder dan don 
derdag kunnen worden ingezet, was de 
verwachting. Tot dan zouden in ieder 
geval het hele Noord- en Midden-Duit- 
se gebied en de achterliggende gebieden 
voor de vrachtvaart onbereikbaar blij 
ven: alle schepen in dit gebied zaten vol
ledig vast.

Het tweede scenario
De voorbereidingen voor een nieuwe 
bergingspoging met twee 'zware jon
gens’ (i.c. de IBIS en de TR ITO N  sa
men) vonden woensdag 19 oktober 
plaats. Die hielden onder meer in, dat 
het kraanponton IBIS en de duwboot 
EVODIA bij hoog water vanaf hun 
stroomafwaartse positie voorzichtig 
over de gezonken ILONA M  heen voe
ren om stroomopwaarts van het wrak 
hun plaats in te nemen.
Voorts arriveerde in de vooravond de 
drijvende bok TRITO N . Inmiddels 
was er een heel contingent BTS-specia- 
listen ter plaatse: een bergingsmeester, 
vijftien bergingsspecialisten en drie 
duikspecialisten. In de woorden van het 
journaal:
08.00: Voorbereiding draden onder schip 

doortrekken - materialen klaar
zetten. 11.00: Draden schuren on
der schip.

14.30: Ibis + Evodia overwrak heen. i ’a- 
ren. - Ibis rondgooien. - positione
ren,

16.00: Duikers strop aanslaan.
17.30: Pompmateriaal + generator 

klaarzetten.
18.30: Aankomst bok 'Triton’ - Ibis 

stroppen schuren. - Triton, met 
kuip van kraan aan wal stroppen 
schuren,

De werkzaamheden gingen die hele 
nacht door, evenals beide volgende da-



2 0  oktober 20 05 : de TRITON (rechts) en de IBIS (links) bij laag w a te r bezig m et het 

voorschip van de ILONA M.

gen inclusief de nachten. Althans, voor 
zover de gevaarlijke getijdestromen met 
hun periodieke wisselingen toestonden 
dat er rondom het wrak activiteiten wer
den ontplooid, Dé BTS-duikers konden 
alleen tijdens de korte pauzes tussen de 
getijden het water in om hijsstroppen 
aan te brengen. Bovendien bleken de 
sterke stromen het wrak inmiddels ern
stig te hebben beschadigd. Het journaal 
van donderdag 20 en vrijdag 21 oktober 
vermeldt:
00.00: Vloed - teveel waterdruk op pon

ton. - Spitsbergen + Evodia duwen 
om ponton op plaats te hmiden. 

04.30: Lierdraad naar bok Triton.,
07.00: Ibis + Triton wrak hijsen + pom

pen in machinekamer - schip is 
gaan plooien. - voorschip onder 
bok Triton,

12.00: W rak loslaten.
15.00: Voorbereiding.
20.00: Steken. - pompen machinekamer - 

stroppen verzetten,
22.30: Ibis + Triton, hijsén - kop blijft 

liggen - stoppen, met hijsen,
24.00: Stroppen laten vieren,
00.00: Vloedstroom - 1ierdradenvastzet

ten.
02.00: Werkoverleg.
07.00: Stroppen veranderen, van bok Tri

ton,
14.30: St.roppen.van hijsblokken wisselen 

Triton,
15.30: Triton, hijsen. - geen effect,
16.15: Duiken in wrak - lading in voor

schip.
17.00 ï Ibis met 100 ton hijsen. - geen. ef

fect.
19.00: Einde werk.

De pogingen van deze vrijdag om de 
ILONA M te lichten bleven dus zonder

resultaat. Vandaar dat de journalisten 
uit de mond van Holger Giest de in 
middels heel wat minder optimistische 
verzuchting konden optekenen: “Die 
Bergung gestaltet sich ausgesprochen 
schwierig.” Zaterdagochtend, 22 okto
ber, begon men eerst het wrak verder te 
lossen, in de hoop het gevaarte zo licht 
mogelijk te maken, alvorens de IBIS en 
de TR ITO N  gezamenlijk hun krachten 
Zouden beproeven. In de taal van het 
bergingsjournaal:
08.00: Kraanschip Magri lossen uit 

wrak.
09.00: Grijper van kraan defect,
10.30: Verder lossen uit-wrak.
12.00: Draad steken/schuren,
13.30: Hijsen 100 + 275 ton - geen effect,

De ILONA M weigerde halsstarrig om 
van de rivierbodem los te komen. Bij 
nadere inspectie van het voorschip 
kwam men er achter waarom dit deel zo 
zwaar bleek te zijn. In de woorden van 
W SA-Leiter Holger Giest: “Bei den 
Arbeiten am Vorschiff haben wir einen 
doppelten Boden im Rumpf entdeckt. 
In diesen Bereich seien Schlick, Sand 
und Reste der Ladung hineingespült 
worden. Dadurch habe sich ein Zusatz
gewicht von 100 bis 120 Tonnen erge
ben, das für die Probleme bei der Ber
gung des Vorschiffs gesorgt hat. Da das 
Wrack viel schwerer ist als angenom 
men, arbeiteten die beide Hebekräne an 
ihrer Belastungsgrenze.”

Het derde scenario
Na vier hijspogingen realiseerden de 
bergers zich, dat de ILONA M zich 
niet door hijsen alleen zou laten over
winnen - zelfs niet door twee ‘zware jon 
gens’. Voor nóg meer kraanpontons met 
nóg meer takelvermogen was ter plaatse 
geen plek. Het werd aldus tijd voor het 
derde scenario. Men zou de ILONA M 
metzaagkettingen in stukken snijden en 
haar dan in delen boven water tillen. 
Hoe lang dat zou gaan duren, was niet te 
zeggen. Jaap Scheffer deelde aan het 
Dagblad van het Noorden mee: “Ik kan 
onmogelijk voorspellen wanneer de 
scheepvaart weer op gang kan komen. 
W e moeten het schip nu eerst doorza
gen en dan in delen lichten. Daar zijn we 
zeker nog het hele weekend zoet mee."

22  oktober 2 0 05 : het geplooide m aar u ite rs t weerbarstige voorschip van de ILONA M.



2 4  oktober 2005: 

een duiker gaat te  

w a te r om het 

w erk aan het w rak 

te  inspecteren.

26  oktober 2 0 05 : het voorschip van de ILONA M  is op het transportponton WIERINGEN 

gehesen.

In de loop van zaterdagmiddag werd een 
begin gemaakt met het derde scenario, 
15.30: Ibis uithangen - op stroom leggen - 

gereed maken voor zagen.
17.30: Zagen met bok Triton..
21.30: Ketting gebroken + lierdraad ge

broken - reparatie draad - ketting 
opruimen 

22.00: Einde werk.

Het zat dus niet mee. Ook op zondag 23 
oktober manifesteerde zich flink wat 
tegenslag. Maar toch zou het die dag 
lukken om het losgezaagde voorste deel 
van het schip (met een lengte van 38 
meter) uit de bodem los te wrikken en 
voor het eerst omhoog te krijgen. Daar
omtrent deelde Jaap Scheffer aan de 
pers mee: “De kraan die het voorste 
scheepsdeel omhoog moet takelen, heeft 
een hefvermogen van 350 ton. Dat is in 
principe ruim voldoende om het wrak 
stuk van 200 ton op te hijsen. Maar het 
hele ruim zit vol met bagger, dat we er 
niet uit krijgen zolang niet het hele 
wrakstuk boven het water hangt,”
07.00: Zagen met. staalstrop - gebroken - 

poging om draad te Schuren mis
lukt. 11.00: Triton voorschip hij
sen. - komt boven - met vloed ver
der de wal op hijsen. + pompen, in 
voorschip.

15.00: Reparatie pompen 
17.00: Ibis positioneren - stroppen onder 

wrak aanbrengen. - hijsen tot 60 
ton - ruim proberen leeg te spuiten 
- gaat niet - te veel grind.

21.00: Ibis last. uit kraan - draden + 
graafmachine i>erzetten,

22.00: Einde werk.

Nu de BTS-mannen het voorschip gro
tendeels hun wil hadden opgelegd, kon 
den zij dit op maandag 24 oktober zó

manoeuvreren, dat de nog aanwezige la
ding eruit kon worden gehaald, alvorens 
het zou worden verwijderd van de on- 
heilsplek. Een complicerende factor 
was, dat door de lage waterstand slechts 
één drijvende bok kon worden ingezet. 
06.00: Kraanschip Magrigrind + zand 

lossen uit voorschip wrak.
07.00: Triton, hijsen. - Her defect van Tri

ton - Magri verder met lossen . 
10.00: Stroppen i>an Triton omzetten. 
15.00: Voorschip hijsen + grind lossen - 

ruim spoelen. - Triton, nieuwe 
stroppen aanbrengen.

22-30: Voorschip laten zakken.
23.00: Einde werk.

Dinsdag 25 en woensdag 26 oktober 
werd er aaneengesloten doorgewerkt. 
Ook al was het voorschip los, toch 
duurde het nog vele uren van zwaar

w'erk voordat de T R IT O N  nu weer - 
in samenwerking met de IBIS dit bijna 
veertig meter lange deel op het ponton 
W IERINGEN kon laden,
06.00: Kapotte stroppen wisselen Triton. 
08.00: Triton + Ibis hijsen. - ponton, eron

der i >aren + hijsen/schuwen - 
deels op ponton - spoelen - voor
piek pompen 

10.00: Stroppen Ibis + Triton, verzetten
15.30 : Voorschip hijsen, op ponton. - gaat 

niet - te zwaar - ankers + kettin
gen afsnijden. - hijsen totaal 275 
ton. - komt niet.

18.00: Ge wicht era f laten - voorbereiding 
om stroppen te verzetten.

21.00: Gaten snijden, in kimmen - Ibis + 
Triton opnieuw aanslaan 

04.30: Ibis + Triton, wrak hijsen. - totaal 
335 ton.

07.30: Wrak op ponton. - uithangen Ibis 
+ Triton..

08.45: Ponton Wieringen met wrak naar 
Papenburg + Groenland + Spits
bergen..

10.00: Ibis + Triton draaien - stellen op 
positie.

12.00: Draden + stroppen sch uren onder 
wrak.

21.00: Einde werk.

Donderdag 27 oktober werd besteed 
aan het in tweeën zagen van het reste
rende, 42 meter lange achterstuk van de 
ILONA M. Men zaagde het hekdeel 
(met de zware voortstuwingsinstallatie) 
los van het middendeel, vlak vóór de 
woning en het stuurhuis. Pas laat in de 
avond konden de T R IT O N  en de IBIS



2 8  oktober 20 05 : het afgezaagde achterschip van de ILONA M  hangt in de stroppen; gefoto

grafeerd vanaf de IBIS, links de TRITON.

het middenstuk op het ponton ALBA
TRO S laden.
07.00: Stroppen onder wrak + zaagket- 

ting aanbrengen.
12.00: Triton zagen, bij achterschip - Ibis 

stroppen schuren..
16.00: W rak doorgezaagd - Ibis strop

pen schuren voor Triton. - luiken, 
hijsen, uit ruim..

17.30: Middendeel wrak hijsen - totaal 
200 ton - veel lading - spoelen + 
spuiten van grind.

22.00: Wrakdeel plaatsen op ponton A l
batros.

23.30: Einde werk.

Op vrijdag 28 oktober kwam het 
achterschip aan de beurt. De woning en 
de machinekamer waren volgelopen 
met slik. Dat moest eerst eruit worden 
gepompt.

05.00: Stroppen onder achterschip schuren. 
10.00: Triton hijsen - staaldelen wegsnij

den - leegpompen machinekamer - 
veel modder - spoelen + gaten 
snijden in bestekrand - Ibis aan
slaan + hijsen. 80 ton..

18.00: Hijsen op hoogte - steunen op pon
ton Albatros.

19.00: Gaten snijden in kimmen. + spoe
len. + pompen.

22.00: Achterschip hijsen. - Albatros on
der wrak positioneren - achter
schip plaatsen op ponton - totaal 
330 ton.

24.00: Materialen hijsen. - op 
ponton./ wrak.

De klus geklaard
Het opruimen ging in de nacht van vrij - 
dag 28 op zaterdag 29 oktober onver
minderd door, teneinde de vaarweg zo

snel mogelijk vrij te maken voor het on
geduldig wachtende vrachtverkeer.
00.00: Ankers + kettingen opiissen - 

spudpalen. trekken, van dekschuit - 
Ibis spudpalen trekken..

Midden in de nacht verlieten de BTS- 
troepen en hun zware materieel het 
slagveld. Wat BTS betrof was de klus 
geklaard.
02.15: Varen naar sluis Herbrum.
04.15: Ballast pompen - ontkoppelen e.d.

- vaargereed. maken.
07.00: In sluis varen. - duikmateriaal + 

pompen, aan wal brengen.
08.00: Door de sluis - drinkwater laden. 
15.00: Door sluis Dorpen.
21.00: Sluis Oldenburg - afmeren. - einde 

werk.

Voor Holger Giest was het nog geen 
vastwerken. Zijn WSA moest eerst in
specteren of het vaarwater weer veilig 
was. In verband daarmee deelde hij de 
pers mêe: “Voraussetzungen für eine 
Freigabe sind, daß am Unglücksort bei 
Rhede keine Wrack- oder Schiffsteile in 
der Ems liegen und daß die Fahrrinne 
die erforderliche Tiefe hat. Eine ent
sprechende Tiefenprüfung und auch 
die Suche nach Metallteilen führen Ex
perten auf einem Peilschiff durch. Das 
Amt geht davon aus, daß der Fluss we
gen der starken Tide sein Bett selbst 
glättet.”

Ongeëvenaard vakmanschap
Ten langen leste kon de scheepvaart op 
de Eems/EDK weer op gang komen. De 
eerste van de circa driehonderd binnen
vaartschepen die in Nederland en Duits
land aan de kade lagen, kwamen in de 
loop van die zaterdag op gang. Het Alge
meen Dagblad merkte op: “Ook al is de 
Noord Duitse rivier na het opruimen 
van de ILONA M weer bevaarbaar, het 
duurt tot het midden van de komende 
week voordat het scheepvaartverkeer is 
genormaliseerd. Op de getijderivier kun 
nen per tij maar 25 schepen passeren. Er 
is een speciaal vaarplan gemaakt om per 
tijblok 35 schepen doorvaart te verle
nen.” Het voorval met de ILONA M 
had eens te meer bewezen: zowel varen- 
tussen-de-sluizen als bergen zijn een 
kwestie van geduld hebben. De mannen 
van BTS hebben met deze berging echter 
glansrijk bewezen dat zij naast geduld 
ook over ongeëvenaard vakmanschap 
beschikken.

Jaap Scheffer voor een van zijn bokken



Special door M arc  Paulissen

SMIT Salvage
de uitdagingen van een bergen

De Divisie Salvage van SMIT w o rd t regelmatig ingeschakeld bij gebeurtenissen die wereldwijd aandacht 
krijgen. Recent was d it nog het geval bij Katrina, de orkaan die huishield in de Golf van Mexico. W at 
komt er kijken bij deze opdracht? “Eigenlijk is het werk bij Katrina voor ons niet eens zo bijzonder. Veel 
is het wel. Maar qua complexite it hebben we al voor grotere opgaven gestaan.” Dat zegt Hans van 
Rooij, D irecteur van SMIT Salvage.
Hij ve r te lt  meer over Katrina, en gaat in op de uitdagingen waar de bergingsindustrie voor staat.

M arc Paulissen is 

zelfstandig copywriter 

voor o.a. SMIT 

Internationale NV.

Links:

Katrina: GSF 

High Island III

gestrand

Rechts:

Katrina: Bulk car

r ie r Chios Beauty 

op d rift geraakt

Smit Salvage heeft wereldwijd een grote 
reputatie, en staat bovenaan de lijstjes 
van veel scheepseigenaren, overheden 
en verzekeraars. Het bergingsbedrijf 
verleent noodhulp aan schepen en ruimt 
tevens wrakken en andere obstakels in 
zee op. Verspreid over de wereld wer
ken er zo’n honderd vijftig mensen 
binnen de bergingsdivisie, met vestigin
gen in Rotterdam, Houston, Singapore 
en Kaapstad. Van Rooij vertelt over de 
bergingstak van SM IT: “Ons doel is het 
leveren van kwalitatief hoogwaardige 
hulp aan schepen, met oog voor de 
waarde van schip, lading en het milieu. 
Het gaat bijna altijd om een uitgebalan 
ceerde afweging tussen die drie. W e 
willen ons in de markt onderscheiden 
door een hoge standaard voor onze 
mensen en ons materieel. Onze kennis 
ontwikkelen we voortdurend, want in 
noveren is cruciaal in onze sector.” Dat 
innovatieve vermogen zit hem vooral 
ook in de manier waarop je een karwei

uitvoert, aldus Van Rooij. “Denk bij
voorbeeld aan het zaagsysteem, dat we 
hebben ontwikkeld toen we de Kursk 
moesten bergen. Het was zeer spannend 
om het systeem toe te passen, want we 
hadden dit nog niet eerder gedaan. Wel 
hadden we het vooraf getest, maar de 
vuurdoop was tijdens het project zelf. 
Bij de Tricolor hebben we de voor de 
Kursk ontwikkelde methode weer aan
gepast. Iedere klus is weer anders. Het 
werk van een berger is daardoor geen 
dag hetzelfde.”

Routine
De berging van de Kursk was een ope
ratie waarbij SM IT (toen samen met 
counterpart Mammoet) de ogen van de 
hele wereld op zich wist gericht. Bij het 
bergingswerk na Katrina, die in septem
ber 2005 de Golf van Mexico bereikte, 
is dat een stuk minder. De gevolgen van 
de orkaan waren er niet minder gigan
tisch om. Nadat Katrina was uitgeraasd,

vielen vele slachtoffers te betreuren, met 
name in en rond New Orleans. Ging het 
op het vasteland zowel om een groot 
verlies van mensenlevens als schade aan 
huizen en wegen, in de Golf van Mexico 
was het met name de materiële schade 
die ongekend groot was, Katrina baande 
zich met een verwoestende kracht door 
de vele olie- en gasvelden, die gelukkig 
tijdig afgesloten en gedemobiliseerd 
waren. Uiteindelijk zorgde de orkaan 
voor een aantal van 106 beschadigde of 
zelfs helemaal verdwenen platforms. 
Het bergingswerk dat nu gedaan wordt 
is echter weinig gecompliceerd of spec
taculair, en voor de mensen van SM IT 
Salvage bijna routine. Wel bijzonder 
aan Katrina is de omvang van het werk, 
aldus Van Rooij. "Aan het werk rond 
Katrina doen veertig mensen van ons 
mee, die we wereldwijd hebben verza
meld. Zes platforms hebben we nu op
geruimd. Een enorm aantal platforms 
ligt echter nog in zee of op het strand.



P latform  Thunderhorse m et slagzij

Die moeten allemaal nog opgeruimd 
worden. ” De schade door de orkaan was 
dermate groot, dat de normaal gespro
ken felle concurrentie tussen bergers dit 
keer achterwege bleef, vertelt Van 
Rooij. “Naast het vele werk in de Golf, 
moeten ook op de Mississippi talloze 
schepen geborgen worden, Er was zo
veel vraag naar bergers, dat al het ber
gingswerk zonder veel klaroengeschal 
verdeeld is, W e hebben de eerste klus
sen nu geklaard. Het werk ligt door het 
slechte weer momenteel even stil, maar 
in het voorjaar gaan we verder. Tot eind 
2006 is er nog heel veel te doen.” Naast 
het werk voor Katrina zijn de bergers 
van SM IT inmiddels ook al w'eer bezig 
met andere klussen. Zo is recent nog een 
tanker vlot getrokken die aan de grond 
zat bij Venezuela. Een lopende klus is 
bijvoorbeeld het bergen van een schip in 
Peru, dat zonk na een aanvaring. Kort
om, het is naast Katrina ‘business as 
usual’ voor de Divisie Salvage.

Geduld
Hoewel de vraag naar bergers rond Ka 
trina zeer groot was, heeft SM IT de 
gunning van het werk bij Katrina zeker 
ook te danken aan zijn goede reputatie. 
Daarbij komt dat SM IT Salvage met 
een kantoor in Houston al dertig jaar ac
tief is in de regio, en de olie- en gaswe
reld goed kent. Vlak voordat Katrina 
aankwam in de Golf van Mexico, had 
de Divisie Salvage bovendien net een 
andere klus geklaard in het gebied. “In 
de regio genoten we vorig j aar extra be
kendheid door het rechtzetten van een

olieplatform. Het ging daarbij om de 
Thunderhorse van BP, een van de 
grootste platforms die er in de wereld 
zijn. Waarom de Thunderhorse slagzij 
maakte weten we overigens nog steeds 
niet, dat blijft voorlopig een raadsel. In

middels staat het weer als een rots in de 
branding overeind.” Het werk dat 
SM IT Salvage in de Golf van Mexico 
na de verwoestingen door Katrina heeft 
gedaan bestaat tot nu toe met name uit 
het verwijderen van een aantal losgesla
gen drilplatforms van het strand. Hier
toe moésten deze eerst gerepareerd wor
den, en weer van drijfvermogen worden 
voorzien door de bergers van SMIT. 
Daarna konden de bergers de platforms 
afleveren bij de werf. Opmerkzame le
zers hadden het zich misschien al afge
vraagd: wat is er met de poten van de 
platforms gebeurd? Van Rooij: “De 
meeste poten staan nog steeds in zee. 
Zodra het weer het toelaat gaan we die 
ook weghalen. Op zich is dat wel een 
flinke klus. Ze zijn soms zestig meter 
lang en staan deels nog goed vast in de 
bodem. Wij injecteren water en lucht in 
de poten, en treken ze er met een drij 
vende kraan langzaam uit. De kabels die 
w7e daarbij gebruiken zijn in sommige 
gevallen door duikers bevestigd, maar 
we hebben ook Remote Operated Vehi
cles (ROV’s) gebruikt. Voordat de po
ten naar boven komen, ben je overigens 
al snel twee dagen verder. Waar het dus

Berging Tricolor



vooral om gaat is geduld hebben, en 
werken met een goed trekmechanisme.” 
Het hefvermogen van de kranen die 
SM IT hierbij gebruikt bedraagt 1.000 
ton. Echt veel in de wereld van de ber
gers is dit trouwens niet, want het kan 
veel zwaarder. Ter illustratie: in Brazilië 
beschikt SM IT over kranen die 1.600 
ton aankunnen.
Een Pollution Recovery System (PRC) 
is bij Katrina niet ingezet. Van Rooij: 
“Op het gebied van PRC hebben we 
een eigen systeem in huis, het Remote 
Offloading System. Dat zetten we in op 
dieptes waar duikers niet bij kunnen, in 
de regel meer dan vijftig meter. Het R e
mote Offloading System gebruiken we 
vooral als er olie of gevaarlijke ladingen 
op grote diepte liggen. Bij de schade 
veroorzaakt door Katrina speelde dat 
niet. Eerder hebben we het gebruikt bij 
een tanker die ontploft was bij de USA. 
De Bow Mariner was dat, voor de kust 
van Virginia. W e zetten het systeem te
gen de scheepshuid aan met behulp van 
een ROV. In de wand boor je dan een 
gat, je zet er een afsluiter op en haalt de 
lading er uit. Dit alles speelde nu niet; 
Katrina heeft het milieu weinig schade 
berokkend. W at we uiteraard wel ge
daan hebben was het verwijderen van 
de olie uit de platforms, maar moeilijk 
was dit niet. We kunnen overal goed bij. 
Het is daarom vooral standaard materi
eel dat we gebruiken. Denk aan kraan 
schepen, sleepboten, supplyboten en 
accomodatieschepen. Hoewel er erg 
veel werk gedaan moet worden, kunnen 
we het zowel qua materiële als personele 
capaciteit goed aan. ”

Complexe klussen
Gevraagd naar de voor hem meest com
plexe bergingen tot nu toe noemt Van 
Rooij de Betelgeuse (1979), de Herald 
of Free Enterprise (1987), de Kursk 
(2001) en de Tricolor (2003), “De ber
ging van de Betelgeuse staat nog zeer 
helder op mijn netvlies. Het ging om 
een Franse olietanker die voor de kust 
van Ierland was ontploft. De volledige 
bemanning kwam daarbij om het leven. 
Om het schip te kunnen bergen 
moesten we zelf ons hijsmaterieel bou 
wen. Dat was een gigantische klus, want 
we moesten een sectie van 10.000 ton 
uit het water tillen. Voor die tijd was dat 
een uiterst ingewikkelde opgave.” Ook 
bij de Kursk bouwde SM IT Salvage zijn 
eigen materieel, “Qua complexiteit was 
dit zonder twijfel de moeilijkste berging 
ooit. Bovendien was de tijdsdruk 
enorm. In een periode van vijf maanden 
moesten we klaar zijn. In die periode 
moesten we ook bedenken hoe we te 
werk zouden gaan, en moest onze afde
ling Engineering het materieel ontwer
pen. En dat moest dan ook nog eens ge
bouwd worden! Ja, dat vroeg heel veel 
van onze mensen. Maar we zouden geen 
bergers zijn geweest als we de klus niet 
hadden geklaard. Een echte berger ac
cepteert geen ‘nee’, en stopt pas met 
werken als hij klaar is.” Voor Van Rooij 
is dat overigens een van de mooiste kan - 
ten van zijn beroep: doorgaan, ook al 
lijkt èèn karwei nog zo moeilijk. Binnen 
de bergingswereld zijn zowel denkers 
als doeners hard nodig, vertelt de direc
teur. “Nautisch geschoolden, technici, 
werktuigbouwkundigen, lassers, dui 
kers: iedereen is onmisbaar. En het

mooie is datje altijd als een hecht team 
opereert. Het is soms gevaarlijk werk, je 
houdt elkaar daarom goed in de gaten. 
Wat mij betreft hebben we het mooiste 
beroep van de wereld. De vaak span
nende projecten, het vele reizen, het al 
tijd bereikbaar zijn? Daar wen je aan. 
Sterker, je kunt het al snel niet meer 
missen.”

De toekomst
Gevraagd naar de toekomst van de ber
gingsindustrie, verwacht Van Rooij dat 
het voor kleinere bedrijven steeds moei- 
lijker zal worden om zelfstandig te blij 
ven. Een belangrijke factor die daaraan 
ten grondslag ligt, is de toenemende re
gelgeving in de scheepvaart. Door de 
groeiende overheidsbemoeienis worden 
steeds meer eisen gesteld aan de scheep
vaart en bergers, aldus Van Rooij. Hij 
wijst op de steeds strengere milieueisen, 
die om hoogwaardige kennis vragen bij 
bergers. Daarnaast w'il de overheid in 
het algemeen steeds meer zeggenschap, 
licht de directeur toe. “In de Verenigde 
Staten is deze trend duidelijk waar
neembaar. Denk maar aan de Oil Polu 
tion Act 90 (OPA 90). De Amerikaanse 
overheid verplicht schepen die Ameri
kaanse havens aandoen daarin om een 
responseplan te hebben. Onderdeel 
daarvan is een vooraf geselecteerde ber
ger. Als een schip problemen heeft en 
wij zijn opgenomen in het response
plan, komt men dus vanzelf bij ons te
recht. Om goed in te kunnen spelen op 
deze maatregelen maken we in Amerika 
gebruik van een joint venture, die we 
hebben opgezet met Donjon.” Naast de 
groeiende hoeveelheid regelgeving, is 
ook de toenemende omvang van sche
pen een probleem voor de kleinere ber
gers. Met de grootte neemt ook de com
plexiteit van de werkzaamheden toe, zo
als SM IT Salvage zelf in de praktijk er
vaart. “Wil je schepen van 300 meter 
lang kunnen bergen, dan heb je daar
voor speciaal ontwikkeld materieel no
dig. Dat vereist zeer grote investerin
gen. Als kleiner bedrijf zijn die niet of 
nauwelijks op te brengen.” De toene
mende waardes van schepen en ladingen 
vormen ook een financieel obstakel voor 
minder grote bedrijven. Omdat bergers 
pas achteraf betaald worden, zijn steeds 
grotere financiële buffers vereist. Al 
deze ontwikkelingen zullen er naar me
ning van Van Rooij toe leiden dat kleine
re lokale bergers steeds meer als sub
contractor zullen opereren, ingehuurd 
door grote wereldspelers als SMIT.
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De uitdaging
Hierboven kwam het al tér sprake: de 
schepen van tegenwoordig worden 
steeds groter. Lengtes van 300 meter 
zijn al lang geen uitzondering meer, en 
het is slechts een kwestie van tijd voor
dat containerschepen de 400 meter ha 
len. “De industrie is eigenlijk nog niet

klaar voor deze maten. Dat zien we mo
menteel in Mexico, Daar ligt zo’n grote 
jongen aan de grond, maar de lading is 
er met bestaande methodes niet af te ha - 
len. Er ligt voor zo’n 100 miljoen euro 
vracht aan boord, en dat dreigt allemaal 
in zee te raken. Als sector zullen we alle 
zeilen moeten bij zetten om in te spelen

op deze ontwikkeling”, zegt Van Rooij. 
Een grote uitdaging vormt ook de ver
plichte dubbele ‘huil’, waar schepen 
tegenwoordig mee zijn uitgerust. Deze 
overheidseis is ingevoerd als gevolg van 
de reeks olierampen van de afgelopen 
jaren. Een dubbele wand geeft de maat
schappij weliswaar een gevoel van vei
ligheid, maar blijkt inmiddels wel weer 
andere vragen op te roepen. Van Rooij: 
“Er ontstaan flinke problemen zodra er 
olie in die dubbele wand komt. In die af
gesloten ruimte ontwikkelen zich name
lijk explosieve gassen. Uiteindelijk kun 
nen die dubbele huil tankers daarmee 
zorgen voor veel meer risico's dan de 
vorige generatie schepen. In de praktijk 
hebben we al een paar keer te maken ge
had met dubbelwandige tankers. We 
zijn dan ontzettend alert op gasvor
ming. Om kort te zijn: we hebben te 
maken met tal van ontwikkelingen die 
ons voor steeds complexere opgaven 
stellen. Als bergingsindustrie moéten 
we daar hoe dan ook bij aansluiten. ”
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http://www.niesternsander.com
mailto:aeggens@niesternsander.com


Scheepsbouw door Ronald van Zon

Opmerkelijke projecten 
bj Keppel Verolme
Solitaire
W erelds grootste pijpenlegger heeft 
in 2005 een complexe verbouwing in 
twee fases ondergaan in het grootste 
dok van Keppel Verolme.

Eerste kwartaal
In midden januari 2005 arriveerde de 
pijpenlegger Solitaire aan de Rotter
damse werf in het Botlek gebied. De 
werf was al eerder begonnen met het op 
starten van de prefabricage van twee 
sponsons van 1.400 ton voor extra drijf- 
vermogen.
Voordat het schip het dok in ging wer
den in de Rotterdamse haven reeds een 
gedeelte van de stinger en de acht 
thrusters verwijderd door Keppel Ver
olme, waarna alle onderdelen naar de 
Constructie werkplaats van de werf zijn 
getransporteerd voor onderhoud en di 
verse aanpassingen.
De twee sponsons werden in acht ge
deelten in het dok aan de achterzijde be
vestigd om extra drijfvermogen te geven 
voor alle nieuwe equipment in de nieu
we configuratie. Het gehele ophang- 
systeem van de stinger werd gemodifi
ceerd zodat de stinger in de toekomst in 
meerdere curves op grotere diepten pij 
pen kan léggen. Naast de sponsons wer
den er aan het schip nog meer verster
kingen geïnstalleerd, alles ten behoeve

Aanbrengen sponsons voor extra drijfvermogen

van de nieuwe stinger en het stinger op- 
hangsysteem die in het dok werden ge
ïnstalleerd. Eén van de holds, die nor
maal gesproken gebruikt wordt voor de 
opslag van alle piping, werd tijdens deze 
dokperiode ook verbouwd tot A&R 
ruimte. Hiervoor werd een compleet 
nieuw dek over de volledige breedte van 
het schip geïnstalleerd, waarna de diver
se A&R storage en traction winches 
werden geïnstalleerd, die voor een totaal 
hijsvermogen van honderd ton moeten 
gaan zorgen. Al met al een complexe 
verbouwing vanwege de grote en zware 
stukken equipment die nauwkeurig in 
het schip getransporteerd moeten wor
den en de beperkte ruimte die daarvoor 
beschikbaar was,
Tijdens het verblijf in het dok is tevens 
het verfsysteem door middel van hydro- 
jetting van de gehele huid van het schip 
verwijderd en werd de huid voorzien 
van zes nieuwe lagen. Ook werd het re
gulier droogdok- en onderhoudswerk 
uitgevoerd zodat het schip de komende 
jaren niet meer in dok hoeft.
Na een periode van ongeveer tien weken 
verliet het schip begin april het dok en 
werden de gereviseerde thrusters terug

geplaatst zodat het schip op weg kon 
naar haar nieuwe opdracht.

Derde kwartaal
Tijdens de nieuwe werkzaamheden op 
zee is Keppel Verolme in de constructie 
werkplaats bezig geweest met het modi
ficeren van de cantilever; een ophang- 
constructie die op het uiteinde van de 
Solitaire geïnstalleerd moet gaan wor
den. Begin oktober keerde de Solitaire 
terug naar de werf en is wederom in het 
mammoet dok (405 x 90 meter) droog
gelegd. Toen was het moment aange
broken om de bijna 600 ton wegende 
cantilever op het achterschip van de So
litaire te installeren. Voordat dit kon ge
beuren moest allereerst de support 
structure voor deze cantilever op de 
crossover van het schip geïnstalleerd 
worden. In deze stalen constructie met 
gigantische hijsogen, waar de nieuwe 
stinger winches reeds in w'aren geplaatst 
(totaal gewicht van circa 350 ton), moest 
de cantilever scharnierend worden ge
plaatst met assen met een diameter van 
meer dan een halve meterl Om de canti
lever tijdelijk op te vangen werden ach
ter het schip twee vakwerk constructies

Gereed voor nieuwe opdracht



Plaatsing cantilever

van zo’n vijftig meter hoogte geplaatst 
om alseerste de druk van de 600 ton we
gende cantilever op te vangen.
Het transport van de cantilever van de 
werkplaats naar het dok vond in twee fa
sen plaats; eerst werd het bijna zeventig 
meter lange gevaarte via multiwheel 
platformtrailers vanuit de werkplaats 
naar de kade gereden en daarna nam de 
drijvende bok Taklift 4 het werk over 
om de cantilever met grote precisie te 
plaatsen op de tijdelijke vakwerk torens 
en het achterschip.
Met de cantilever nog in de bok werden 
de twee assen geplaatst waarna het ach
terste gedeelte zorgvuldig op de twee 
vakwerktorens wordt gelegd. Daarna 
konden twee nieuwe braces tussen de 
cantilever en de onderzijde van het 
achterschip geplaatst worden, die er 
mede voor zorgden dat de krachten net
jes het schip in werden geleid.
Het schip verliet na een zeer korte maar 
heftige dokperiode, met een compleet

ander uiterlijk halverwege november de 
werf.
De Solitaire is na haar verbouwing nu in 
staat om nog grotere pijpen in diep wa
ter tot meer dan 3.000 meter te leggen; 
wederom een nieuwe mijlpaal in de 
offshore industrie.

De klus geklaard

Enchantment 
of the Seas
In veertig dagen tijd heeft Keppel 
Verolme één van de meest com
plexe verlengingen uitgevoerd, na
melijk de verlenging van het cruise
schip Enchantm ent of the Seas met 
22 meter. D e verlenging van de E n 
chantment of the Seas gebeurde in 
samenwerking met de Finse W erf 
Aker Finnyards, in opdracht van de 
Amerikaanse rederij Royal Carib
bean International.

Na een voorbereiding van bij na een j aar, 
waarbij intussen de engineering en 
bouw van de midbody sectie heeft 
plaatsgevonden, is op 1 mei, twee we
ken voor aankomst van de Enchant
ment of the Seas vanuit het Finse Tui 
ku, de nieuwe midbody sectie met een 
lengte van 22,2 meter, een breedte van 
32,2 meter en een hoogte van 34 meter, 
op de Smitbarge 1 bij Keppel Verolme 
aangekomen.
Op 15 mei 2005 arriveerde het Cruise
schip vanuit de Verenigde Staten, zowel 
het schip als de midbody sectie werden 
tegelijkertijd in het dok 7 drooggezet. 
Om de juiste positie te bepalen van het 
schip en de midbody sectie, is gebruik 
gemaakt van jarenlang opgebouwd vak 
manschap gecombineerd met zeer mo
derne lasertechniek. Een combinatie die

uiteindelijk heeft geresulteerd in een 
dokking met een nauwkeurigheid van 
twee centimeter!
Tijdens het dokken werd de midbody 
sectie afgesteund op acht frames zoda

nig dat het zeeponton eronder vandaan 
gevaren kon worden. Via een hydrau 
lisch systeem werd de nieuwe sectie ver
volgens van zo’n veertien meter hoogte 
naar de dokvloer gebracht.

Plaatsing in dok

Plaatsen 

midbody sectie



Enkele gegevens; 

V oor verlenging

74.140 gt 
279 meter lang 
760 bemann.leden 
1.950 passagiers 
975 staterooms

Na verlenging

82.000 gt
301,4 meter lang 
840 bemann.leden 
2-252 passagiers 
1.12 6 staterooms

Back to  business

Na het dokken werd nauwkeurig de 
snijlijn bepaald; samen met de nauw 
keurige dokking de meest kritische ope
raties van de verlenging. Het schip werd 
daarna doormidden gehaald met con 
ventionele brandtechnieken maar deels 
ook met cirkelzagen om brandgevaar te 
voorkomen. Toen uiteindelijk het gehe
le schip in tweeën was, werd eerst het 
voorschip (11.150 ton) naar voren ge
schoven door middel van een speciaal 
door ALE Lasta ontworpen hydrau
lisch mechanisme. De midbody sectie 
van 2,939 ton, werd daarna met hetzelf 
de hydraulische mechanisme ertussen 
geschoven.

Nadat de midbody sectie tegen het 
achterschip was geplaatst, werd het 
voorschip terug geschoven tegen het 
middenstuk.
Toen kon het echte scheepsbouwwerk 
beginnen; de circa 700 meter staal die in 
ongeveer vijf dagen werd doorgehaald 
moest nu zowel aan de voorzijde als 
achterzijde weer compleet gefit en gelast 
worden. Verder moesten ook alle piping 
systemen en alle kabels die waren door
geknipt weer worden aangeheeld en in 
bedrijf genomen.
Het schip was na exact veertig dagen 
klaar om terug te keren naar de Verenig
de Staten. In deze gehele periode werd

wel met een paar honderd man rond de 
klok zeven dagen per week gewerkt om 
dat mogelijk te maken.
Tijdens de reis naar en van de werf en 
het verblijf in het dok is de binnenkant 
van het schip door de eigenaar gereno
veerd en gemoderniseerd, waardoor het 
totaal van gehele ‘workforce’ tot ver bo
ven de duizend man reikte.
Intussen heeft het gehele schip ook nog 
een uitvoerig schilderprogramma ge
kregen en is het roer gemodificeerd. 
Verder werden noodzakelijke reparatie - 
en onderhoudswerkzaamheden uitge
voerd.

R2B hou d t zich  vanu it
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inbraakbe veiliging.
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A ls (aankomend) projectleider:
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-  stel je Basisdocumenten Brandbeveiliging op
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-  ben je verantwoordelijk voor de externe contacten betreffende een project en draag je 
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International Marine Accident Reporting Scheme
MARS REPORT No 1 50

MARS 2 0 0 6 0 3  
Enclosed Lifeboat 
Release Accidents
I have been sailing in ships 
with enclosed lifeboats with 
hook release mechanism 
having hydrostatic interlocks 
for the last ten years. I have 
never come across any officer 
who understands this simple 
mechanism properly. I tail to 
understand the reason for this 
lack of knowledge about this 
simple but very important 
mechanism. So, as a matter of 
practice, I never allow my third 
officers or chief officers to do 
anything concerned with the 
release mechanism without my 
prior approval (in fact I do the 
required maintenance or 
inspection myself and take 
them with me to explain the 
system to them).
On my present vessel, I had 
opened the panel covering the 
hydrostatic interlock inside the 
port side boat in order to 
explain the system to my cadet 
and an officer, and found that 
something was wrong in the 
whole interlock system, as the 
hydrostatic interlock did not 
seem to be doing any 
interlocking work. After 
spending a few minutes trying 
to figure out without much 
success, I opened the panel of 
the starboard boat and 
understood that the interlock 
was working fine in this boat 
and there was something 
wrong with the port boat. On 
further investigation, I realised 
that the boat hooks were not 
engaged properly, therefore the 
hydrostatic interlock was not 
interlocking the way it should 
be. I further noticed that the 
cam (of the hook release 
mechanism) was clearly visible 
and that the cam was not 
vertical as it should be, but 
slightly tilted. If the boat had

been lowered into the water 
with the crew in it with the 
hooks in this incorrect position, 
there would most probably 
have been an accident resulting 
in death or injury as we all have 
read about many times in 
various circulars. Throughout 
my career I have been coming 
across MARS Reports, 
circulars from Flag State, P and 
I Clubs and Class, MAIB 
reports, etc, about life boat drill 
accidents in which people had 
died or were seriously injured. 
According to an MAIB report 
twelve seafarers were killed and 
87 injured between 1991 and 
2001 while involved in lifeboat 
drills or testing - which 
represented over fifteen 
percent of the total number of 
seafarers killed in all accidents 
during this period.
These circulars mention the 
cause of these accidents, 
however, the circulars and 
other mariners (us included) 
have not gone to greater 
lengths to try to come up with 
some way of sorting out the 
root cause of these accidents. 
According to my 
understanding from these 
circulars, I think that the main 
reason for these accidents is the 
incorrect engaging of the hook 
release mechanism after 
lowering and manoeuvring the 
boats in the water, and lack of 
understanding of the 
hydrostatic interlock.
Following are some of the 
reasons for this.
1) Not understanding the 
mechanism (as mentioned 
earlier).
2) The instruction plates inside 
lifeboats are not written 
properly (I have recently been 
in all Chinese built ships). For 
example, the instruction plate 
inside the lifeboat of my 
present vessel says for the

hydrostatic interlock “in 
emergency break glass and pull 
this pin” (interlock over ride). 
When I was inside the boat 
with my officer, I asked him 
“what is the meaning of 
emergency with respect to 
this?" Obviously he could not 
answer this satisfactorily. In 
this case, anyone not 
conversant with the system will 
think that the 'emergency’ 
means that when it is necessary 
to abandon the vessel they will 
go ahead and break the glass 
and pull out the hydrostatic 
interlock pin and thereby 
remove this safety device. If  the 
boat is disengaged by mistake 
from a substantial height, 
injuries or deaths are bound to 
occur while abandoning the 
vessel.
3) It is very difficult in most 
boats to physically see if the 
hooks are engaged properly. 
W e usually do it by trying to 
move the hooks from their 
engaged position and confirm 
that there is no play (some 
boats do have indicators near 
the hooks to show that they are 
engaged properly. I have also 
come across boats which have 
indicators near the hydrostatic 
interlock to show that the boat 
is waterborne, and hence it’s 
safe to release the boats).
4) In my present vessel this is 
the first time in my career that I 
have come across a boat in 
which the cam can be clearly 
seen (the cam area is usually 
not visible as they are 
obstructed by the cheek plates 
of hook foundation). If all the 
boats are designed like this so 
that the cam is clearly visible I 
am sure it would reduce 
accidents, This can only be 
enforced to the boat 
manufacturer by making it 
Class/SOLAS requirement,
5) The lifeboat manuals are

never clear (or the wording is 
too complicated) about the re
engagement procedure for this 
mechanism. For example, in 
my present vessel, the
following is, among the
procedures, mentioned to 
confirm that hooks are engaged 
properly, but these are wrong,

a) Check tell tale indicators 
on/ near hooks - they are not 
there,

b) Check tell tales marking on 
cables below the hook - also 
not there,

e) It says that it can be very 
difficult to see clearly that 
both the hooks appear to be 
locked (also wrong as in this 
boat we can clearly see the 
cam). Please note that this 
manual has been prepared 
by a Classification Society on 
behalf of the shipyard. Also 
note that the manual does 
not mention that we can and 
must check the flat portion 
of the cam visually (which 
can be clearly seen in this 
boat) and confirm that it’s 
vertical.

I would like to recommend the 
following for reducing these 
accidents:
a. During the course of 
proficiency in survival craft, 
everybody must be shown a 
demonstration model of the 
mechanism and also during the 
evaluation test of the same 
course everybody must show 
proficiency in understanding 
this system. Also everybody 
must be asked about this 
mechanism in orals for all 
deck/eng certificates.
b. Make the arrangement of 
hooks in such a way that the 
cam should be visible as 
mentioned earlier.
c. The panel cover plate in the 
lifeboat which covers the area
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In Memoriam

Captai n Beetle!

of the hydrostatic interlock 
should be made of transparent 
material (please see my 
experience mentioned above 
for the reason for this).
d. The panel cover plate which 
covers the area near the hook 
inside the lifeboat should also 
be made of transparent 
material and the required 
portion of the release 
wire/cable should have a 
red/green area which w'ill 
clearly indicate that the wire is 
in correct position and 
therefore the cam should also 
be in correct position,
e. Manuals for lifeboats and the 
instruction plates put in
lifeboats should be scrutinised 
thoroughly by the Class 
surveyor before giving their 
approval. The Class surveyor 
must particularly read the 
portion of the manual
pertaining to releasing of boat 
and re-engagement of hooks.
f. During the load test of boats 
in dry dock, the boats must be 
load tested by hanging them 
from the hooks and again 
testing them by hanging them 
from the hanging off points via 
the maintenance shackles 
(these also must be load tested 
if provided).
g. The hook release 
mechanism, foundation of 
hooks, release mechanism 
wire/cable, surface wear of the 
hook tail area (where it meets 
the cam) and surface wear of 
the cam flat surface area should 
be thoroughly inspected by the 
Class surveyor or by an 
approved technician during the 
load test. I believe that the 
ship’s staff are not qualified for 
this, especially when they don’t 
even understand the system 
properly.
h. Boats should never be 
lowered/heaved up with crew 
inside during drills (SOLAS 
regulation 19-3.3,3) and this is 
luckily going to be amended 
from 01 July 2006. I allow 
some crew to be inside the boat 
(and properly secured) w'hile

lowering only if the boats are 
provided with maintenance 
shackles. Before lowering, we 
connect them to the falls 
floating block assembly and 
when the boat is just above the 
water, stop lowering and 
remove the shackles before 
continuing to lower the boat 
into the water. The reverse 
procedure is followed while 
picking up the boat,
i. Before lowering boats, the 
crew must be briefed about the 
release mechanism and the re
engaging procedure every 
time. They must also be 
debriefed every time after the 
drill regarding the same 
procedures,
j. All ships should be provided 
with a safety video made by the 
manufacturer of the particular 
release mechanism and passed 
by Class, In this movie, the 
Class surveyor should pay 
particular attention to the part 
explaining the hydrostatic 
interlock and the re-engaging 
procedure.
k. The Class surveyor should 
not approve any system which 
is too complicated (as is 
sometimes the case).

I hope that the above is of some 
use and helps in saving lives of 
fellow seaman. After writing 
the above, I have managed to 
get the summary of MAIB 
Safety Study 2001, and some of 
my
recommendations/findings are 
similar to that of their report.

It is with the utmost sadness 
that we announce the death of 
Robin Beedel after a short 
illness on 14 February.
The MARS reports are a 
testament to his work up to the 
last.
Robin served his cadetship 
with British India Steamship 
Navigation Company (BI) 
and remained with them as a 
navigation officer until 1966. 
He then joined what became 
Townsend Thoresen and 
latterly P&O European 
Ferries, rising to command in 
1978. Ill health forced his early 
retirement in the late 1990’s 
by which time he was already 
Editor of the MARS Scheme 
on a part time basis.
He brought to his task a clear
sighted and dedicated 
professionalism, which has 
ensured the enduring success 
of the scheme over the past ten 
years. His attention to detail, 
effective communication skills 
and deep technical knowledge 
and experience gained trust of 
correspondents in the 
independence and confiden
tiality of MARS. As a result, it 
has grown over the years of his 
stewardship into a highly 
respected source of incident 
reports that pass on the lessons 
to be learnt to mariners and 
others within the industry. 
MARS has served to highlight 
a number of hidden problems 
within the industry such as

Captain R. Beedel

issues of lifeboat safety, 
collision avoidance, moorings, 
safe access, and navigation 
hazards to name a few. Safety 
has therefore been improved 
across a broad spectrum of 
maritime operations and this 
was recognized by a 
Commendation for Safety at 
Sea initiatives in 1998 at the 
Seatrade Awards the following 
year.
At all times was Robin willing 
and able to contribute his 
expertise and offer the most 
valuable advice.
He will be sorely missed by his 
family to whom we extend our 
sincere condolences.
Philip Wake
Chief Executive Nautical 
institute

Although we never met, I feel 
that we lost a dear friend.
Joost van Aalst. Editor-in- 
chief SWZ

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

Nautical Institute 
17 Estuary Drive 
F elixstowe Suffolk 
IP11 9T L U K

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

mailto:mars@nautinst.org


Bootfender = vliegtuigband
Vliegtuigbanden zijn sterk.(2 staalkabels In hiel) \ / rakkina BV
Zeer hoge impactwaarde ,• ■ • I I I I « I .UIö / DZj /ö3geen ijzer in loopvlak dus geen roest
Uit voorraad leverbaar inclusief gaten ' . ...
Voordelig www.aircrafttyres.com

Dam en Sh ip y ard s  G o rinchem  is  een u iterst m od erne, to o n aa n ge ve n d e  
sch e ep sw erf, o n derdee l van de Dam en S h ip y ard s  G ro u p . De Dam en 
S h ip y a rd s  G ro u p  bestaat uit een d e rtig ta l w e rkm aatsch ap p ije n  in 
binnen- en buitenland m et een tota le  o m zet van circa 9 0 0  m iljoen Euro. 
Dam en Sh ip y ard s  G o rinchem  o n tw e rp t en bouw t een breed scala van 
schepen, zo a ls  s leep- en w e rk b o te n , p a tro u illevaa rtu ige n , lo o d sb o te n ,

snelle  p a ssa g ie rsv a a rtu ig e n , alsm ede ze e g aan d e  w e rksch e p e n , b a g g e r
schepen en vrach tsch e pe n.
Ja a r lijk s  w ord en  aan een w e re ld w ijd e  k lan te n krin g  ruim  80  schepen 
g e le v e rd . Tot onze o p d ra ch tg e v e rs  behoren o .a. aannem ers, o lie 
m aatschap pijen, havena uto rite iten , slee p red erijen , o ffsho re  bedrijven  
en m aritiem e se rv ice  bedrijven.

De afdeling Tugs & Workboats is op zoek naar een De afdeling Tugs & Workboats is tevens op zoek naar een

PROJECT E N G IN E ER PRO DUCTIE C O O R D IN A TO R

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

■ Het uitwerken van nieuwbouw projecten voor sleep- en werkboten;
■ het zelfstandig maken van een voorontwerp, bestek en begeleiden van 

projecttekenwerk;
■ het maken van kostprijscalculaties;
■ het verlenen van technische ondersteuning ten dienste van de 

verkoopafdeling;
■ u bent nauw betrokken bij de bouw van de schepen in zowel Nederland als 

In het buitenland.

P R O F IE L

■ Opleiding HTS-scheepsbouw;
■ enkele jaren ontwerpervaring in de scheepsbouw op de tekenkamer;
■ commercieel inzicht;
■ goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift; Frans is een pré;
■ goed functioneren in teamverband: wij werken in ontwerp- en bouwteams;
■ leeftijd 25-35 jaar.

Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie
procedure.

W IJ B IE D E N
■ Een uitdagende functie met de mogelijkheid om een bijdrage te leveren 

aan een nieuwe generatie sleep- en werkboten;
■ sleutelpositie voor techniek en kostprijs;
■ ruimte voor ontplooien van eigen initiatieven;
■ goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
■ goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

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

Begeleiden van de bouw van Damen standaard ASD Tugs, Stan Tugs en 
Stan Tractors to t ca 8.000 PK en standaard werkschepen zoals Multi Cats 
en pontonachtigen.
Dit houdt o.a. in:

■ bouwen conform standaard specificaties en de T&W standaard;
■ coördineren /  plannen van alle productie ondersteunende activiteiten;
■ regelt afname inspecties, beproevingen en proefvaarten;
■ koestert de T&W standaard en is alert op kwaliteitsverbeteringen;
■ bewaking van de kostprijs;
■ bereidheid to t reizen en werken op buitenlandse werven.

P R O F IE L

HTS / scheepsbouw/ werktuigbouw of gelijkwaardig;
■ ervaring met werkschepen;
■ gevoel voor commercie /  klantgericht /  stressbestendig;
■ organisatievermogen /  flexibel /  accuraat /  discipline;
■ goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift; kennis Franse taal 

is een pré;
■ goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk.

Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie
procedure.

W IJ  B IE D E N

■ Een uitdagende functie met een passend salaris;
■ goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
■ goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

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

DflMSII
D A M E N  SHIPYARDS G OR IN C HE M

R E A G E R E N / IN F O R M A T IE

Voor inlichtingen over beide functies kunt u contact opnemen met de 
heer C. Boudesteijn, directeur Tugs & Workboats, telefoon (0183) 63 94 83, 
e-mail: cb@damen.nl
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: Damen Shipyards Gorinchem, 
afdeling Personeelszaken, Postbus 1, 4200 AA Gorinchem.

Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP

Industrieterrein Avelingen West 20 
4202 MS Gorinchem

Postbus 1
4200 AA Gorinchem

telefoon
fax

0183 63 99 11 
0183 63 21 89

info@damen.nl
www.damen.nl

http://www.aircrafttyres.com
mailto:cb@damen.nl
mailto:info@damen.nl
http://www.damen.nl


Kompas op Den Haag door Roland K o rte n h o rs t

Wind in de zeilen... 
of dubbele wind...??
Gelukkig zonden maanen!!

Het gaat goed in onze scheepsbouw. En 
het gaat goed met de scheepsbouw in de 
politiek.
De werven zijn op het moment allemaal 
tot dè spreekwoordelijke nok gevuld. 
En zelfs de Koninklijke Marine heeft, 
daar komt het hier wel op neer, ge
luisterd naar de Tweede Kamer: er wor
den (conform een niet nader aan te dui 
den motie, want anders ga ik naast mijn 
schoenen lopen.,.) vier kustbewakings- 
schepen besteld. En er komt een heli 
carrier voor missiesupport. Goed voor 
de Marine, goed voor de exportkansen 
van de Nederlandse Marine-industrie. 
Ook de civiele scheepsbouw heeft 
tegenwoordig een perfecte weerklank in 
Den Haag. Om de haverklap wordt de 
scheepsbouw rechtstreeks genoemd als 
een schoolvoorbeeld van innovatiege- 
dreven industrie. En iedere keer als er 
een pro-scheepsbouw-motie door de 
Kamer moet, wordt die altijd bijna Ka 
merbreed gesteund. Groenlinks en de 
SP zijn ongeveer de enigen die het nog 
niet begrijpen, maar goed, dat gevoel 
heb ik bij hen wel vaker. Al met al zou je 
kunnen zeggen: de auteur dezes moet 
als Maritiem Kamerlid een gelukkig 
mens zijn. Dat klopt. Dat ben ik ook.

Maar
Zoals iedere Nederlander zeg ik dan vrij 
snel toch ook weer... maar. Ik heb na
melijk in de politiek een paar dingen ge
leerd. Niet veel, maar toch. En het be
langrijkste dat ik geleerd heb is dat één 
ding in die wonderwereld aan het 
Binnenhof dodelijk is: dat is verdeeld
heid, niet op elkaar af gestemd zijn. Zo
als verschillende toonladders spelen 
binnen één muziekstuk niet werkt. Als 
ik op m’n viool speel leer ik, gelukkig 
steeds minder vaak, dat dit gewoon pijn 
doet aan je oren!
In de politiek is niet afgestemd zijn niet 
zozeer pijnlijk, het is hier gewoon dode

lijk. Dat geldt niet alleen voor politici 
(vraag maar aan de Heer Dittrich met 
als codewoord Afghanistan’), maar ook 
voor maatschappelijke actoren en 
onderwerpen. Wanneer er een sector of 
onderwerp op de politiek afkomt waar
bij de één dit zegt, en de ander dat, dan 
is het meteen exit met zo'n onderwerp. 
Dan kun je niks meer,
Gelukkig is dit tot nu toe in de Maritie
me sector niet gebeurd. En dus zijn we 
allemaal blije maritieme KNVTS-ers, 
allemaal blij met onze maritieme wereld 
die de wind in de zeilen heeft. En juist 
hier voel ik soms mijn ‘maar’. Want: 
stel nou eens dat de bouwers van sche
pen ineens openlijk ruzie zouden krij
gen met degenen die spullen voor sche
pen leveren? Omdat hun belangen soms 
verschillend zijn. Een Nederlands schip 
verkoop je namelijk niet vanaf een Ko
reaanse werf. Maar een pomp verkopen 
aan een Koreaan of aan een Lekkerker- 
ker, dat maakt in die handel niet uit. O f 
stel nou eens dat de ene bouwer van ma
rineschepen rollebollend over straat 
gaat met de andere, en ze elkaar tot waar 
dan ook achterna j agen... Ben ik dan nog 
blij met m’n motie?

Hier liggen de ‘maren’ van een mari
tiem politicus...
Ik zal u zeggen waarom ik gelukkig ben. 
Nóg gelukkiger dan dat ik tot nu toe 
was. Dat komt omdat die grote ‘maar’ 
aan het verdwijnen lijkt. Ik hoor steeds 
meer geluiden van mensen die praten, 
die krachten bundelen. Van scheepbou
wers en leveranciers die snappen dat ze 
steeds meer als één moeten gaan opere
ren. Van werven die, hoe groot soms 
hun belangenverschillen, snappen dat 
ze één moeten zijn. Niet vechten om een 
buit. Maar in evenwicht werken.
Dan is er geen ‘maar...’. Dan is er alleen 
nog maar een Maritieme Nederlandse 
familie die terécht kan zeggen: we zijn 
één, we zijn innovatief en we willen 
wereldwijd alleen maar winnen.
En als zó’n familie dan tegen een over
heid zegt, ‘Hélp ons als de buitenwereld 
ons belazert’, dan doet die overheid dat 
ook. Dan geeft ook die overheid on
middellijk wind in de zeilen. Want dan 
zegt die overheid: Maritiem? Da’s inno
vatie en export. Dubbele wind in de zei
len dus, zonder mitsen en maren die 
tegenwind gaan geven... Fantastisch!

Roland Kortenhorst 
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van het CDA.



Groots
Bij Huisman-ltrec in Schiedam val je 
van de ene verbazing in de andere. 
Dit is het grote werk. Het hoge werk. 
Het échte werk. Huisman-ltrec is 
mondiaal dé specialist in bijzondere 
hijs- en transportinstallaties, 
boortorens en pijplegsystemen voor 
de zeevaart. Ontworpen en gebouwd 
in fabrieken te Schiedam, Tsjechië en 
China. In deze wereld is alles groot: 
de projecten, de dimensies, de 
gewichten, de groei én de kans om 
zelf vorm te geven aan je werk en 
loopbaan. Groot genoeg voor jou?

werk

SCHEEPSBOUWKUNDIG 
PROJECTMANAGER

Jouw taak; Je begeleidt en coördineert turn-key 

en nieuwbouwprojecten vanaf de aanbiedings- 

fase to t en m et de oplevering. Hierbij stuur je 

een team van ervaren en hoogopgeleide 

technici aan, zoals concept engineers, 

scheepsbouwkundigen, subcontractors, 

productiem anagers en toeleveranciers. Ook 

onderhoud je contacten m et klanten. Je 

rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Jouw  profiel: HBO scheepsbouwkunde/TU 

Delft Maritiem e Techniek en m inim aal 5 jaar 

ervaring als (assistent)projectm anager of 

technisch manager, onderm eer in de scheeps

bouw. Een flexibele, resultaatgerichte instelling 

en een overtuigende, com m unicatieve 

persoonlijkheid zijn een must.

NAVAL ARCHITECTS

Jouw  taak: Wij zoeken naval architects-hydro- 

mechanics en naval architects-ship structures & 

ship design. Als naval architect-hydromechanics 

maak je o.a. berekeningen, voorspellingen en 

sim ulaties van scheepsbewegingen, etc. Als 

naval architect ship structures en ship design 

maak je o.a. sterkteberekeningen, zet je con

ceptontwerpen op, evalueer je m odificaties en 

voer je scheepsbouwkundige berekeningen uit. 

FEM-analyses voer je u it met Ansys of Femap.

Jouw  profiel: Afgestudeerd TU m aritieme tech

niek m et hydromechanica of scheepsconstruc- 

tie/ontwerpen van schepen. Kennis van AQWA 

Suite, SeaWay, MSC Visual Nastran is een pre. 

Relevante werkervaring is een pre, maar niet 

vereist.

QC INSPECTOR

Jouw  taak: Je voert technische kwalite its- 

inspecties uit binnen ons bedrijf en bij onze 

subcontractors. Ook ben je verantwoordelijk 

voor het nakomen van leveringstijden van sub

contractors. Hierbij w e rk je  samen in een team 

medewerkers van QC, productie, werkvoorberei

ding, engineering, inkoop en aftersales. Na een 

korte inwerkperiode ga je zelfstandig opereren.

Jouw  profiel: Relevante werkervaring en een 

opleiding op MTS/HTS niveau, aangevuld met 

kennis van constructietekeningen, lassen, ndo, 

(hoogwaardige) materialen en kwaliteitssystemen. 

Je hebt affiniteit met fabricage en het inspecteren 

van offshore equipment, tandwielkasten, grotere 

lagers, hijsdraden, cilinders, hydrauliek en 

elektriek. Ook ben je bereid naar het buitenland 

te reizen en op onregelmatige tijden te werken.

Voor al onze functies geldt dat je beschikt over een uitstekende beheersing van de engelse taal zowel in woord als geschrift, bij vookeur op minimaal HBO niveau.

OVERIGE
VACATURES

Concept Engineer •  Design Engineer •  Structural Engineer •  Service Engineer •  Hydraulic Engineer •  Draftsman ■ 

Control Systems Engineer •  Manual W riter *  W orkpreparator •  Aftersales Employes » Transportcoordinator

• JOUW H uism an-ltrec is helemaal jouw  wereld: een projectm atige aanpak, prim a organisatie, strakke deadlines en het

aantrekkelijke vooru itz icht dat je  je eigen ontwerp straks daadw erke lijk  de fab riek  u it ziet 

WERELD ‘ ro llen ’ . Met volop ruim te om je eigen w erk  en am bities vorm te geven. En na een w eek

hard werken is het vrijdags ontspannen m et je co llega's in de bedrijfsbar.

JOUW Wil je meer weten over Huism an-ltrec of de vacature van je keuze?

Neem dan contact op m et Sylvana van der Linde, afdeling P&O, (010) 245 22 22. 

REACTIE Of k ijk  op w w w .hu ism an-itrec .com . Meteen sollic iteren? Stuur je brief o f e-m ail

m et c.v. naar: Huisman-ltrec, t.a.v. afdeling P&O, Admiraal Trompstraat 2,

3115 HH Schiedam, Haven 561, jobs@ huism an-itrec.com .

M Huisman-ltrec
DENK GROOT

WWW.HUISMAN-ITREC.COM

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie woidt niet op prijs gesteld.
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mailto:jobs@huisman-itrec.com
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L i t e r a t u u r

200550074________
Computer-controlled ro
botic marine coatings appli
cation system
Tolliver, D.; Morton, S. 
Journal of Ship Production; 
2005 Vol. 21 Nr.3 page 195, 8 
Pag-
This paper examines the cur
rent methods used for the sur 
face preparation and painting 
of a ship hull and contrasts it 
with the advantages of au 
tomation through the use of 
computer-controlled robotic 
equipment. The evolution of 
marine coatings, equipment, 
and techniques are discussed, 
Through the use of automa
tion in the ship coating appli 
cation process, shipyard pro
ductivity can be advanced. 
Material and labor costs can 
be reduced, worker safety is 
improved, impact to the envi 
ronment over current meth 
ods can be minimized, and 
quality results become repeat
able and predictable.

200550073________
Factors affecting ship de
sign and construction lead 
time and cost
Moyst, H.; Das, B.
Journal of Ship Production; 
2005 Vol. 21 Nr. 3 page 186,9  
pag.
This paper reviews a ship de
sign and construction case 
study in the context of the 
published literature on the de
sign process and its impact on 
Construction. The objective 
was to explore the factors that 
impact design and construc
tion lead time and cost. De
sign and construction man 
agers constantly experience 
pressure to accelerate the con 
struction start time in an envi 
ronment characteristic of fre
quent design changes and 
rework. Often the construc
tion of the first ships of a series 
will aggressively overlap the 
design phase. This investiga
tion assessed a case study that 
illustrated that as the degree of 
overlap between design and 
construction increases, design 
changes increased ship con

struction costs and duration. 
This negates the advantage of 
trying to reduce lead time by 
overlapping phases. Before 
strategies of overlapping are 
utilized, shipbuilders need to 
better understand the details 
of the design process and its 
integration with other func
tions to improve design quali 
ty and reduce the impact of 
design changes on manufac
turing and construction. It is 
recommended that when 
overlapping strategies are con
sidered, design changes and 
their impact on construction 
be factored into the decision. 
A  better strategy would be to 
eliminate design quality issues 
and design and construction 
rework.

200551X172________
A robust approach to job
shop scheduling problems 
in the marine environment
Dalton, J. A .; McGregor, J.
A.; Sen, J. I.; Kenevissi, F. 
Journal of Ship Production; 
2005 Vol. 21 Nr, 3 page 177, 9 
pag.
In industry the scheduling of 
large made-to-order products, 
such as submarines or ships, is 
typically implemented using 
precise time intervals. As a re
sult of this, schedules rarely if 
ever reflect reality, and this 
can make the task of managing 
large projects difficult and po
tentially costly. Not surpris
ingly, robustness is a desired 
property of a schedule, bring
ing with it a greater stability 
with less uncertainty. In ad
dressing these problems, this 
paper first describes a practi
cal jobshop model that is then 
extended to allow the inclu 
sion of imprecise durations. 
By implementing this 
methodology on an industrial 
case study, a submarine pres
sure hull, a means of gauging 
and providing greater robust
ness of scheduling is deter
mined. This investigation into 
robustness also shows that im
provements can be made by 
optimizing pessimistic dura
tion times in contrast to the

common practice of using op
timistic times,

200550057________
Evaluation of the service 
performance of ships
Andersen, P; Borrod, A. S.; 
Blanchot, H.
Marine Technology and 
SNAM E News; 2005 Vol. 42 
Nr. 4 page 177, 7 pag.
A simple method has been es
tablished for the evaluation of 
the service performance of 
ships. Input data are easily 
collected daily on board and 
transformed to a well-defined 
condition that makes possible 
the comparison between 
ships, for instance, sister 
ships, and between different 
time periods of voyages for the 
same ship. The procedure has 
been applied to two ships that 
are identical, with the only ex
ception that one has a conven
tional propeller, whereas the 
other one is fitted with a high
efficiency propeller of the 
Kappel type. The results are 
obtained from a period of two 
years steaming for both ves
sels. They clearly confirm the 
increase of propulsive efficien
cy obtained with the Kappel 
propeller in the order of mag
nitude of four procent.

200550056________
Numerical simulation of 
ship manoeuvrability in 
wind and current, with es
cort tugs
Ye, L .; Çalisal, S. M.
Marine Technology and 
SNAM E News; 2005 Vol. 42 
Nr. 4 page 159,10 pag.
A number of recent large-ship 
accidents have compelled 
naval architects and engineers 
to advance the research on 
ship manoeuvrability and the 
prediction of ship response in 
the ocean environment . In the 
meantime, new manoeuvra
bility standards have been de
veloped and the International 
Maritime Organization (IMO) 
has also proposed one such 
standard. This standard pro
vides four ship-manoeuvring 
performance criteria, and its

latest version is dated Decem
ber 2002, Simulation technol
ogy, in particular the simula
tion of ship manoeuvring, has 
advanced considerably in re
cent years with the advent of 
computers. Computer pro
grams using either numerical
ly computed or experimental
ly determined hydrodynamics 
coefficients have allowed an 
accurate simulation of ship 
manoeuvrability for different 
types of vessels. Relatively 
good agreement has been re
ported by various researchers 
between simulated results and 
those obtained from full-scale 
ship trials. It seems that simu
lation can now identify accept
able ship manoeuvring perfor
mance in calm seas, However, 
the effects of w'ind and current 
and escort tug assistance have 
not been that well studied and 
reported, and they are always 
important factors for ship ma
noeuvring especially in re
stricted waters. The numerical 
simulation program presented 
in this paper (UBCManeuver) 
has been validated using data 
on the Esso Osaka 278,000 
D W T  tanker, a ship well test
ed for regular manoeuvring 
tests. UBCManeuver is able 
to identify IMO class and 
non-IMO class ships accord
ing to the most recent IMO  
standards for ship manoeu
vrability.
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P r o d u c t I n f o

MIP-box voor vereenvoudigde aansluiting motoropties

Euronorm Aandrijftechniek 
brengt een nieuwe klemmen- 
kast die speciaal is ontwikkeld 
voor het aansluiten van optio
nele functies op de motoren 
uit het programma van Watt 
Drive.
Tot de veel gebruikte opties 
uit het Watt motorprogram-

ma behoren remmen, enco
ders, resolvers, externe koe
ling, anti-condensverwarming 
en verschillende thermo-ele- 
menten ter beveiliging. Het 
grote aantal opties maakt al 
snel duidelijk dat een conven
tionele aansluitkast die hoofd- 
zakelijk ontworpen is voor het

aansluiten van de motor, niet 
toereikend is wanneer meer
dere opties worden gekozen, 
De nieuwe MIP-box (Multl- 
Pin) van Watt Drive biedt 
hiervoor een oplossing.
De box is leverbaar voor IEC- 
bouwgrootten 63-180 en is 
optimaal afgestemd op het 
ontwerp van de Watt-moto
ren. Afhankelijk van de toe
passing biedt de nieuwe klem 
menkast ruimte voor 22 klem 
plaatsen alsmede voor een 
remgelijkrichter.
Als aansluitklem wordt ge
bruik gemaakt van 2-draads- 
klemmen met trekveeraan- 
sluiting, De klemmen lenen 
zich voor kabels metéén door
snede van 4 mm".
Voor het aansluiten van kabels 
wordt de trekveer naar bene

den gedrukt en de kabel inge
voerd. Anders dan bij schroef- 
klemsystemen wordt de kans 
op aansluitfoutën en kabelbe- 
schadigingen met het trek- 
veersysteem geminimaliseerd. 
Uit oogpunt van overzichte
lijkheid zijn de klemmen voor
zien van een markeermoge- 
lijkheid. De mogelijkheid om 
eenvoudig tekst aan te bren
gen, versnelt de aansluitwerk- 
zaamheden en verkleint de 
kans op aansluitfoutën. Ver
der is in het deksel van de aan
sluitkast een aansluitdiagram 
voorzien. De nieuwe MIP- 
box van Euronorm Aandrijf
techniek is uitgevoerd in be- 
schermingsklasse IP56 en 
voorzien van kabelinvoeren.

Nieuwe radar niveaumeting

Veel radar niveaumeters ma
ken - vooral in systemen waar 
nauwkeurige metingen zijn 
vereist - gebruik van een con
tinu meetsignaal (FMCW). 
Aan FM C W  radar niveau- 
meetsystemen kleven echter 
ook nadelen: ze vergen veel 
vermogen en zijn fors duurder 
dan traditionele meetsyste
men zoals ultrasone niveau 
meting. De nieuwe Mobrey 
Pegasus radar niveaumeter 
van Econosto Nederland BV 
levert dezelfde prestaties als 
een continue radarmeting met 
FM CW . Door het lage ener
gieverbruik kan echter worden 
volstaan met een simpele 2- 
draads signaal/voedingaan- 
sluiting. De prijs/kwaliteit
verhouding van de Pegasus is 
bovendien superieur.
De Pegasus is geschikt voor 
agressieve omgevingen en is 
leverbaar met flens en hoom-

antenne voor optimale presta
ties onder alle omstandighe
den. De meter is A TEX  goed
gekeurd en heeft een maxi
maal werkbereik van dertig 
meter. Dit maakt de Pegasus, 
die ook leverbaar is in intrin- 
siekveilige en explosieveilige 
uitvoering, bij uitstek geschikt 
voor zware opslag- en pro
cestoepassingen.
De 2 -draads 24VDC Pegasus 
is gemakkelijk en tegen gerin
ge kosten te installeren en in 
bedrijf té stellen. Door middel 
van de standaard H ART digi
tale communicatie is de meter 
op afstand te programmeren 
en uit te lezen met een laptop 
of een programmer. 
Kenmerken:
• Betrouwbare werking, zelfs 

bij dampen en turbulentie
• Snelle, eenvoudige en voor

delige installatie eninbe- 
drijfstelling

• Geschikt voor zware proces
condities

• Laag energieverbruik, dus 2- 
draads aansluiting

• Eenvoudige communicatie 
door standaard H ART pro
tocol

• Zekerheid door twee j aar fa
brieksgarantie

• Gunstige prijs

Voor meer informatie: 
Econosto BV 
Tel.: 010-2841293 
Fax:010-2841810 
E-mail: info<2>econosto,com 
Internet: www.econosto.nl

mailto:info@econosto.com
http://www.econosto.nl
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Extreem energiezuinig 
bedrijfspand in Hattem
Het nieuwe onderkomen van 
eL-Tec elektrotechnologie en 
eZ-Tec Energiezuinige Tech
nieken, is een wel heel extreem 
energiezuinig bedrijfspand. 
Met een epc-waarde van 0,78 
is het zelfs beter geïsoleerd dan 
een standaard nieuwbouwwo
ning.
De nieuwbouw past in de 
geest van de milieuvriende
lijke bedrijfsfilosofie van eZ- 
Tec bv, specialist in het ont
werp van energiezuinige en 
duurzame (bedrijfs)gebouwen 
en woningen dat samen met 
scheepsinstallateur eL-Tec 
imiddels het energiezuinige 
pand heeft betrokken. Direc
teur Dick Stoppelenburg 
spreekt van een extreem ener
giezuinig bedrijfsgebouw: 
“Wij verbruiken nu slechts 
dertig procent aan energie van 
wat bij dit soort gebouwen 
gangbaar is. Een energiezuinig 
gebouw wordt financieel

steeds aantrekkelijker. Winst 
voor het milieu én de onderne
mer, datis ons uitgangspunt.” 
Het kenmerkende van het 
pand is de combinatie van een 
relatief zware betonnen schil 
met een zogeheten lage tempe- 
ratuurverwarming (ltv). De 
betonnen schil is twaalf centi
meter dik. De binnenschil is 
gemaakt van steen in plaats 
van lichte en eenvoudig con- 
structiemateriaal als board- 
wandkarton. Daardoor ont
staat een enorme warmtecapa- 
citeit in het gebouw. Het be
tonnen dak maakt dat het hele 
binnenklimaat kan worden 
bepaald door gebruik van 
slechts een kleine hoeveelheid 
energie.
Ltv verwarmt met water de 
vloeren en plafonds in het ge
bouw. Dat water wordt met 
een temperatuur van 37 tot 40 
graden Celsius aangevoerd. 
Bij traditionele verwarmings-

systemen is dat 90 graden. In 
het gehele gebouw, dat een 
oppervlakte van duizend vier
kante meter heeft, is vloerver
warming toegepast, die het ge
bouw in een aangename, egale 
werktemperatuur hult. Het 
bedrijfspand is daarbij voor
zien van standaard isolatie. De 
toiletten worden gespoeld met 
regenwater.
Door al deze maatregelen 
heeft het gebouw een epc- 
waarde (energiezuinigheid) 
van 0,78 waarmee het be
drijfsgebouw zelf beter geïso
leerd is dan de nieuwbouwwo

ning. Ter vergelijking; de wet
telijke bovengrens voor be- 
drij fsgebouwen ligt op 1,3.
Een energiezuinig bedrijfs
pand vergt wel een iets grotere 
investering. Stoppelenburg: 
“De meerkosten bedragen, af
hankelijk van de uitvoering, 
tien tot vijftien procent van de 
bouwsom. Maar deze verdie
nen zich gemiddeld in zeven 
jaar terug. We moeten veel 
meer kijken naar de ‘total life 
cycle costs’, de kosten van 
bouw, exploitatie en onder
houd. Zeker het energiever
bruik is daarbij een belangrijk 
punt van aandacht. ”

Nieuwe watersysteem pompen van hogere capaciteit

Jabsco heeft haar reeks ‘intell i 
gente’ Sensor-Max water 
drukpompen uitgebreid met 
twee modellen met een debiet 
van resp. 23 en 29 1/min tot 
een druk van 4,1 bar. Dit 
prestatieniveau, voldoende 
om vijf aftappunten tegelijk te 
verzorgen, overtreffend con 
ventionele membraanpompen 
met een ruime marge, dat an 
ders alleen met duurdere of 
meer plaats innemende centri- 
fugaalpompen bereikt zou 
kunnen worden.
Deze hogere capaciteit wordt 
vergezeld door de voordelen 
van het Sensor-Max concept. 
The VSD - Variable Speed 
Drive motor past zijn toeren
tal en debiet automatisch aan

op het in gebruik zijnde aantal 
aftappunten, en dit onder 
handhaving van dezelfde con
stante druk. Zodoende heeft 
het systeem geen accumula- 
tortank nodig, hetgeen plaats 
bespaart, terwijl het toch een 
constant, regelmatig en ge
ruisarm debiet afgeeft.

Sensor-Max 23 en 29 zijn van 
hoogwaardige constructie met 
compact, verzegeld motor- 
huis, veerblokmontage en ge
makkelijk te bevestigen snap 
fit poortfittingen. Zij kunnen 
‘drooglopen’, zijn zelfaanzui- 
gend tot l,8m en worden com
pleet met een Jabsco Pump

gardta inlaatzeef geleverd. 
Beide modellen, ideaal voor 
grotere vaartuigen, zijn lever
baar voor 12 en 24 volt met 
laag energieverbruik en volle
dige CE goedkeuring en vor
men een aanvulling op de zo 
succesvolle Sensor-Max 14 en 
171/min modellen.

Voor meer informatie:
Jabsco
Bingley Road, Hoddesdon
Hertfordshire
EN11 OBLJ, Engeland.
Tel.: +44(0)1992450145 
Fax: +44(0)1992467132 
E-mail:
Geoff.Sheddick@itt.com 
Internet: www.jabsco.com

mailto:Geoff.Sheddick@itt.com
http://www.jabsco.com
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Timmersprijs voor 
DIINAMO
Robert Hekkenberg, onder
zoeker aan de Technische 
Universiteit Delft, heeftop 10 
februari 2006 de jaarlijkse 
Timmersprijs voor scheeps
ontwerpers gewonnen. De ju  
ry koos zijn ‘D IIN A M O - 
conceptexploratiemodel voor 
de binnenvaart’ uit een vijftal 
presentaties als het meest in 
novatieve maritieme ontwerp. 
Juryvoorzitter Chris van 
Hooren noemde de binnen -

Deelnemers Timmersprijs 2 0 0 6

Rondleiding door de Tweede Kamer

vaart “een terrein dat onze 
aandacht verdient vanwege de 
gunstige maatschappelijke as
pecten”! Hekkenbergs explo- 
ratiemodel zou kunnen b ij
dragen aan slimme toepassin
gen en nieuwe concepten voor 
het vervoer over water. Het 
was de vijfde keer dat de prijs 
werd uitgereikt. D it gebeurde 
tijdens de Maritieme Innova- 
tiedag, die dit j aar op uitnodi

ging van Roland Kortenhorst 
(CDA) en Janneke Snijder 
(VVD) bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal in Den 
Haag is gehouden.

Revolutie in vergunnin
genland
Het ministerie van V RO M  is 
bezig met een grootscheepse 
operatie: het samenvoegen
van een reeks Algemene 
Maatregelen van Bestuur 
(AMvB) tot een zogenoemde 
Activiteiten AM vB. Doel is 
meer uniformiteit in maatre
gelen, een gelijkblijvend be
schermingsniveau en een ster
ke vermindering van bureau
cratie en kosten. Als gevolg 
hiervan zullen veel bedrijven 
in de toekomst onder algeme
ne regels vallen, waardoor zij 
geen milieuvergunning(en) 
met specifieke voorschriften 
meer nodig hebben. D it geldt 
ook voor veel metaal-elektro- 
bedrijven die nu nog vergun- 
ningplichtig zijn. Maatwerk 
voor bijzondere situaties blijft 
overigens mogelijk.
De maatregelen uit het W erk
boek Milieumaatregelen voor 
de Metaal- en Elektrotechni
sche Industrie vormen een be
langrijke input voor de voor
schriften in de AM vB. De 
scheepsbouw en scheepsrepa- 
ratie hebben in dit werkboek 
een eigen hoofdstuk (module
C.6), dat momenteel wordt 
geactualiseerd. M et deze mo
dule heeft de branche een goe
de basis voor maatwerk: het is 
echter ook denkbaar dat deze 
wat maatregelen betreft in de 
AM vB wordt verwerkt of 
zelfs dat het aantrekkelijke 
scenario dat werven geen ver
gunningen nodig hebben, 
straks waarheid wordt.
Nog voor de A M vB plannen 
van het Rijk bekend waren, is 
er ook op provinciaal niveau 
gewerkt aan de stroomlijning 
van vergunningen: de provin
cie Noord-Holland heeft een 
‘branchedocument scheeps
werven’ ontwikkeld om zo een

bijdrage te leveren aan de ver
mindering van administratie
ve lasten. Ook dit document 
is gelinkt naar het Werkboek 
Milieumaatregelen, in het bij - 
zonder module C. 6.

Kennisoverdracht
Ketenintegratie
Maritieme
Maakindustrie
W at is de stand van informa
tisering, welke problemen tre
den hierbij op en hoe ver is de 
integratie in de keten gevor
derd? M et die vragen is er 
binnen het project KIM 2 een 
enquête gehouden onder 
scheepswerven en toeleveran
ciers. De resultaten: bijna alle 
bedrijven beschikken over een 
snelle internetverbinding, een 
eigen website en moderne 
software.
Relatief weinig bedrijven ge
bruiken echter dezelfde soft
ware voor een gelijksoortige 
activiteit zoals bijvoorbeeld 
de engineering. D it kan een 
belemmering vormen in de 
samenwerkingi Opvallend is 
dat bij de helft van de zee- 
scheepsnieuwbouwcontrac - 
ten toeleveranciers betrokken 
worden nog voordat het 
contract getekend wordt.
U it de enquête blijkt verder 
dat er mogelijk tijd kan wor
den bespaard door bij het ont
werpen of engineeren een 3d- 
tekeningendatabase te gebrai - 
ken, In het algemeen is er 
nauwelijks angst voor infor- 
matielekken. Bij enkele be
drijven binnen de reparatie- 
sector is er behoefte aan een 
betere kostenregistratie. T U  
Delft onderzoekt momenteel 
door middel van interviews 
aan welke kennis behoefte is. 
K IM 2 is een initiatief van 
VNSI, Stichting BOS, T U  
Delft en Navingo. IH C Hol
land Merwede, Schelde Mari 
nebouw en SA RC hebben 
zich inmiddels voor de stuur
groep gemeld. Over samen
werking in de keten zullen dit 
jaar drie seminars worden ge

houden. Op de website 
www.maritiemetechniek.nl 
vindt u meer informatie over 
het project.

Algemene 
Ledenvergadering VNSI
Op donderdag 18 mei 2006 
vindt de vooij aarsledenverga
dering van VNSI tijdens de 
beurs Construction & Ship 
ping Industry in Gorinchem 
plaats. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met 
VNSI.

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

http://www.maritiemetechniek.nl
http://www.vnsi.nl
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Leden
Akerboom  Yacht Equipment 
A lblasserdam  Yachtbuilding 6.V.
W erf A lblasserdam  B V.
Scheepswerf 't Am bacht B.V 
Amels B.V.
Scheepsbouwbedrijf Het Anker 
A-Yachts
Barkm eijerS troobos B.V.
Bodewes B innenvaart B.V,
Bodewes Shipyards B.V.
Scheepswerven Gebr. G. & H. 
Bodewes B.V.
Scheepswerf L.J. Boer S liedrecht B.V. 
Scheepswerf Jac. den Breejen B.V. 
Breko Nieuwbouw B.V'
Breko Reparatie B.V 
Scheepswerf v/h C. Buitendijk B.V 
Bijisma Shipyard B.V 
Ceelen Shipyard B.V.
Central Industry Group N.V.
Conoship International B.V.
Damen Dredging Equipment 
Damen Shiprepair Rotterdam B.V.
- Van Brink Rotterdam 
Damen Shipyards Bergum 
Damen Shipyards Gorinchem 
Damen Shipyards Group 
Damen Shipyards Hardinxveld 
Shipyard K. Damen 
Scheepswerf Ferus Smit B.V. 
Scheepswerf Geertman B.V. 
Scheepswerf Gelria B.V.
Scheepswerf Grave B.V
Van Grevenstein's Scheepswerf B.V.
Scheepswerf Hoebée B.V.
A. & L. Hoekman B.V.
Scheepswerf Hoogerwaard B.V. 
Scheepswerf De Hoop Lobith B.V. 
W erf 'De Hoop' (Schiedam) B.V.
IHC Holland Merwede B.V
IHC Holland Beaver Dredgers B.V. 
IHC Holland Dredgers B.V 
IHC Holland Parts & Services B.V. 
Instalho B.V. Scheepsbouw 
Intervak B.V.
B.V. Scheepsw erf De Kaap 
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Scheepswerf W out Liezen B.V.
Luyt G roep B.V.
Maatschappij De Maas B.V. 
Scheepswerf 'Maasbracht' N V. 
Maaskant Shipyards 
Maaskant Bruinisse B.V.
Marinebedrijf D ivisie Platform 
Merwede Shipyard B.V.
Nederlof Scheepsbouw  B.V. 
Nicoverken Holland B.V. 
Scheepsreparatie H. N iessen B.V. 
Koninklijke Niestern Sander B.V. 
O ranjewerf Scheepsreparatie B.V.

Padmos Bruinisse B.V.
Padmos Stellendam B.V.
Scheepswerf Peters B.V.
Koninklijke Schelde Groep B.V. 
Schelde Marinebouw B.V.
Scheldepoort B.V.
Scheepswerf De Schroef B.V.
Serdijn Ship Repair B.V.
Shipdock B.V. locatie Am sterdam  
Shipdock B.V. locatie Harlingen 
Scheepswerf S lob B.V.
Smits Scheepsreparatie B.V.
Texdok B.V.
Texdok Urk B.V.
B.V. Scheepswerf'Vahali'
Scheepswerf V isser B.V.
Volharding Shipyards 
Scheepswerf Vooruit B.V.
VOSTA LMG B.V.
D. van de W etering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V.

G eassoc iee rde  leden
ALBCON B.V.
Alfa Laval Benelux B.V.
A lubouw de Mooy B.V.
Anchor Insurance Rotterdam 
Arbode Maritiem B.V.
Atlas Services Groep B.V 
Barid Engineering 
Verenigde Bierens Bedrijven B.V. 
BlesMA B.V.
Den Boer Marine 
Handelsbureau Boone B.V.
BoonkVan Leeuwen Advocaten 
Borand B.V
BTC Bedrijfs- en Technologieadviezen B.V.
BuccMar
CAPE Groep B.V
Center Line
W KM Cornelisse Trading B.V.
Cumarine
DELTA Surveys
DESMI K&R Pompen B.V.
Doornbos Equipm ent B.V. 
Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V. 
Econosto Nederland B.V.
Edaircon
Eurostar Shipbuilding & Trading 
FCX Netherlands B.V.
Feederlines B.V.
Flender Bruinhof Marine 
FNV Bondgenoten 
Hartman Marine B.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Hertel Marine Services B.V.
Hi Temp Europe B.V.
Hoogendoorn Maritieme 
Betimmeringen & Interieurbouw 
IASAS
IFS Netherlands B.V.
IHDA Shipbuilding Service B.V.

ING Bank (HF 03.02)
Hogeschool INHOLLAND Delft 
Scheepsbouwkunde 
Integrator Scheepsbouw B.V.
International Paint (Nederland) B.V. 
Scheepsbouwkundig Bureau Herman 
Jansen B.V.
Ketting Compressoren 
KLC Marine Consultants B.V.
KNVTS
Leading Edge B.V.
Lloyd's Register EMEA 
Logic Vision B.V.
Maetis Arbo B.V.
MARIN
Marin Ship M anagement B.V.
Directie Materieel Koninklijke Marine
Afdeling Maritieme Techniek
MasterShip
Metalix B.V
MME Group
Navaltec Marine Engineering Service B.V. 
Navingo B.V
NESEC Scheepsfinancieringen 
NewThex B.V.
Novatug B.V.
Numeriek Centrum Groningen B.V.
Bureau PennArts B.V.
Quercus Technical Training Services B.V. 
Ralteco B.V.
Randstad Uitzendbureau B.V. 
Ridderinkhof B.V.
Rolls-Royce Marine Benelux B.V.
SARC B.V.
SAS TECH
Scheepvaart en Transport College 
Schip en W erf de Zee 
Sigma Marine Coatings Netherlands B.V. 
Sperre Rotterdam B.V.
STI Engineering B.V 
Stork Bronswerk B.V.
Struik & Hamerslag B.V.
TLO Holland Controls B.V.
Touw B&B Holding B.V.
Trett Consulting B.V.
UGS
B.V. V E G A M eet- en Regeltechniek 
VeKa Group B.V.
Van der Velden Marine Systems 
VPG Scheepsservice B.V.
M useum werf Vreeswijk
Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
Scheepsbouwkundig Bureau Zeeman B.V.

VNSI
Boerhaavelaan 40
Postbus 138, 2700 AC Zoeterm eer
Tel.: (079 )3 53  11 65
Fax: (0 79 )3 53  11 55
E-mail: info@ vnsi.nl
Internet: www.vnsi.nl
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mailto:info@vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
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Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netheriands Society 

of Marine Technology

Op woensdag 29 maart heeft 
uw hoofdbestuur vergaderd 
met de afdelingsbesturen over 
de jaarstukken en de toekomst 
van de vereniging, ter voorbe
reiding van de algemene jaar
vergadering.
De uitnodiging voor de Alge
mene Leden Vergadering is 
bijgesloten. Voor de agenda, 
jaarverslag en stukken kunt u 
terecht op de website 
(www.knvts.nl). Na de alge
mene ledenvergadering wordt 
een uitstekend programma 
aangeboden door Boskalis 
voor een bescheiden bijdrage. 
De vergadering is op 19 mei 
vrijdagmiddag.

De commissie van wijze man
nen, die te samen komen om 
het Schip van het Jaar 2005 uit 
te kiezen, vergaderen nu regel
matig. De uitreiking is op 9 
november tijdens een groot 
Maritiem Prijzen Gala.

In deze uitgave zijn de pro
gramma’s van de voorgeno
men lezingen bijgesloten. Up 
to date informatie is ook te 
zien op muw.krwts.nl en via de 
email te krijgen (aanmelden 
voor deze ledenservice via 
injnUi knrls.nl;

Jan de Vos
Algemeen Secretaris KNVTS 
devos@knvts.nl

Diploma uitreiking bij 
het KIM
Op 11 feb. j.1. vond de jaar

lijkse diplomauitreiking aan 
de geslaagde officieren van de 
K.M. plaats op het KIM te 
Den Helder. De KNVTS, 
vertegenwoordigd door Frans 
Hogendoorn bestuurlid afde
ling Amsterdam, was hierbij 
aanwezig om L T Z  T  2 Benno 
T.W . van Oosten te felicite
ren met het behaalde resultaat 
en hem de jaarlijkse afstudeer - 
prijs van de KNVTS uit te rei
ken. Met dank aan fotostudio 
Vermeulen.

In Memoriam
Ons bereikte het bericht dat 
op 66-jarige leeftijd is overle
den de heer A.E. van Dode- 
weerd, hij was ruim 30 jaar lid 
van de KNVTS, Op 5 februari 
overleed op 82-jarige leeftijd 
de heer H. Latenstein, oud be
drijfsleider bij Verolme. Hij 
wasruim55jaarlid.

Ballotage
V oorgesteld en gepasseerd 
voor het JU N IO R  L ID 
M A A T S C H A P

J.P.A.M. Govaarts
Student Scheepsbouwkunde
TU  Delft
Pinaskade 55
2725 EN Zoetermeer.
Voorgesteld door A. Aalbers
Afdeling Rotterdam

K. Hendriks
Student Maritieme Techniek- 
T U  Delft 
R.Holstlaan 787 
2624 KA Delft.
Voorgesteld door A. Aalbers 
Afdeling Rotterdam

A. Mul
Student Technische Bedrijfs
kunde
Spanjaardstraat29 H 
3025 TH  Rotterdam

Voorgesteld door R.G.M . E r
nes
Afdeling Rotterdam

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

J.D . Camron 
Sales S E . Ci - Groningen 
Peppeling 58 
9603 HK Hoogezand 
Voorgesteld door H. Oor
twijn
Afdeling Noord

I j s  D i ts

Operational Manager G TI 
Marine & Offshore 
Hooivorkstraat 12 
4904 VH Oosterhout (NB). 
Voorgesteld door H  Broere 
Afdeling Rotterdam

J . Gelders
Surveyor Germanischer 
Lloyd-schiedam 
Diepenbrocklaan 6 
2264 TRLeidschendam. 
Voorgesteld door J.A. Gel
ders
Afdeling Rotterdam 

W.H. Jolles
ICE Advisor-AGIP KCO 
Den Haag
Catharina van Rennesstraat 
39
2 5 51 GH Den Haag. 
Voorgestéld door S.A. Zee- 
gers
Afdeling Rotterdam

B.J. deKeijzer
Manager Afd.Maintenance & 
Support
IHC Parts & Services-Kin-
derdijk
Lekdijk 261
2957 CL Nieuw-Lekkerland. 
Voorgesteld door H.A.A. van 
der Poel
Afdeling Rotterdam 

A.J. Korteland
Manager Engineering - Deno
Compressors
Krimpen a.d.Lek
Achthoven 46
4128 L W  Lexmond.
Voorgesteld door M.P. van
Duijvendijk

Afdeling Rotterdam

E.C. Meijburg 
Hoofdwerktuigkundige- 
Dockwise Breda 
‘tSwin27
9201XV Drachten. 
Voorgesteld door H.K.W. 
Bakker
Afdeling Noord

J.J. Timmerman
Area Sales Manager-SEC
Groningen
Rotterdammerstraat 7 
9712 RA Groningen. 
Voorgesteld door H. Oortwijn 
Afdeling Noord

E.H. Toering 
Officier KM-Den Helder 
Marinapark 486 
1785 DP Den Helder 
Voorgesteld door S.A. Zeegers 
Afdeling Amsterdam

A. W . van der Velden 
Electrical Surveyor Lloyd’s 
Register EM EA Rotterdam 
Vlasveld 2
2661 VP Bergschenhoek 
Voorgesteld door A.G. Deen 
Afdeling Rotterdam

M.R. Verschut
Proj ectmanager - Barkmeij er
Sliipyard
De Vervening 51
8465 RE Oudehaske
Voorgesteld door H. J. Postel
Afdeling Noord

J. de Vos
Directeur DVDiensten B.V.-
Dordrecht
Vlotlaan 7
3312 A T  Dordrecht. 
Voorgesteld door S.A. Zee- 
gers-Manck 
Afdeling Rotterdam

Voor meer informatie:

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

http://www.knvts.nl
http://www.knvts.nl
mailto:info@knvts.nl
mailto:devos@knvts.nl
mailto:secretaris.knvts@planet.nl
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Ingenieursbureau Passe-Partout BV
Postbus 263 
2800 A G  Gouda 
Tel. 0182-53 83 60 
Fax 0182-5712  28 
www.passe-partout.nl

Aandrijftechniek

VO ITH
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
3160AB Rhoon
tel. 010 - 503 3514
faxO lO - 503 3510
email: ip.nl ( înternational paint.com
internet: www .international -marine.com

Dieselmotoren, 
onderhouds- en reparatie- 
apparatuur

S

H D M
DE HAAS DIESEL M OTOREN  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 55-59 
3364 A E SHedrecht 
Tel. 0 1 8 4 -4 3  66 33 
F ax 0 1 8 4 -4 3  66 88
www.bakkersliedrecht.com

Loodswezen

DCS International B.V.
Marchantstraat 10
3332 C L  Z W IJN D R E C H T
patrick@dcsint .nl
T e l : 078-6192003
fax. : 078 6191539

Experts & Taxateurs

I *
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

f i  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

©
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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

: I M*riri Shfp Manaqa-menl

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

http://www.passe-partout.nl
mailto:voithnederland@voith.com
http://www.voith.nl
http://www.ipspersonnel.com
http://www.mhr-r.com
mailto:secretariaat@mhr-r.com
http://www.maritiemevacaturebank.nl
http://www.maritiemevacaturebank.nl
mailto:info@maritiemevacaturebank.nl
mailto:info@swets-plaza.nl
http://www.swets-plaza.nl
mailto:info@traduco.nl
http://www.traduco.nl
mailto:ip.nl@internationalpaint.com
http://www.international-marine.com
mailto:info@dehaasdiesel.nl
http://www.dehaasdiesel.nl
mailto:info@cummins.nl
http://www.cummins.nl
mailto:rob@bos-maritime-consultants.com
http://www.bos-maritime-consultants.com
http://www.bakkersliedrecht.com
mailto:patrick@dcsint.nl
mailto:info@verweij-hoebee.nl
mailto:d.hoebee@verweij-hoebee.nl
mailto:info@multi.be
mailto:info@top-advies.nl
http://www.top-advies.nl
mailto:info@markvanschaick.nl
http://www.markvanschaick.nl
mailto:info@vanzetten.com
http://www.vanzetten.com
mailto:info@itw-welding.nl
http://www.itw-welding.com
mailto:info@loodswezen.nl
http://www.loodswezen.nl
mailto:info@lowland.com
http://www.lowland.com
mailto:erik@hubelmarine.com
mailto:msm@mfmarinedivision.nl
http://www.mfmarinedivision.nl
mailto:company@takmarine.nl
mailto:info@q-shipping.nl
http://www.q-shipping.nl
http://www.radioholland.nl
mailto: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 Training

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

allship . • .. .
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

AALBO RO
■ 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

p  w i

Colofon
cSchip en W erf de Zee* is het orgaan van de 

Stichting ‘Schip en W erf de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied K N V TS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut 
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

Verschijnt *1 1 maal per jaar
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Waar ke rinis, kracht en kunde
samenkomen
Waar vindt u ze nog? Professionals die 7 dagen per week,

24 uur per dag inzetbaar zijn, wereldwijd? 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 werknemer of 

desnoods een complete bemanning voor uw vloot. Voor 

tijdelijk of voor vast. Maar ook voor total crewing, onder

steuning bij administratieve handelingen, naast trainingen 

en programma’s voor scholing, loopbaanontwikkeling en 

reïntegratie. Zo vormen wij alle schakels in de maritieme, 

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

We zullen niet van het dek schreeuwen dat we hierin de 

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

teit én kwaliteit met Atlas Maritiem, Olie &  Gas en Hydro

grafie zijn gewaarborgd. Zeker.

www.atlasgroep.nl
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P E R S O N E L E  D I E N S T V E R L E N I N G  | M A R I T I E M  | O L I E  & G A S  | H Y D R O G R A F I E

http://www.atlasgroep.nl
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Credibility

Flexibility

Vessel integrity

Maintenance

Reputation

Risk management

Safety matters

Regulations

Crew welfare

Efficiency

Pollution

Cost reduction

/ \

Life at sea is a turbulent business. There is much to watch out fo r -  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
w w w .lr .o r g

Lloyd's Register EMEA, Weena-Zuid 170, 3012 NC Rotterdam, The Netherlands 

Tel: +31 10 4145 088, Fax: +31 10 2140 190, Email: rot-marine@lr.org 

Services are provided by members o f the Lloyd's Register Group.

Lloyd's Register is an exempt charity under the  UK Charities Act 1993.

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

