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M ercurius Am sterdam
Het containerkraanschip voor de 
binnenvaart Mercurius Amster
dam is bestemd voor het distri
bueren van containers in een 
ruim gebied rond Amsterdam, 
en het ophalen van containers bij 
bedrijven die niet over kraanca- 
paciteit beschikken om die zelf te 
lossen en te laden.

2 2
Sideways Launching
Sideways launching is a dy
namic process. There is a risk 
of the ship capsizing when 
she is launched with too large 
heeling angles, and if the ship 
is launched too slowly, she 
will fall back with her chine 
on the slipway.

28 Operating with Azipods

Azimuthing podded drives (azipods) can 
replace traditional forms of propulsion. 
The system, which incorporates propul 
sion and steering in one podded unit, is 
sophisticated and highly effective; howe
ver, there are human element issues that 
need to be resolved for safe operation.

Cargo Lashings

For nearly ten years there has been a 
provision that shifting forces, as they 
apply to individual cargo items, be ade
quately resisted by lashings which 
meet the standards described in the 
Code of Cargo Stowage and Security 
(CSS).
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N i e u w s

Harry van Tooren benoemd tot lid 
Raad van Commissarissen Imtech N.V.
Imtech N.V. (technische 
dienstverlening in Europa) 
maakt bekend dat drs. A.H. 
(Harry) van Tooren (59) in de 
Vergadering van Aandeelhou
ders 2006 op 11 april jl. is be
noemd tot lid van de Raad van 
Commissarissen Imtech N.V. 
Harry van Tooren bezit de 
Nederlandse nationaliteit en 
was voorheen lid van het Ex
ecutive Committee IN G  E u
rope/W holesale Internation
al. Door zijn kennis en erva

ring op financieel, administra
tief en accounting terrein geldt 
Harry van Tooren als een fi
nancieel expert.

Tévens is ir. R.M.J. (Rudy) 
van der Meer (60), thans lid 
van de Raad van Commissa
rissen, benoemd to t voorzitter 
van de Raad van Commissa

rissen van Imtech N.V. Zijn 
benoeming komt voort uit het 
aftreden van drs. A.G. (Aad)

Jacobs in verband met het be
reiken van de zeventigjarige 
leeftijd.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Im 
tech N.V. per 12 april 2006 is als volgt:
Ir. R M .J. (Rudy) van der Meer, voorzitter 
Prof. Dr. B. (Bert) de Vries, vice-voorzitter
E.A. (Eric) van Amérongen 
Mw. Drs. C.J. (Dien) de Boer-Kruyt 
Drs. P.J. (Peter) Groenenboom 
Drs. A.H. (Harry) van Tooren

Nieuw vaktijdschrift voor de superjachtbouw
1 mei werd maritiem N eder
land een nieuw vaktijdschrift 
rijker: SuperYacht Industry, 
een onafhankelijke, Engelsta
lige glossy voor en over de 
internationale superjacht
bouw. H et vakblad wordt uit 
gegeven door Marco Geels en 
Dennis Vinkoert, Laatstge
noemde was al geruime tijd 
hoofdredacteur van verschil 
lende maritieme vakbladen, 
waarvan de laatste vijftien jaar 
bij het scheepsbouwkundige 
vakblad HSB International 
Monthly. H et nieuwe vaktijd
schrift is een glossy magazine 
dat - naast de verspreiding on
der Nederlandse jachtbou
wers en maritieme toeleve-

Suber
Yacht

ringsbedrijvén - hoofdzakelijk 
in het buitenland wordt ge
distribueerd. H et eerste num 
mer verscheen begin mei.
H et internationaal georiën
teerde vaktijdschrift richt zich

qua nieuwsgaring en verslag
legging primair op het hogere 
productiesegment in de 
Nederlandse jachtbouw. De 
lay-out is modern en toegan
kelijk. Veel subtiel nieuws met 
als belangrijkste aandachtsge
bieden: luxe zeil- en m otor
jachten die in Nederland ge
bouwd worden m et een lengte 
langer dan respectievelijk 24 
en 40 meter.
SuperYacht Industry wordt 
tweemaandelijks (zes keer per 
jaar) uitgegeven en wordt 
wereldwijd gedistribueerd. 
Doel- en lezersgroepen (te
vens lezersprofiel) wereldwijd 
zijn: supeijachtbouwers, jacht 
eigenaren, superjacht cap

tains, maritieme toeleveran
ciers, naval architects, jacht 
ontwerpers, jachtmakelaars, 
charter- en managementbu
reaus, crewing & manning 
agencies en overige dienstver
leners. Volgens de tijdschrif
tenindeling van de N eder
landse Uitgeversbond (NUV) 
behoort SuperYacht Industry 
tot zowel de selectieve én spe
cialistische publieksbladen als 
professionele vaktijdschriften. 
Meer informatie:
Yellow & Finch Publishers 
Marco Geels of 
Dennis Vinkoert 
Voorborch 2 
4335 AV Middelburg 
T e l: 0118-473398

Lloyd’s Register Plans to Move to Southampton
The Lloyd’s Register Group, 
the independent risk manage
ment organization, has un 
veiled outline plans to move 
its London marine operations 
to a specially developed site at 
the University of Southamp
ton,
The move, which is planned 
for 2009, will see the transfor
mation of the University’s 
Boldrewood Campus to ac

commodate a state-of-the-art 
building for Lloyd’s Register, 
a training facility jointly 
owned by Lloyd’s Register 
and the University and the 
University’s School of M an
agement.
The plans build on the exist
ing collaboration between 
Lloyd’s Register and the U ni
versity of Southampton and 
will establish Southampton as

lie fe r
a world leading centre for a 
broad range of marine related 
research and the education of 
maritime professionals.
T he next stage in the collabo

ration with the University will 
be to seek planning consent for 
the ;£60m development of the 
Boldrewood site. L loyd’s Reg
ister and the University are 
confident that the proposal to 
replace the current building 
on the site with smaller, higher 
quality buildings is sympa
thetic to the concerns of the lo - 
cal community and will bene
fit a wider area.



N i e u w s

Trends in de jachtbouwindustrie belicht
In het Amsterdam RAI Con
grescentrum wordt op 13 en 
14 november 2006 het negen
tiende Internationale HISW A 
Symposium over jachtont- 
werp en jachtbouw gehouden. 
H et tweejaarlijkse HISW A 
Symposium is één vermaard 
forum waar internationale re
sultaten gepresenteerd wor
den van onderzoeken gericht 
op trends in ontwerp en bouw 
van zeil- en motoijachten. Het 
is bedoeld voor jachtarchitec- 
ten, managers, technici, inge

nieurs, jachtmakelaars, onder
zoekers en studenten m et inte
resse voor de jachtbouwin 
dustrie.
De rapportages van dit jaar 
zullen worden gepresenteerd 
door vertegenwoordigers van 
wereldwijd zeer gerespecteer
de instituten en universiteiten. 
Daarbij valt onder andere te 
denken aan de T U  Delft, Uni 
versity Politechnico Milan 
(Italië), Newcastle University 
(Groot-Brittannië), Wolfson 
U nit (Groot-Brittannië) en

HISWA

The Royal Institute of Naval 
Architects (Groot-Brittannië). 
Een volledige lijst m et onder
werpen en lectoren is later m 
hetj aar bekend.
In meer dan 35 jaar heeft het 
H ISW A Symposium interna
tionale achting verworven als

een voorname bron van infor
matie over historische en re
cente technische ontwikkelin 
gen in jachtontwerp en jacht
bouw'.
H et HISW A Symposium is 
een initiatief van HISW A 
Vereniging, T U  Delft en A m 
sterdam RAI.
Meer informatie:
E-mail:
m,steenhoff@hiswa.nl 
Internet: www.hiswasymposi- 
um.com

Uitbreiding Vopak Horizon Fujairah olieterminal
Vopak Horizon Fujairah Ltd. 
heeft bekend gemaakt de ca
paciteit op de bestaande olie
terminal uit te gaan breiden 
met 360.000 cbm voor olieop

slag en twee nieuwe aanleg
plaatsen. De totale capaciteit 
van de olieterminal zal hier
mee uitkomen op 1,5 miljoen 
cbm, zes aanlegplaatsen en

een Single Point Mooring 
(SPM) laad- en losfaciliteit 
waar schepen tot 175.000 dwt 
kunnen worden behandeld. 
Door de extra aanlegplaatsen 
en toegenomen opslagcapa
citeit zal Vopak Horizon Fu 
jairah zijn hubfunctie in het 
M idden-Oosten voor de op
slag van ruwe en geraffineerde 
olieproducten verder kunnen 
versterken.
Technische gegevens van de 
uitbreiding:
-  8 nieuwe tanks met een to

tale capaciteit van 360.000 
cbm

-  capaciteit van tanks varieert

van 30.000 tot 60.000 cbm
-  1 nieuwe aanlegplaats voor 

schepen tot 110.000 dwt
-  1 nieuwe aanlegplaats voor 

schepen tot 60.000 dwt
-  2 laadarmen, 12”, voor ge

raffineerde olieproducten
-  2 laadarmen, 16”, voor 

zwarte olieproducten
De uitbreiding zal naar ver
wachting in het derde kwartaal 
van 2007 operationeel zijn. 
Voor meer informatie: 
Aernout Boot
Managing Director Vopak 
Horizon Fujairah 
Tel.: +97192281800 
Aernout.Boot@vopak.com

ROC Nova College start opleiding Medewerker Havenoperaties

N o v a  College
R egionaa l ÜpktiJmftFra C en trum

H et R O C  Nova College, loca
tie Kanaalstraat in IJmuiden, 
biedt komend cursusjaar de 
opleiding Medewerker Haven
operaties aan. De opleiding 
duurt twee jaar en het is een 
combinatie van werken en le
ren.
De opleiding Medewerker 
Havenoperaties is een be
roepsopleiding op niveau 2 in 
de beroepsbegeleidende leer
weg (bbl). D at betekent dat de

cursist gemiddeld vier dagen 
per week werkt bij een leerbe
drijf en een dag per week les 
volgt. H et R O C  Nova College 
zorgt voor een gekwalificeerd 
leerbedrijf.
H et voordeel van de combina

tie werken en leren is dat de 
cursist werkervaring opdoet 
tijdens de opleiding én al d i
rect het minimum loon ver
dient.
N a de opleiding is doorstro
men naar hogere functies m o

gelijk, bijvoorbeeld brug- of 
kraanmachinist, teamleider of 
procescoördinator.
Meer informatie:
RO C Nova College 
Kanaalstraat 7 
IJmuiden 
Tel.:0255-547200 
Internet: www.novacollege.nl 
De opleiding begint in sep
tember

mailto:m.steenhoff@hiswa.nl
mailto:Aernout.Boot@vopak.com
http://www.novacollege.nl


van haar sportieve aspiraties, 
voortgedreven door ellebo- 
genstoom en blarenzalf. Het 
roeiteam zal dan ook weer re 
gelmatig aan nationale en 
internationale roeiwedstrijden 
meedoen.
Volgens het roeiteam is één 
ding zeker: “M umbo Jumbo 
will conquer the world!” (vrij 
naar Francis Wheen), 
Gegevens van de roeisloep 
M umbo J um bo:
Lengte 8,23 m
Breedte 2,17 m
Gewicht S20 kg
Roeiers 8

Kahn neemt Mumbo Jumbo n de vaart
Eind maart is de nieuwste aan
winst van Jum bo Shipping, de 
in Rotterdam geregistreerde 
wedstrijdroeisloep ‘M umbo 
Jum bo’, onder groot ceremo
nieel gedoopt.
H et Rotterdamse roeiteam Va 
Banque heeft jarenlang de bla
ren op de handen geroeid in 
roeisloep ‘M ercator’, gespon
sord door Jum bo’s generaal 
agent Kahn Scheepvaart. Na 
twaalf j aar trouwe dienst heeft 
Va Banque tijdens de wed
strijd M uiden-Pampus-M ui- 
den in november 2005 m et eèn 
traditionele roeiersgroet af
scheid genomen van haar 
roeisloep Mercator.

M et de doop van de nieuwe 
roeisloep M um bo Jumbo, ‘be
geleid’ onder toeziend oog van 
inv Jumbo Spirit, gaat roei
team Va Banque een nieuw

tijdperk in. De roeisloep 
M um bo Jumbo, een zoge
naamde Kuikensloep, biedt 
Va Banque de mogelijkheid 
to t het jarenlang voortzetten

Nieuw bestuur Register Holland
Het. huidige bestuur van het 
klassebureau Register H ol
land draagt zijn werkzaamhe
den over aan èèn nieuw be
stuur. N a een ontwikkelings
fase to t een gerespecteerde or
ganisatie breekt nu  een uil 
bouwfase in één geliberaliseer
de m arkt aan en dat is een na
tuurlijk moment om de ver
antwoordelijkheid over te dra
gen aan een nieuwe ploeg.
De markt voor het keuren van 
zeilende binnenvaartschepen

is inmiddels geliberaliseerd en 
Register Holland zal zich in de 
komende periode moeten 
richten op ontwikkeling en 
uitbouw van kennis en kwa
liteit om zodoende een stevige 
positie in de m arkt te behou
den.
De aftredende bestuursleden 
hebben met veel inzet en ple
zier leiding gegeven aan 
Register Holland in de afge
lopen jaren. Reeds enige tijd 
waren de grenzen van deze

vrijwillige inzet echter bereikt 
en heeft het bestuur te kennen 
gegeven naar een opvolging te 
zoeken. In overleg met de 
Raad van Advies van Register 
Holland is gezocht naar nieu
we bestuursleden, die als 
ploeg met een nieuwe op 
dracht een periode leiding wil 
len geven aan Register Hol
land. Als kandidaat bestuurs
leden zij n voorgedragen de he
ren J aap Baalbergen (directeur 
BBZ en oud schipper Festina

Lente), Hendrik Boland (vice
president EM H , ex-directeur 
BBZ en oud schipper Zuider
zee), W illem de Jong (voor
heen bestuur Lloyd’s Register 
Londen), G ert Loomeijer (tot 
juli 2005 directeur-hoofd- 
inspecteur IV W  a.i. en oud 
schipper Geesje vanU rk) A n
dré Vink (directeur Hiswa), 
Voor nadere informatie: 
Hendrik Boland 
T e l: 0655-823369

Rectificaties 
Schip & Werf de Zee 4  en 5 2006

In het afgelopen aprilnummer 
van Schip & W erf de Zee zijn 
onbedoeld wat incorrectheden 
geslopen.
In het artikel ‘Opmerkelijke 
projecten bij Keppel Verolme’

op pagina 40 werd abusievelijk 
de naam van de auteur ver
keerd gespeld. De juiste naam 
is: Ronald van Son,
In het artikel ‘Kotug’ op pagi
na 29 (bovenaan linker kolom)

had moeten staan dat de Rotor 
T ug twee azimuthale schroe
ven onder het voorschip, en 
één onder het achterschip 
heeft, en niet andersom zoals 
beschreven.

In het meinummer is bij het 
artikel over De Zonnebloem 
per abuis geen algemeen plan 
geplaatst U  vindt deze alsnog 
op de volgende pagina.



Algemeen plan De Zonnebloem.



Atlas Services Groep

Waar kennis, kracht en kunde 
samenkomen
Waar v ind t u ze nog? Professionals die 7 dagen per week, 

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

Tenminste, vanu it deze plaats beschikt Atlas Services Groep 

over een in ternationaal netw erk van vestig ingen en agen

ten die snel kunnen beschikken over een w erknem er o f 

desnoods een complete bem anning voor uw  v loo t. Voor 

t ijd e lijk  o f voor vast. M aar ook voor to ta l crew ing, onder

steuning bij adm inistratieve handelingen, naast tra in ingen 

en program m a’s voor scholing, loopbaanontw ikke ling en 

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

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

We zullen n iet van het dek schreeuwen dat we hierin de 

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

te it én kw a lite it m et Atlas M aritiem , Olie &  Gas en Hydro

grafie zijn gewaarborgd. Zeker.

www.atlasgroep.nl

Atlas Personnel Services
.. . -U  La Cros semTTosailor « „.. „ t T A. T. [A Y M A R  L A  C R O S S E  LTD. AtlasTristar a o o a

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


Atlas Services Groep É f a

Kapitein
Voor een Nederlands koopvaardijschip met als vaargebied NW- 
Europa /  Noord Atlantic. Bij deze vacature gaat het om een schip 
dat droge lading vervoerd.
Vaarbevoegdheid M a s te r- No l i m i t a t i o n s

Hoofdwerktuigkundige
Voor diverse projecten in de bagger met wereldwijde inzetbasis. 
Voor deze vacatures is ervaring aan boord van hopperzuigers een 
pré. Daarnaast zijn w ij op zoek naar kandidaten met ervaring in 
de koopvaardij.
Vaarbevoegdheid Chief Engineer -  No l i m i t a t i o n s

Eerste stuurman
Als eerste stuurman aan boord van een supplier is ervaring met 
manoeuvreren een pré. Voor een van onze opdrachtgevers zijn w ij 
met spoed op zoek naar eerste stuurlieden met ervaring in de 
offshore. Het werkgebied beperkt zich to t de Noordzee.
Het vaarschema is 4 weken op/af.
Vaarbevoegdheid chief Officer -  A ll s h i p s  l e s s t h a n  3000 GT

Eerste stuurman
Voor diverse baggerprojecten in het Midden Oosten maar ook 
voor diverse Schepen in de koopvaardij met een wereldwijd 
vaargebied.
Vaarbevoegdheid Chief O ffic e r-N o  l i m i t a t i o n s

Dynamic positioning operators
Eerste en tweede stuurlieden
Binnenkort staten de werkzaamheden aan een groot offshore 
project in Sakhalin van start. Voor één van onze opdrachtgevers 
zijn w ij op zoek naar stuurlieden met een volledig DP-certificaat. 
Een NOCEPA /  OLF /  OPITO goedgekeurde offshore tra in ing is een 
pré.
Vaarbevoegdheid Chief O ffic e r-N o  l i m i t a t i o n s

Tweede scheepswerktuigkundige
Voor zowel koopvaardij schepen als baggerschepen met een 
wereldwijd vaargebied.
Vaarbevoegdheid Second Engineer -  No l i m i t a t i o n s

Maritiem officier
Voor diverse Nederlandse koopvaardijschepen zijn w ij op zoek 
naar enthousiaste maritiem officieren. Bij onze opdrachtgevers 
kan er zowel als geïntegreerde officier als mono disciplinaire 
officier gevaren worden. Vaargebieden variërend van Europa to t 
wereldwijd.
Vaarbevoegdheid AAaritime Officer -  No l i m i t a t i o n s

V o o r  e e n  g r o t e  o p d r a c h t g e v e r  i n  d e  n a u t i s c h e  s e c t o r  h e e f t  

A t l a s  e e n  u i t d a g e n d e  o p d r a c h t  g e k r e g e n :

D e W ERVIN G EN SELECTIE VA N  NAUTISCH PERSONEEL VOOR DE 

VOLGENDE FUNCTIES:

Gezagvoerders
Werklocatie: IJsselmeergebied
Eisen: Groot vaarbewijs, Marifoon certificaat, Radardiploma 
Binnenvaart, Nautop 2
Inzet: u wordt ingezet op inspectie- en meetvaartuigen.

Sluismeesters
Werklocatie: IJsselmeergebied 
Eisen: Marifooncertificaat, Nautop 2
Overig: Kennis van geautomatiseerde systemen, communicatief 
sterk, voldoende kennis van Engelse taal, daadkrachtig, stress
bestendig, kunnen werken met IVS.

Sluis- en brugwachters
Werklocatie: IJsselmeergebied 
Eisen: Marifooncertificaat, Nautop 1
Overig: Communicatief sterk, kennis van Engelse en Duitse taal, 
daadkrachtig, kunnen werken met IVS, stressbestendig, ook op 
oproepbasis beschikbaar zijn.

Depotmedewerkers
Werlocatie: IJsselmeergebied
Eisen: MBO-techniek/zeevaart of gelijkwaardig, Groot vaarbewijs, 
Radardiploma binnenvaart.
Overig: Goede stuurmanskunst, kennis van Word en Exel, ervaring 
met verwerking van zandige baggerspecie.

T e v e n s  z i j n  w i j  o p  z o e k  n a a r  e e n :

Projectcoördinator
Werkzaamheden: Vanuit kantoor Atlas Urk planning & coördina
tie  van nautisch personeel en bij calamiteiten zelf diensten draai
en op locaties en objecten binnen het IJsselmeergebied.

V o o r  m e e r  i n f o r m a t i e  a a n g a a n d e  b o v e n s t a a n d e  v a c a t u r e s

KUNT U CONTACT OPNEM EN MET ONS KANTOOR TE U RK MET

P i e t e r  Z e e m a n  o p  t e l e f o o n n u m m e r  0 5 2 7 - 2 0 0  250,

PER E-MAIL  NAAR PZEEMAN@ATLASGROEP.NL 

OF V IA  ONZE WEBSITE WWW.ATLASGROEP.NL

www.atlasgroep.nl

mailto:pzeeman@atlasgroep.nl
http://www.atlasgroep.nl
http://www.atlasgroep.nl


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

Opdrachten

W eer opdracht voor de Merwede

Merwede Shipyard heeft van 
Toisa Limited, Bermuda, op
dracht gekregen voor een d i
ving support/offshore con
struction vessel. In 1998 en

1999 bouwde Van der G ies
sen d e  Noord al de Toisa Per
seus en Toisa Polaris voor de
ze rederij en in 2002 de Toisa 
Proteus. H et nieuwe schip,

Zijaanzicht van het nieuwe schip voor Toisa.

bouwnummer 712, wordt een 
aangepaste versie van de Toisa 
Proteus, die kort is beschreven 
in SW Z 2002, nr. 11, blz. 59, 
De afmetingen zijn: 
Lengteo.a. 131,70 m.
Lengtel.1. 117,70 m.
Breedte mal 22,00 m.
Holte 9,50 m.
Ontwerpdiepgang 6,25 m.
Draagvermogen 8200 1.
Max. diepgang 6,75 m.
H et schip wordt ingericht 
voor ‘saturation diving', waar
voor o.a. een 12 mans duiker

klok beschikbaar is. Ook 
wordt het schip uitgerust met 
een zware Huisman-Itrec dek- 
kraan.
H et krijgt verder accommoda
tie voor 199 personen, omdat 
naast de bemanning van 100 
man ruimte beschikbaar moet 
zijn voor opstappers: perso
neel van onderaannemers.
H et schip wordt gebouwd on
der klasse van D et Norske 
Veritas.
De oplevering is gepland voor 
het voorjaar van 2008.

Damen bouwt vier Safety Standby Vessels voor Vroon

Vroon Offshore heeft bij D a
men Shipyards Gorinchem 
vier Safety Standby Vessels 
van een nieuw type besteld. 
Zij zijn bestemd voor standby 
en reddingsoperaties bij off
shore installaties.
De afmetingen worden: 
Lengteo.a. 47,60 m.
Lengtel.1. 44,40 m.
Breedte mal 11,00 m.
Holte 5,50 m.
Diepgang 4,25 m.
Draagvermogen 425 t.
De schepen worden elk uitge
rust met twee snelle redding
boten, die ongeveer m id
scheeps staan opgesteld, direct 
vóór de rescue zone. O p hart 
schip ligt op het hoofddek tus
sen de SB en BB rescue zone 
een ontvangstruimte. Verder

naar voren zijn er een ‘reco
very area’ m et 20 bedden 
(SB), alsmede een behandelka
mer en de morgue (BB). Een 
dek lager, op de tanktop, is er 
zitgelegenheid voor 105 ge
redden, m et diverse sanitaire 
faciliteiten.
De bemanning, in totaal 12 
man, is achterop het hoofddek 
ondergebracht in 10 eenper
soons hutten, terwijl de kapi
tein en de H W T K  op het 
kampanjedek huizen, waar 
zich verder kombuis en voor
raadkamers bevinden (SB) en 
de mess (BB).
De hoofdmotor is één ABC 
diesel, type 6DZC 1000, van 
1.325 kW bij 1.000 tpm. Deze 
drijft via een reductie/om- 
keerkast de vaste schroef aan,

diameter 2.650 mm, en geeft 
het schip een snelheid van 12 
kn.
Als secundaire voortstuwer is 
in het voorschip een diesel
elektrisch aangédreven, in 
trekbare azimuth thruster van 
300 kW  geïnstalleerd. Deze 
zal vooral tijdens standby ope
raties in gebruik zijn en het 
schip dan een snelheid van 4 
kn geven.
Voor de stroomvoorziening 
zorgen twee hulpséts van 688 
resp. 313 kVA, 440/230 V, 60

Voor de divisie Haven- en 
Terminalsleepdiensten heeft 
Smit bij Damen Shipyards 11 
sleepboten besteld:
• Twee boten van het type 

ASD 3211, m et een paaltrek 
van 65, bouwnummers 
511213 en 511214; zij zijn 
bestemd voor terminal dien
sten in Equatoriaal Guinea. 
De oplevering wordt ver
wacht in september en de
cember 2007,

• Vier boten van het type 
ASD 2810, m et één paaltrek 
van 60 t, bestemd voor ver
vanging van minder
krachtige boten bij de

Hz, en een haven/noodset van 
95 kVA.
De schepen, bouwnummers 
553004 t /m  553007, worden 
gebouwd onder klasse van 
Lloyd’s Register, De casco's 
zullen in Polen worden ge
bouwd, waarna de afbouw bij 
Maaskant Shipyards in Stel
lendam zal plaats vinden. H et 
eerste schip moet in het derde 
kwartaal van 2007 gereed ko
men, de volgende steeds drie 
maanden later.

havendienst in Rotterdam. 
Twee boten worden in 2007 
opgelevérd en twee in 2008.

• Nog vijf boten van het type 
ASD 2810, bestemd voor 
vervanging en uitbreiding 
van de vloot elders in de 
wereld. Twee boten worden 
in 2007 opgeleverd en drie in
2008.

De ASD Tugs 2810 krijgen de 
bouwnummers 511526 en 
511531 t /m  38.
Van dit type bouwde Damen 
al eerder enkele boten voor 
Smit, zie o.a. de Smit Curasao 
in SW Z 2005, nr. 6, blz. 9.

Impressie van de Safety Standby Vessels voor Vroon.

Smit bestelt elf sleepboten bij Damen
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Ferus Smit boekt drie schepen

De serie 6000 tonners die Fe
rus Smit bouwt voor bij W a
genborg aangesloten reders is 
opnieuw met een schip uitge
breid: bouwnummer 385, op 
te leveren in het derde kwar
taal van 2008, H et schip wordt 
op de werf in Leer gebouwd. 
H et eerste schip van de serie, 
de Pioneer, is kort beschreven 
in SW Z 2005, nr. 4, blz. 7.

Verder kreeg Ferus Smit op
dracht voor twee tankers voor

Vervolgopdracht van Adsteam voor Damen

Bij de oplevering van de A d
steam Méringa aan Adsteam 
heeft deze rederij opnieuw 
twee boten van het type ASD 
Tug 2411, alsmede twee ASD 
Tugs 2810 besteld bij Damen 
Shipyards. De boten krijgen

Chinese opdracht voor Damen

Damen Shipyards Gorinchem 
gaat voor de loodsdienst van 
de Chinese havenstad Dalian 
twee loodsboten bouwen van 
het type Stan Pilot 1505, 
bouwnummers 541802 en 
541803, De aluminium boten 
krijgen een lengte van 15 m  en 
een snelheid van 24 kn.
De oplevering in Dalian is ge
pland voor begin 2007.

KLPD en Marechaussee bestellen 
dertien patrouilleboten bij Damen

buitenlandse rekening. Ook 
deze schepen, bouwnummers 
386 en 387, worden in Leer 
gebouwd. H et zijn in principe 
zusterschepen van de enkele 
jaren geleden door de werf ge
bouwde serie 6850 tdw tan
kers voor M arin Ship M ana
gement, de Bro Globe t/m  
Bro Granate (zie o,a. de Bro 
Globe in SW Z 2001, nr. 7/8, 
blz. 15.
De oplevering moet begin 
2009 plaats vinden.

Dam en Shipyards Gorinchem 
heeft van het Korps Lande
lijke Politiediensten (KLPD) 
opdracht gekregen voor tien 
patrouilleboten voor surveil
lance op de Nederlandse 
binnenwateren. Zeven boten 
zijn van het type Stan Patrol 
2005 M K  2, met een snelheid 
van 40 km /h, bouwnummers 
548914 t /m  548920, en drie 
van het type Stan Patrol 2506, 
met een snelheid van 24 kn, 
bouwnummers 549961 t /m  
549963.

Daarnaast gaf de Koninklijke 
Marechaussee Damen op 
dracht voor drie zeegaande 
boten: twee van het type Stan 
Patrol 2005, m et een snelheid 
van 40 km /h , bouwnummers 
548912 en 548913, en een van 
het type Stan Patrol 3407, met 
een snelheid van 15 kn, bouw 
nummer 549964.
Levering van de boten zal vol
gend jaar en in 2008 plaats 
vinden.

de bouwnummers 512210 en 
512211, resp. 511521 en 
511522 en moeten tegen het 
eind van dit jaar resp. in het 
tweede kwartaal van 2007 
worden opgeleverd.

Damen Singapore bouwt catam aran voor 
Kuwait

Zijaanzicht van de catamaran voor Koeweit.

Damen gaat tevens ‘on the 
job’ instructie voor de beman 
ningen verzorgen mét betrek
king tot de aan boord geïnstal
leerde systemen en zal ook in 
de toekomst ondersteuning 
bieden in samenwerking met 
Damen Shipyards Changde.

De Kuwait & G ulf Link 
Transport Company heeft 
Damen Shipyards opdracht 
gegeven voor een ‘wave pier
cing catamaran’ met een leng
te van 52 m. H et schip krijgt

een capaciteit van 340 passa
giers en 10 auto’s en een kruis
snelheid van 35 kn.
Damen Shipyards Singapore 
zal het schip medio 2007 in 
Koeweit opleveren.

Hakvoort boekt luxe jacht Atlantis
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Zijaanzicht m otorjacht Atlantis.

Scheepswerf Hakvoort gaat 
voor een buitenlandse op 
drachtgever een motorjacht 
bouwen mét éen lengte van 
47,60 m. H et schip, dat de 
naam Atlantis krijgt, wordt 
luxueus uitgevoerd en krijgt 
o.a. een sky lounge op het zon 
nedek en een lift van onderin 
het schip tot op het zonnedek. 
Twee dieselmotoren van ieder 
707 kW  geven het schip éen

snelheid van 14,7 kn.
De Atlantis krijgt bouwnum-

mer 243 en moet begin 2009 
géreed komen.
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Nadere gegevens Seabuses

In februari werd in deze ru 
briek (op blz. 7) gemeld dat 
Damen Shipyards uit Turkije 
opdracht had gekregen voor 
v ijf‘Seabuses’. Inmiddels zijn 
enkele verdere gegevens van 
deze schepen bekend gewor
den.
De Fast Ferries 4212 zijn alu
minium catamarans, met als 
afmetingen: L o.a, xB  o.a. x H 
= 42,90 x 12,40 x 3,80 m; de 
diepgang is 1,5 5 boven basis. 
Voor de voortstuwing zorgen 
vier Caterpillar dieselmoto
ren, type C32, van elk 1.045 
kW  bij 2.300 tpm. Per twee 
motoren is er een Servogear 
tandwielkast en een verstelba
re schroef van hetzelfde fabri-
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kaat. Bij 90% mcr en 50 t 
draagvermogen levert de in 
stallatie een snelheid van 30 
kn.
Elektrisch vermogen wordt 
geleverd door twee Caterpillar 
C9 sets van ieder 200 kWe, 
380/220 V, drie fasen, 50 Hz. 
De schepen worden gebouwd 
onder klasse van Bureau Ve
ritas.
De Damenwérf in Singapore, 
die gespecialiseerd is in alumi
nium schepen, moet de ferries 
begin 2007 in Istanbul opleve-

Algemeen plan Fast Ferry 4 2 12 .

Tewaterlatingen

Spirit of the Tyne Marieke

De tew aterlating van de Spirit o f the Tyne (foto: Intervak).

Bij Intervak in Harlingen is 
begin april de veerboot Spirit 
of the Tyne, bouwnummer 
216, te water gelaten na een 
bouwtijd van ongeveer 12 we
ken. H et schip is gebouwd in 
opdracht van V T Halmatic in 
Portsmouth in Engeland, die 
het schip heeft ontworpen en 
ook verder zal afbouwen. Het 
schip is bestemd voor dienst 
op de rivier de Tyne tussen 
N orth Shields en South 
Shields.
De lengte o.a. is 25,50 m, de 
breedte naar de mal 7,90 m en

Bij IH C  Holland is op 28 april 
op de werf in Sliedrecht de 
sleephopperzuiger Marieke, 
bouwnummer C O  1243, te 
water gelaten. H et schip wordt 
gebouwd voor de Belgische 
aannemingsmaatschappij
DEM E. "
De afmetingen zijn:
Lengte o.a 97,50 m.
Lengtel.1. 84,95 m.
Breedte 21,60 m.
Diepgangmax, 7,10 m.
Laadvermogen 81901. 
Hoppercapaciteit 5600 m 3.

H et dubbelschroefschip wordt 
uitgerust met een zuigbuis van 
1.000 mm  voor een maximale 
baggerdiepte van 33 m.
H et totaal geïnstalleerd ver
mogen is 6.776 kW  en de snel
heid in geladen toestand be
draagt 12,8 kn.
De accommodatie is berekend 
op 14 personen.
O p de werf in Kinderdijk zal 
een zusterschip, de Reynaert, 
worden gebouwd.

dé diepgangen zijn: 1,30 voor 
en 1,60 achter. H et staalge- 
wicht is 871,
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Voith Schneider propel
lers, één voor en één achter, 
die worden aangedreven door 
Scania D9 zescilinder diesel
motoren van iéder 200 kW. 
De verwachte snelheid is 10 
kn.
H et casco is door rederij W a
terweg naar Portsmouth ge
sleept, waar het op 8 april is 
aangekomen.

De Marieke is zojuist te  w a te r gelaten (foto: SW Z/G . J. de Boer).
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Opleveringen

Emerald Gratia W T-231

Padmos heeft op 1 april de 
mosselkotter Emerald Gratia 
W T-231, bouwnummer 178, 
overgedragen aan de Ierse re
derij Emerald Mussels in 
W estport. H et is de derde 
mosselkotter die Padmos in 
korte tijd voor Ierse rekening 
heeft gebouwd. Eerder waren 
dat de Creadan Lady en de 
W ings of the Morning, zie 
SW Z 2005, nr. lO.blz. 14-17. 
Van deze drie is de Emerald 
Gratia de grootste. De afme
tingen zijn: L o.a. x B mal x H 
= 49,07 x 10,00 x 3,30 m; de 
diepgang is 1,40 m.
H et ontwerp is gemaakt door 
Padmos in  samenwerking met 
Scheepsbouwkundig Bureau 
Herman Jansen. H et casco is 
gebouwd in Polen bij de Stal- 
REM  werf in Gdansk.
De Emerald Gratia is ontwik 
keld voor het gebruik van duo 
korren. Deze zijn 4 m  breed en 
bestaan in principe uit twee 
2 m  korren, welke met een 
frame zijn verbonden.
De Maaskant mossellier, type 
M120 M P4, wordt aangedre
ven door een M itsubishi die
sel, type S6A3 M PT , 386 kW , 
via een Reintjes keerkoppe- 
ling.
H et schip heeft drie mossel-

De Emerald Gratia W T-231 (foto: Flying Focus).

ruimen met een totale inhoud 
van circa 430 m 3.
Boven het middenruim is een 
hi-tech mosselspoelinstallatie 
aangebracht waarmee mosse
len van stenen en zand ge
scheiden worden. D it nieuwe 
systeem is ontwikkeld door 
Tram per techniek ‘s Graven
polder voor vermindering van 
de mosselschade. De mossels 
kunnen vervolgens met dit 
systeem in big bags worden 
opgeslagen. De big bags wor
den m et de op afstand bedien - 
bare Pallinger dekkraan in het 
achterste ruim geplaatst. In de 
haven wordt de kraan ook 
weer gebruikt bij het lossen 
van de moSsellading,
In verband met het vaak on
rustige Ierse buitenwater is de 
Emerald Gratia voorzien van

een buiskap en van een ballast 
systeem, waarmee in elke 
weers- en wateromstandig- 
heid de ligging èn het gedrag 
van het schip kunnen worden 
beïnvloed. D it ballast systeem 
bestaat uit 8 tanks, verdeeld 
onder de accommodatie in het 
achterschip, onder de mossel- 
ruimen en in de dubbele bo
dem ter plaatse van de voor- 
machinekamer. De ballastca- 
paciteitis 1751.
Een eenvoudig en doelgericht 
leidingsysteem wordt gebruikt 
voor het vullen en leegpompen 
van de ballast tanks, het vullen 
of leegspoelen (jetten) van de 
mosselruimen en het lenzen 
van de ruimen. De pompmo
tor wordt aangedreven door 
een Mitsubishi diesel, type 
S6A3 M PT K  van 471 kW.

Voor de voorstuwing van het 
schip zijn twee Mitsubishi 
V I2 dieselmotoren geïnstal
leerd, typeS12A2, 364 kW  bij 
1600 tpm. Via Reintjes keer- 
koppelingen, type W A F 364 
L, drijven zij de Van Voorden 
schroeven aan, diameter 1350 
mm, in wing nozzles. De 
Emerald Gratia behaalt met 
deze installatie een snelheid 
van 12 knopen.
In het voorschip is een hy 
draulisch aangedreven Pad
mos boegschroef geïnstalleerd 
vanhettypePP150,132kW . 
Er zijn twee generatorsets ge
ïnstalleerd: een Mitsubishi
6D16T combinatie van 120 
kVA en een M itsubishi S6S 
combinatie van 45 kVA, beide 
door Padmos samengesteld. 
Aan het stuurhuis is veel aan
dacht besteed. Een goed dek- 
overzicht en gemakkelijke be
diening en aflezing van de ver
schillende geïnstalleerde in 
strumenten ziin het resultaat. 
De nautische apparatuur is 
van Barry Electronics, in 
samenwerking met Holland 
Nautic.
De W T-231 is gebouwd on
der klasse van Lloyd’s Re
gister.

Bornholm

Bodewes Scheepswerven heb
ben op 13 april het multipur 
pose vrachtschip Bornholm, 
bouwnummer 252, opgele
verd aan de Duitse Reederei 
Buss in Leer.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
Lengte 1.1. 
Breedte mal 
Holte 
Diepgang

118,55 m. 
111,85 m. 

15,20 m. 
8,45 m. 
7,03 m.

Draagvermogen 7750 t.
Gross tonnage 4.950
H et schip heeft een container - 
capaciteit van 390 TEU, 
waarvan 216 in het ruim. De 
ruiminhoud is 9.415 m 3.
(332.500 cu.fi),
De MaK 8M32 hoofdmotor 
heeft een vermogen van 3.840 
kW  en geeft het schip een 
proeftochtsnelheid van 14,7 
kn. De Bornholm (foto: website Bodewes Scheepswerven /  Henk Zuur).
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Hemingway

Den Breejen Shipyard in Har- 
dinxveld-Giessendam heeft 
op 8 april het luxe rivier crui
seschip Hemingway, bouw- 
nummer 3470, overgedragen 
aan Basilea River Shipping 
Gm bH. H et schip is geheel ei

gen ontwerp van en werd 
compleet gebouwd door Den 
Breejen Shipyard.
H et is volledig driedeks uitge
voerd met 100 tweepersoons
hutten, waardoor het accom
modatie biedt aan 200 passa

De Hemingway (foto: Den Breejen Shipyard /  A rie Jonkman).

giers, hetgeen bijzonder ge
noemd mag worden voor een 
schip van 110 x 11,40 m.
De kruiplijn van 6 meter kan 
bereikt worden doordat het 
stuurhuis in zijn geheel weg
zakt en alle voorzieningen op 
het zonnedek strijkbaar zijn. 
De davits voor de gangways 
en de wingbediening staan op 
plateaus die ook hydraulisch 
inzakbaar zijn.
De hutten van het bovendek 
zijn allen voorzien van een 
‘Frans balkon’, op het 
middendek met een schuifpui 
en op het onderdek met een 
vast raam. Verder is het schip 
uitgerust met een ruim restau 
rant, één salon m et bar, een

‘garden lounge’ op het achter
schip, een keuken voorzien 
van high tech apparatuur en 
bemanningsruimte voor 48 
personen. Onderdeel van de 
technische uitrusting is een 
drinkwatermaker die voldoen
de watervoorziening geeft 
voor langere trajecten zonder 
bunkering.
Voor de voorstuwing zorgen 
twee stuks Caterpillar m oto
ren van het type 3508B, 783 
kW  bij 1.600 tpm. H et schip 
is verder o. a. uitgerust met een 
Veth-jet boegschroefinstalla- 
tie, type 2-K-1000 m et verti
cale Leroy Somer E-motor, 
van 265 kW bij 1800 tpm.

Humberborg

Koninklijke Niestern Sander 
heeft op 21 april het vracht
schip Humberborg, bouw- 
nummer 826, overgedragen 
aan Koninklijke W agenborg 
Shipping. H et is na de Hunze - 
borg het tweede schip uit een 
serie van vier die de werf voor 
W  agenborg bouwt.
H et ontwerp is afgeleid uit dat 
voor de zes schepen die 
Niestern Sander van InterSee 
in opdracht kreeg en waarvan 
er inmiddels vier zijn opgele
verd. H et eerste schip daar
van, dé Aachen, is beschreven 
in SW Z 2005, nr. 3, blz. 14 
18.
H et voornaamste verschillen 
tussen de W agenborg en de 
Intersee schepen zijn de met 
7,65 m vergrote lengte en een

andere machine-installatie.
De afmetingen van de W a-
genborg schepen zijn:
Lengte o.a. 113,76 m.
Lengte 1.1. 107,63 m.
Breedte mal 14,40 m.
Holte 8,10 m.
Diepgang 6,01 m.
Draagvermogen 6.041 t.
Gross tonnage 4.206
Door de grotere lengte is de
ruiminhoud toegenomen tot 
8.375,5 m 3. (295.779 cu.ft). 
De hoofdmotor is een W artsi
la diesel, type 6L32 van 2.999 
kW  bij 750 tpm. Deze drijft 
via een Flender Bruinhof 
tandwielkast de vierbladige 
W artsila Lips verstelbare 
schroef aan, diameter 3.400 
mm.
Elektrisch vermogen wordt

geleverd door een 510 kVA as
generator, twee hulpsets met 
Sisu dieselmotoren, type 645 
DSBIG, én Leroy Somer ge
neratoren van 231 kVA, en 
een noodset m et een Sisu die

selmotor, type 620 DSRG, en 
een Leroy Somer generator 
van 120 kVA.
De Wagenborg Schepen zijn 
verder uit.gerust voor de vaart 
op de Saint Lawrence Seaway.

De Hunzeborg, zusterschip van de Humberborg 

(foto: KNS/Flying Focus).
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Buka

Heesen Yachts heeft op 25 
april het motorjacht Buka, 
bouwnummer 128.37 opgele
verd.
De afmetingen zijn: L o.a. x B 
o.a. =37,30 x 7,50 m; op een 
diepgang van 2,20 m  (50% be
lading) is de waterverplaatsing 
1501.
Romp en bovenbouw zijn van 
aluminium vervaardigd.
De accommodatie omvat op 
het hoofddek de suite voor de

eigenaar (over de volle breed
te), de kombuis, een centrale 
hal en de salon; op het bene- 
dendek zijn vier tweepersoons 
gastenhutten en drie tweeper
soons bemanningshutten. 
Twee M T U  dieselmotoren, 
type 16V 4000 M90, elk 2.720 
kW , drijven via ZF tandwiel
kasten, de Schaffran vijfbladi- 
ge vaste schroeven aan. Zij ge
ven het schip een maximum 
snelheid van 31 kn. De Buka (foto: Heesen Yachts).

Diverse opleveringe

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

D atu m N aam W e rf B.nr. T  ype schip O pdrach tgever B ijzonderheden,

Zie .... in SW Z  jj-m m /b lz

Mary Ann IHC Holland 15038 Mining dredger Mozambique Zie SW Z 2005, nr, 6, blz. 5

Catarina IHC Holland 15039 Mining dredger Mozambique Zie-SWZ 2005, nr. 6, blz. 5

02-06 Smit Owena Damen 511728 ASD Tug3110 Smit Bahamas AlsSmit D iare,SW Z06-05.08

02-03-06 Amadeus Princess De Hoop Lobith 411 Rivierpass.schip Details in volgend nummer

16-03-06 Jill C Damen Yichang 842 Combi Fr. 10.500 Carisbrooke Holland A s  Emily-C, SW Z 05-10.09

16-03-06 Viking Helvetia Merwede 708 Rivierpass.schip Viling River Cruises A s  Vking Sun, SW Z 05-05/07

23-03-06 Beluga Majesty Volharding 567' Containerschip BelugaShipping: A s  Beluga Mastery, SWZ 06-03.07

31-03-06 Souvereign Gerlien van Tiem 266 Bi .va.tanker Atlas Oil Shipping 135 x 13,50 m; 58001.

19-04-06 Vanora Breko 470 Smeerolietanker BP Shipping A s  Victoria, SW Z 05-12/10

20-04-06 Mission Gerlien van Tiem 269 Bi.vacönt. Schip Particulier 135x 11,45 m; 38001.

28-04-06 Arklow Ruler Barkmeijer 309 Vrachtschip Arklow Shipping A s  Arklow Rainbow, SW Z 06-03/07

Rederijnieuws

Vroon bestelt twee 5 6 .2 0 0  dwt bulk carriers irvVietnam

Vroon heeft de N am  Trieu 
Shipyard in Vietnam opdracht 
gegeven voor twee Handymax 
bulk carriers, m et een optie 
voor een derde schip. O n t
werp en engineering zijn in 
handen van IHI in Japan.

De voornaamste gegevens zijn: 
Lengte o.a. 190,00 m.
Lengte 1.1. 185,00 m.
Breedte 32,26 m.
Diepgang 12,70 m.
Draagvermogen 56.200 1.
Snelheid 14,5 kn.

De schepen worden uitgerust 
met vier kranen van 301.
De oplevering is gepland voor 
het laatste kwartaal van 2008 
en het tweede kwartaal van
2009.



Maritieme mankt door Menso de Jong

Politieke hysterie in VS
Velen zullen met stijgende verbazing de 
hysterie in de Verenigde Staten hebben 
gevolgd na de overname van P&O door 
DP W orld uit Dubai. H et begon met 
een Amerikaanse stuwadoor die ruzie 
had met P&O en daarom de overname 
van P& O ’s vijftig procent in hun geza
menlijke terminal in Miami aanvocht. 
Zijn advocaat sleepte in deze rechtszaak 
het veiligheidsaspect erbij als extra ar
gument, al had de Amerikaanse over
heid de transactie met DP W orld reeds 
goedgekeurd, ook op veiligheidsgron 
den. De Democraten zagen het, zonder 
de beweringen van de advocaat te con 
troleren, als een mooie stunt om presi
dent Bush aan te vallen op het gebied 
van veiligheidsrisico’s wat juist zijn 
sterkste punt is in de optiek van de kie
zers.
De enige partij die zich waardig gedroeg 
bij de daarop volgende hetze om de 
overname te blokkeren, was D P  W orld

met het aanbod de reeds overgenomen 
VS-terminals aan Amerikaanse belan
gen te zullen verkopen. Inmiddels reali - 
seren de meeste politici zich in een wes
pennest te hebben gestoken wat zij toe
schrijven aan hun onwetendheid over 
maritieme kwesties. Er zijn geen grote 
Amerikaanse reders meer, waarnaast de 
meeste containerterminals door buiten
landers worden geëxploiteerd. Alleen 
als er een ongeval plaats vindt op een 
buitenlands cruiseschip met Am eri
kaanse passagiers zijn de politici opeens 
maritieme experts. Een zondebok voor 
de onwetendheid was gauw gevonden: 
de scheepvaart. O p een congres van de 
Connecticut M aritime Association ver
klaarde Congreslid Christopher Shays 
dat de scheepvaart geen dialoog voert 
met politici over maritieme zaken, 
waardoor deze onwetend zijn. Zij heb
ben zich m et zoveel zaken te bemoeien 
dat zij volgens hem het recht hebben “to 
know very little about a lot of issues”. 
De scheepvaart kan inderdaad wat meer 
doen aan imago-opbouw, maar je mag 
niet verwachten dat zij elke gedachten
kronkel van politici kan voorzien. Bo
vendien meende Shays dat de politieke 
reactie toch gerechtvaardigd was omdat 
Dubai een staat is met één voet in de 
W esterse en m et de andere in de radica
le wereld, waardoor het wel een lesje 
verdiende. Als Dubai erin zou slagen 
het OPEC-kartel te overtuigen voor
taan de olie alleen tegen Euro’s te ver
kopen, kan dat lesje toch wel nare con
sequenties hebben voor de VS. 
Ondertussen blijven Congresleden 
wetsvoorstellen over deze materie indie
nen, waaronder de eis alle containers in 
buitenlandse havens te laten scannen en 
het buitenlanders te verbieden term i
nals in de VS te bezitten. Deze voorstel
len staan zo ver weg van de realiteit dat 
zij wel een langzame dood zullen ster
ven. Ook is er een rel ontstaan over het 
plan containers, bestemd voor de VS, te 
laten scannen door Hutchison in de Ba
hamas buiten aanwezigheid van de 
Amerikaanse douane. Daarop contro
leert de douane al in 43 buitenlandse 
havens, maar de Bahamas weigerden

het toe te staan. Had de maritieme 
wereld ook dit probleem moeten voor
zien?

Andere zorgen Europeanen
De concentratie bij de containerstuwa- 
doors baart de Europeanen meer zorg. 
Over veiligheid maken zij zich minder 
druk, zoals wel blijkt bij de zorgeloos
heid over het toelaten van bezoekers op 
vele ISPS-terminals. N iet alleen hebben 
D P W orld, PSA uit Singapore, A PM  
van Maersk en Hutchison uit Hong
kong soms overheersende posities in een 
aantal havens, maar zij vangen ook aan 
met elkaar samen te werken. Zo zijn de 
twee grootste to t elkaar gekomen met de 
overname door PSA van een belang van 
twintig procent in Hutchison W ham 
poa voor 4,39 miljard dollar. Verder 
sloot A PM  een akkoord m et het kleine
re, op Europa geconcentreerde E uro
gate om voor dertig procent deel te 
nemen in het nieuwe terminal in 
Wilhelmshaven, De Europese Com 
missie zou de ontwikkeling ‘nauwlet
tend’ in de gaten houden.
Voor de containerreders is het niveau 
van de vrachtprijzen een nog grotere 
bron van zorg. Begin dit j aar was er een 
flinke daling van de vrachtprijzen als 
gevolg van het te verwachten overschot 
aan tonnage. Boze tongen beweren 
evenwel dat Maersk de schuldige is, H et 
bedrijf zou de vrachten hebben verlaagd 
om te voorkomen dat klanten weglopen 
na de overname van P&O Nedlloyd. 
Veel afschepers verdelen hun lading 
over drie of vier rederijen. Als daarvan 
twee fuseren zouden zij een nieuwe re
derij zoeken om de oude verdeelsleutel 
te kunnen handhaven. Bovendien is het 
moeilijk vast te stellen of er inderdaad 
een surplus aan schepen is omdat de af
gelopen maanden een grootscheepse 
herverdeling van diensten en schepen 
aan dé gang was als gevolg van het 
samenvoegen van P&O Nedlloyd/ 
Maersk en CP Ships/Hapag-Lloyd. 
H et stelt deze rederijen bovendien in 
staat nieuwe diensten op te zetten, bij - 
voorbeeld op de noord/zuid-trajecten, 
wat de druk op de vrachtprijzen bij deze



secundaire trajecten heeft opgevoerd. 
W el staat vast dat er dit jaar een onge
kend aantal nieuwe schepen bijkomt. 
Daar staat tegenover dat de groei van de 
Chinese export onverdroten door gaat 
dankzij een aanhoudend gunstig econo
misch wereldgetij.
M et onderhandelingen over nieuwe 
vrachtcontracten in april, moesten de 
reders alle zeilen bij zetten om aan te to 
nen dat de vrachten toch omhoog kun 
nen. De Transpacific-reders wezen er
op dat het vervoer van Azië naar de VS- 
westkust met twintig procent toenam in 
zowel januari als februari en naar de 
oostkust zelfs met 25/30%. De schepen 
zouden nagenoeg vol varen. Overeen
komstige berichten zijn er over de vaart 
tussen Azië en Europa mét één enkele 
rederij zelfs claiming lading te hebben 
moeten achterlaten. De langzame maar 
gestage daling van de charterprijzen 
voor containerschepen in de eerste drie 
maanden hielp de lijnen uiteraard niet 
bij hun streven naar vrachtverhoging, 
maar ook daaraan kwam een althans 
voorlopig einde in april.
Voor de Rotterdammers is het voor
gaande een ver-van-ons-bed-show. 
Voor hen is het belangrijker te weten of 
de Betuwelijn inderdaad gaat draaien 
vanaf 2007 en tegen welke tarieven. De 
Tweede Kamer was bang dat onze rege
ring de exploitatie teveel zou subsi 
diëren door deze op te dragen aan het 
overheidsbedrijf ProRail. Deze angst 
lijkt verminderd te zijn door twee ande

re overheidsbedrijven, de havenbedrij
ven van Rotterdam en Amsterdam, mee 
te laten doen in BREM  (Betuweroute 
Exploitatie Maatschappij). H et tarief 
moet €1,61 per km worden, oplopend 
tot €2,29 in 2011, zonder verklaring 
waarom vervoerders van erts en kolen 
m et zo’n uniform tarief minder gaan be
talen en die van containers meer. Overi
gens zouden de spoorta- 
rieven per kilometer in 
Duitsland nog steeds ho
ger zijn. H et verbaast mij 
wel dat de spoorwegen de 
zeer hoge milieu investe
ringen in zowel de Betu
welijn als de HSL niet 
apart hebben gehouden.
H et Havenbedrijf R ot
terdam doet dat wel met 
de aanlegkosten van aan
vullende voorzieningen 
in natuur- en recreatiege
bieden. Daardoor kan zij 
deze kosten desgewenst 
buiten beschouwing la
ten bij latere berekenin
gen of Maasvlakte 2 een 
gunstig exploitatieresul - 
taat oplevert.

Vuurwerk bij Aden
Een geweldige explosie 
op 21 maart in de Golf 
van A den maakte van de 
‘Hyundai Fortune’ van 
ruim 5.500 teu een con-

structive total loss. Door de kracht van 
de explosie slingerde een container over 
de brug op het voorschip en een andere 
verzeilde op de schoorsteen. H et achter
schip vertoonde een enorm gat aan bak
boordzijde; een felle brand m et explo
derende containers, beladen met vuur 
werk, maakte van het achterschip een 
grote puinhoop.
H et is niet de eerste keer dat zo’n ramp 
wordt töegeschreven aan vuurwerk. 
W el is het opvallend dat het to t dusver
re alleen gebeurt op schepen die van 
China naar Europa varen. De verkla
ring zou zijn dat Europese ontvangers 
van vuurwerk op cif-condities versche
pen, de Amerikaanse op fob-condities. 
Daarom zorgen de Amerikanen ervoor 
dat de belading geschiedt conform hun 
stringente regelgeving. Bij cif-versche
pingen zouden de afschepers daarente
gen naar hartelust kunnen knoeien. De 
ontvangers zouden dat accepteren om 
dat elk Europees land andere regels 
hanteert voor vuurwerk, m et name voor 
de zware soorten. Juist daarom kan het 
voor hen ook plezierig zijn indien de 
Chinezen een lagere classificatie decla
reren dan zou moeten.

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

VELY
V é C  Y  
S A F E



Lloyd's Register is 's werelds bekendste classificatie- en certificatie organisatie, actief in de maritieme-, land- en offshore industrie.
Lloyd's Register ondersteunt haar klanten bij het verbeteren van kwaliteit, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Vanuitvier business 
streams wordt het dienstenpakket van Lloyd's Register aangeboden: Marine (scheepsbouw). Management Systems (certificering en training), 
Energy and Transportation (drukhoudende apparatuur, oil & gas, offshore) en Rail & Infra.
Ter versterking van de Business Stream Marine van ons regiokantoor Rotterdam zoeken wij een:

ISM / ISPS AUDITOR
Doel van de functie
Als ISM Auditor toetst u zelfstandig of in teamverband managementsystemen op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit en beveiliging. 

Taken en verantwoordelijkheden
• U werkt samen met klanten en andere auditors volgens de overeengekomen Codes;
• U geeft certificaties uit, welke geautoriseerd en voldoende afgerond zijn en welke voldoen aan de bijbehorende Codes van Lloyd's Register;
• U assisteert de klanten bij uitleg en toepassing van de relevante Codes;
• U toetst managementsystemen;
• U geeft voorlichting, presentaties en trainingen op het gebied van management- en veiligheidssystemen;
• U bent verantwoordelijk voor het toetsen van veiligheids- en milieu audits;
• U adviseert de klanten;
• U bent verantwoordelijk voor de afgifte van de benodigde certificaten.

Functieprofiel
• Minimaal HBO werk-en denkniveau;
• Technische / nautische achtergrond met vaarbevoegdheid op het hoogste niveau;
• Goede communicatieve vaardigheden alsmede sociale vaardigheden;
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Flexibel, pragmatisch, analytisch, verantwoordelijkheidsgevoel;
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen samenwerken;
• Affiniteit met de zeescheepvaartindustrie.

Geboden wordt
Een functie binnen een stabiel groeiende internationale organisatie die continu werkt aan 
de ontwikkeling van haar dienstverlening en van haar medewerkers. De mogelijkheid om door 
middel van interne opleidingen en cursussen verder door te groeien binnen de organisatie en te 
werken aan de eigen ontwikkeling. Een zeer zelfstandige functie met een divers relatie bestand. 
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor nadere informatie
De heer A.G. Deen, telefoon: 010-2018459. Wij verzoeken u uw sollicitatie met een uitgebreide
CV schriftelijk binnen 14 dagen onder vermelding van: "sollicitatie 266" te sturen naar: Weena-Zuid 170 • 3012 NC • Rotterdam
Lloyd's Register Nederland B.V., Human Resources, t.a.v. mevrouw N.T. Brouwer, Postbus 701, Postbus 701 • 3000 AS • Rotterdam
3000 AS te Rotterdam of per e-mail naar: Siham.Maatoug@lr.org. Tel. 010-414 50 88 * Fax 010-411 51 05 J
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S M I T ’s  b e d r i j f s p r o f i e l  

SMIT heeft een traditie van 

bijna 165 jaar dienstverlening 

in de maritieme sector. Met de 

combinatie van kennis, ervaring 

en adequaat materieel heeft 

SMIT een uitstekende reputatie 

opgebouwd. De dienstverlening 

van SMIT richt zich voornamelijk op 

rederijen, producenten in de olie- 

en LNG-industrie, verzekeraars en 

overheden. SMIT conformeert zich 

aan de hoogste standaarden op het 
gebied van Veiligheid, Gezondheid, 
Milieu & Kwaliteit.

De diensten van SMIT zijn onder
gebracht in vier Divisies:

► HarbourTowage: 

havensleepdiensten en gerela
teerde maritieme diensten.

► Terminals: sleepdiensten en 

aanverwante maritieme en 

management diensten aan 

offshore en onshore terminals.
► Salvage: berging, wrakoprui- 

ming, milieuzorg en advisering.

► Transport & Heavy Lift: 
chartering, pontonverhuur, 
zwaar transport, (zee)sleepvaart, 
zwaar hijswerk, uitvoering en 

ondersteuning van maritieme 

projecten.

Voor de afdeling SMIT Vessel Management Services (SVMS) zijn wij op zoek naar een:

Technical Superintendent Nigeria
DeTechnical Superintendent Nigeria assisteert de Vessel Manager bij alle facetten op het 
gebied van reparaties en onderhoud.

Hierbij ben je onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties en 
onderhoud van de vaartuigen conform de eisen van het classificatiebureau, het land van 
registratie en de eisen van de klant. Daarnaast lever je een bijdrage bij het opstellen van 
budgetten en het opstellen van rapporten ten behoeve van alle betrokken partijen. Het 
analyseren van onderhoudsterugkoppeling van de vaartuigen, het bijhouden van de 
recente ontwikkelingen en het adviseren over op het vakgebied betrekking hebbende 
zaken, behoren eveneens tot het takenpakket.

Voor deze functie zoeken wij een initiatiefrijke, analytisch sterke en klantgerichte collega 
met een technische opleiding op mbo-niveau en aantoonbare kennis van elektrotechniek. 
Daarbij heb je minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een technische varende functie 
en ben je in staat vloeiend in de Engelse taal te communiceren, zowel schriftelijk als 
mondeling.

Standplaats: Bonny Island, Nigeria

Voor de afdeling SMIT Vessel Management Services (SVMS) zijn wij ook op zoek naar een:

Nautical/SHE-Q Superintendent
De Nautical/SHE-Q Superintendent adviseert over de nautische -, veiligheids-, 
gezondsheids- en milieu aspecten voor wat betreft het Vessel Management.

Hierbij ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van ongelukken en bijna 
ongelukken, het opstellen van aanbevelingen, het uitgeven van veiligheidsberichten en 
het beheren van de veiligheidsstatistieken. Daarnaast zorg je voor de handhaving en het 
auditeren van het ISM systeem en het actueel houden van dit systeem op het gebied van 
nieuwe wet- en regelgeving. Als Nautical/SHE-Q Superintendent ben je het aanspreekpunt 
voor de kapiteins op onze vloot en de medewerkers op ons kantoor voor alle nautisch 
gerelateerde onderwerpen.

Voor deze functie zoeken wij een daadkrachtige, flexibele en proactieve collega met een 
nautische achtergrond en operationele kennis van onze bedrijfstak. Daarbij beschik je 
over aantoonbare praktische kennis van relevante Nederlandse -, Europese - en IMO 
wet- en regelgeving. Een erkende opleiding op het gebied van veiligheid vormt een pré.

Standplaats: Rotterdam, Nederland

Beide functies worden verricht in een dynamische omgeving, waarbij veel aandacht 
wordt besteed aan opleiding en zelfontplooiing. De arbeidsvoorwaarden zijn in 
overeenstemming met jouw ervaring en competenties.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website www.smit.com waar je onder 
'recruitment'een uitgebreidere omschrijving van de functies kunt vinden.

Ben je geïnteresseerd geraakt? Stuur dan vóór 7 juli as. een reactie naar SMIT, 
t,a.v. mevrouw H. Bakker, afdeling Human Resources Management, Postbus 59052,
3008 PB Rotterdam of stuur een e-mail naar humanresources@smit.com.

www.smit.com Reacties van externe bureaus 
worden niet op prijs gesteld.

http://www.smit.com
mailto:humanresources@smit.com
http://www.smit.com


Mercurius Amsterdam

Figuur 1.

De M ercurius 

Amsterdam 

(foto: M ercurius 

Scheepvaart 

Group).

F. Kok is scheeps
bouwkundig 
medewerker bij 
Schip & Werf de 
Zee.

Primeur voor Haven Amsterdam

Het containerkraanschip voor de binnenvaart Mercurius Amsterdam is op 20 januari gedoopt en in de 

vaart gebracht. Het schip is bestemd voor het distribueren van containers in een ruim gebied rond 

Amsterdam, en het ophalen van containers bij bedrijven die niet over kraancapaciteit beschikken om 

zelf containers te lossen en te laden. Met deze shuttle service wordt beoogd het wegennet in de regio 

te ontlasten.

ACHTERGRONDEN
Productiebedrijven maken in steeds 
toenemende mate gebruik van contai
ners voor de aanvoer van de benodigde 
grondstoffen en halffabrikaten en voor 
de afvoer van hun producten. H et over
grote deel van de containers wordt over 
de weg vervoerd, met alle complicaties 
van dien, zoals verkeerscongesties, met 
onnauwkeurige levertijden als gevolg, 
en èèn grote belasting van het milieu. 
D it ondanks het feit dat veel industrie 
geconcentreerd is rondom havengebie
den, waar het water nog een ruime ver
voerscapaciteit biedt, zonder files en op 
een milieuvriendelijke wijze. Een pro
bleem daarbij is echter dat veel bedrij - 
ven niet over kraancapaciteit voor het 
behandelen van containers beschikken 
en dat het aanschaffen van een contai
nerkraan voor deze bedrijven een te ho

ge investering zou vergen in relatie tot 
het aantal containers dat zij jaarlijks 
aan- en afvoeren.
Daarom nam het Gemeentelijk Haven
bedrijf Amsterdam, sinds 1 januari van 
dit jaar bekend als ‘Haven Amsterdam’, 
het initiatief voor het AMSbarge con 
cept, dat een praktische mogelijkheid 
biedt om het goederenvervoer in de 
noordelijke randstad van de weg naar 
het water te verplaatsen.

AMSbarge is een logistiek concept met 
vier onderdelen:
• Een innovatief binnenvaartschip met 

een eigen kraan: de Mercurius A m 
sterdam.

• Een logistiek door to door concept, een 
dagelijkse regionale ophaaldienst 
over water, ingepast in (internationa
le logistieke ketens.

• Infrastructuur: afzet- en ophaalplaat- 
sen (‘piek up and delivery points’) 
langs het vaarwater ofwel de af meer - 
locaties bij bedrijven en bedrijfster
reinen.

• Organisatie, waaronder het AM Sbar
ge boekingskantoor.

H et gebied dat door de Mercurius A m 
sterdam wordt bediend, is weergegeven 
in figuur 2.
H et concept werd met tal van bedrijven 
in de regio besproken. H et kreeg een po - 
sitief onthaal, maar wel met de opmer
king dat de kosten niet hoger mogen zijn 
dan van het huidige wegtransport.
H et concept voor het schip werd verder 
uitgewerkt in samenwerking met de 
Mercurius Scheepvaart Group in 
Zwijndrecht en Scheepswerf K. Damen 
in Hardinxveld Giessendam.



HET SCHIP
De Mercurius Amsterdam is eigendom 
van de Mercurius Scheepvaart Group 
en is gebouwd door Scheepswerf K. D a
men, onder bouwnummer 745, en wel 
grotendeels bij de dochteronderneming 
Shipyard Begej in Servië,

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a. 86,00 m.
Breedteo.a, 11,55 m.
Breedte mal 11,50 m.
Holte 3,75 m.
Diepgang max. 3,20 m.
Laadvermogen max. 2000 t.
Strijklijn boven basis 8,80 m.

De langsscheepse indeling is:
• Voorpiek voor waterballast,
• Boegschroefcompartiment, met in de 

zijden ballasttanks en aan de voorzij
de een brandstoftank.

• Ruim 1.
• M iddenherft met kraan.
• Ruim 2.
• Machinekamer.
• Hekcompartiment/stuurmachineka- 

mer.

Over de lengte van het ladinggedeelte is 
het schip dubbelwandig uitgevoerd, 
met circa 600 mm  brede zijtanks, die tot 
op het vlak doorlopen, en daartussen 
een 750 mm hoge dubbele bodem, be
halve ter plaatse van het middenherft.

De ruimen hebben een lengte van 27,50 
m  resp. 30,59 m  en een breedte van 
10,25 m. Zij bieden plaats aan vier resp. 
vijf baaien m ét pallet wide containers in 
vier rijen en twee tot vier lagen, zodat de 
nominale containercapaciteit 144 T EU  
bedraagt. Door de ruimte die voor de 
kraan nodig is, is dé maximum capa
citeit in de praktijk 131 TEU.
Voorin ruim 1 is nog plaats voor één sta
pel dwarsscheeps geplaatste containers, 
maar meestal wordt deze ruimte ge
bruikt voor het stuwen van container- 
spreaders.

De vier zijtanks, een aan SB en BB van 
elk ruim, zijn ingericht als antiheeling- 
tanks/ballasttanks. De vier dubbelebo- 
demtanks, een aan SB en BB onder elk 
ruim, zijn bestemd voor waterballast.

In de machinekamer bevinden zich aan 
elke zijde een zee-inlaatkast, een brand
stoftank en een ballasttank; daartussen 
liggen op hart schip een sludgetank, de 
sewagetank, twee ballasttanks (SB en

BB) en een drinkwatertank; bovenin de 
machinekamer is tegen het voorschot 
een klein tankje voor smeerolie aange
bracht.

De netto tankinhouden zijn:
Brandstof 49,4 m 3.
Smeerolie 1,1 m 3.
Sludge 4,4 m3.
Drinkwater 16,8 m 3.
Sewage 4,3 m 3.
W aterballast
incL Antiheelingtanks 955,6 m 3.

Accommodatie
Hoewel de M ercurius Amsterdam nor
maliter met vier man vaart, is er accom
modatie voor zeven personen. Aan SB 
liggen twee tweepersoonshutten, meer 
naar binnen, naast dé gang op hart 
schip, nog een eenpersoonshut en een 
sanitaire ruimte en geheel achterin het 
dagverblijf/messroom met kombuis. 
Aan SB bevinden zich eén tweépér- 
soonsslaapkamer m et badkamer en een 
woonkamer; naast de gang op hart schip 
ligt een proviandbergplaats.

De containerkraan
De midscheeps opgestelde Liebherr 
containerkraan, type CBW  30-30, heeft 
elektro- hydraulische aandrijving, is 
360° draaibaar en heeft een hefvermo
gen van 301op 30 m, resp. 35 to p  24 m. 
H et aantal kraanbewegingen is circa 18 
per uur.

Speciale voorzieningen op de kraan zijn:
-  een in hoogte verstebare kraandrij- 

verscabine,
— een bekrachtigde, draaibare kraan- 

haak, zodat een container in elke ge
wenste positie kan worden geplaatst,

— begrenzing van het lastmoment, 
waardoor in combinatie met het slag- 
zijcompensatiesysteem een te grote 
slagzij wordt voorkomen,

-  camera met monitor.

Slagzijcompensatiesystemen
Voor het compenseren van de slagzij die 
bij het werken met de kraan ontstaat, 
zijn twee onafhankelijke Systemen aan
gebracht.
H et primaire systeem bestaat uit twee 
stalen gewichten van 35 t  die over een 
afstand van circa 7 m  in het m idden
herft dwarsscheeps verplaatst kunnen 
worden. Zij glijden over m et kunststof 
beklede stalen banen en worden m et 
kettingen bewogen, die door hydromo
toren worden aangedreven.
H et secundaire systeem bestaat uit de 
antiheelingtanks met vier overloopka- 
nalén en in elk kanaal een elektrisch 
aangedreven Leeuwenstein schroef- 
pomp met een capaciteit van 4000 
m 3/h .
Dé lastmomentbegrenzing van de kraan 
en de beide slagzijcompensatiesystemen 
worden bestuurd door een computer op 
basis van meting van de slagzij (hoek- 
mëting).

Figuur 2.

Het vaargebied van 

de M ercurius Am

sterdam  (bron: 

www.amsbarge.ni).

http://www.amsbarge.nl


Figuur 3.

De kraan op de Mer- 

curius Am sterdam 

(foto: M ercurius 

Scheepvaart Group).

Machine-installatie
Twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3412 D ITA , van elk 632 kW  bij 1800 
tpm, zorgen voor dé voortstuwing. Via 
Reintjes tandwielkasten, type W A F 
364, reductie 5,438:1, drijven zij de Van 
Voorden vijfbladige vaste schroeven 
aan, diameter 1750 mm, die in tunnels 
draaien.
Beide motoren zijn aan de voorzijde 
voorzien van een Stamford generator 
van 424 kVA, 440 V, 50 Hz, Dezè levé
ren de stroom voor de kraan (140 kW ) 
en voor de anti heeling pompen (4 x 45 
kW).

Verdere uitrusting

Stuurgerei
D e twee Van dér Velden vrijhangende 
balansroeren worden bewogen dóór 
eenrams stuurmachines met gekoppel
de helmstokken van hetzelfde fabrikaat. 
In het voorschip is een Van W ijk viër- 
kanalen boegschroef geïnstalleerd, die 
wordt aangedreven door een Caterpillar 
dieselmotor, type C18 van 447 kW  bij 
1800 tpm.

Navigatie- en communicatie-apparatuur 
De navigatie- en communicatie-appa- 
ratuur is geleverd door Alphatron en 
omvat o.a.:
-  rivier radar,
-  digitale pilot,
-  elektronisch kaartsysteem Alpha 

Chart,
-  bochtaanwijzer,
-  roerstandaanwijzer,
-  echolood,
-  marifoon (2x),
-  intercom,
-  telefooncentrale, met G SM /G PRS 

modem en fax mogelijkheid.

Klasse
De Mercurius Amsterdam is gebouwd 
onder klasse van Lloyd’s Register, met 
denotatie: *A1 IW W  Container,

TENSLOTTE
De laatste tien jaar zijn verscheidene 
voorstellen gedaan voor het uitrusten 
van containerschepen in de binnenvaart 
met eigen laadgerei. Geen van deze 
voorstellen is ook in praktijk gebracht. 
Dé Mercurius Amsterdam mag dus 
met recht als een primeur worden be
schouwd.

H et normale boordnet wordt gevoed 
door twee hulpsets van 50 kW , elk b e
staande uit een John Deere dieselmotor, 
type 4045TF158, en een Stamford ge
nerator, type UCM224F15.
De noodset bestaat uit een John 
Deere dieselmotor, type 4045DF158, 
en een Stamford generator, type 
UCM224E13. De drie sets zijn in de 
machinekamer ondergebracht.

Anker- en verhaalgerei 
D e beide boegankers worden behandeld 
door een Van W ijk elektrische ankerlier 
met twee nestenschijven, twee meer- 
draadtrommels en twee verhaalkoppen. 
D e hekankerlier is voorzien van een 
draadtrommel voor het hekanker, twee 
meerdraadtrommels en één verhaalkop.





Scheepsbouw door Frans Sas en A rthu r Veldman

Sideways launching is a dynamic process. There is a serious risk of the  ship capsizing when she is 
launched w ith  too large heeling angles in shallow w ater. If the  ship is launched too slowly, she will fall
back with her chine on the slipway, with damage to the bottom of the vessel. 

Sideways launching is also a hectic process. The management of the process is crucial for a successful 

launch.

Launching facil

ity o f the Hoop 

Shipyards in 

Houma (USA).

fo r  centuries ships have been success
fully launched at the yards situated 
alongside the narrow canals in the 
Netherlands. The risks involved are 
minimized by the developed experience 
and by the fact that the shipyards build 
series of similar types of ships. The 
yards concentrate on the implementa
tion of management lessons from previ 
ous launchings.
Theoretical predictions of the track of 
the ship during the sideways launch are 
complex because of the violent move
ment of the water and because of the in 
teracting water forces, inertia forces and

forces from the slipway. Little to no at
tention is given to this at the yards. 
Triggered by the newly installed 
launching facility of the Hoop Ship
yards in Houma (USA), of which the set 
up is different from that used in the 
Netherlands, the present project was 
started.
In Houma the ships are launched on a 
see-saw, and thus the sliding starts with 
a heeling angle equal to the berth angle, 
whilst in the Netherlands the ships are 
launched with an initial heeling angle of 
zero. Besides this the ship slides further 
at the Houma yard before it hits the wa
ter - approximately seventeen meters - 
whereas in the Netherlands this is only 
seven to eight meters.
O ther Dutch shipyards, such as Vol 
harding and Damen, support the pro
ject because it is not possible to continue 
using practical experience for the 
launching of ships with widely different 
lines. Another circumstance is that, due 
to the production of serial similar ships 
in countries with low labor costs, the ex
perience and know how is being re
duced at the yards in the Netherlands. 
A  reliable mathematical simulation

model for the prediction of the path of 
the ships during the sideways launching 
can partly fill up the gap of the dim in
ishing experience and can direct the de
cisions about launching with or without 
deckhouse, and about dredging the 
canal.
The aim of the project is to create a tool 
that predicts the track of the ship and 
the forces on the ship, in order to get a 
successful launch.

Description of the Problem
The problem can be divided into phas
es:
• ‘Dry slipway part’
It is important that the ship rotates 
around a longitudinal axis parallel to the 
sideways slipway at a predictable speed. 
In practice the shipyards focus on this 
phase by releasing the ship front and aft 
at the same time, alignment of the slope, 
and ballasting the ship until the centre 
of gravity in longitudinal direction is 
above the centre of the friction area.
The ship rotates a little after the centre 
of gravity (G) passes the end of the 
berth. The normal force (N) and the 
friction force (W ) in the equation of



motion follow from the condition that
the slide is on the berth (Figure 3).
• ‘W et part’
The ship hits the water, slides into it 
and turns in the water. The friction 
force and normal force interact during 
this phase with the water forces (Fw). 
The water motion must be calculated in 
time, the wave that is generated at the 
canal side and the water level reduction 
at the shore side are important for both 
the rotations and the translations. The 
vessel is pushed away from the shore in 
the phase of the ship’s rotation. Be
tween the berth and the ship the water 
spouts up to the berth.

Previous studies
In the past several studies were per
formed.
In the period from 1960 to 1970 the 
canals in the Northern parts of the 
Netherlands were widened so that 
larger ships could be launched. A t that 
time several students and staff of the 
Delft University worked on the subject 
[1, 2, 3]. The following subjects were 
studied:
1. Full scale measurements
2. Model tests - without friction -
3. A  theoretical model was built on the 

basis of the mathematical model of 
Jakovlev [4] and its improvements by 
Van Hooren [2] with deep water coef
ficients for the water forces,

In 1984 M arin created a program with 
water force coefficients for shallower 
water bu t without the effects o f the 
shore shapes.

Recently SasTech created a spreadsheet 
simulation based on the formulae with 
deep water coefficients,
These studies, based on empirical coef
ficients for the water forces, are not suf
ficient for making reliable simulations 
of the sideways launching of ships with 
deviating lines. A n improved calcula
tion method for the water forces is 
found in the C O M F L O  Code.

Project management
In the project, additional full scale 
launchings are witnessed and recorded 
on film, to preserve the practical experi
ence and to obtain additional data for 
validation. Only complete sets of data 
are relevant, including weight calcula
tion, actual water levels during launch
ing, launching set up etc.
— The shipyards provide the data for 

the validation
— The Section of Computational M e

chanics & Numerical Mathematics at 
the University of Groningen devel
ops the C O M FL O  program. So far, 
two students, Peter de Jong [5] and 
Bobby Hak [6] graduated on the sub
ject, supported by the PhD student 
Geert Fekken [7]

— M A RIN  guards the computational 
developments in C O M F L O  to en
sure that these developments fit in the 
M arin programs

— SasTech is the connection between 
the parties and translates practice to 
calculations vice-versa

— N L M  sponsors the research

Model te s t

The COMFLO Code
C O M F L O  is a robust C F D  (Com pu
tational Fluid Dynamics) simulation 
method.
T he program calculates the extreme 
wild fluid movements in a closed tank 
with free surfaces (for instance in an an
ti-roll tank of a ship or in a fuel tank of a 
spacecraft).
In the C O M FL O  Code the Navier- 
Stokes equations are solved for an in 
compressible viscous flow. These equa
tions, formulated already early in the 
19th century, describe conservation of 
mass and momentum. To allow solu
tion by computational means, these 
equations are discretized.
Hereto the three dimensional space is 
covered by a Cartesian (rectangular) 
grid with staggered variables. The pres
sure (P) is set in the centers of the creat
ed cells, and the velocity components (u 
and v) in the middle of the cell faces be
tween two cells. Figure 5 shows the situ 
ation in two dimensions.
In general, the grid cells will run 
through the boundaries of the geometry 
and of the free water surface, Conse
quently ‘cutcells’ are created.
The information about the amount of 
solid geometry and the volume open for 
flow (Fb), and about the amount of w a
ter (Fs) and the area open for flow along 
cell faces (Ay, Ay) is Stored in apertures 
(Figure 6).
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Figure 11

Each cell is labelled: Fluid cells, Bound
ary cells, eXterior cells, Em pty cells and 
Surface cells (Figure 7). In each fluid cell 
the computation of the Navier-Stokes 
equations is performed. In boundary 
and surface cells the corresponding 
boundary conditions are applied. 
Accurate bookkeeping is required to 
deal with all possible combinations of

conditions in a cell. For more informa
tion about C O M F L O  see [8].
A  major step in the project was to en
able the C O M FL O  code to calculate 
the free surface flow when a moving 
rigid object is passing through the free 
surface. This step was taken by Geert 
Fekken and is reported in his thesis [7], 
As a second step a modular shell is cre
ated around the C O M F L O  Code (Fig
ure 8). In this shell all the forces and 
moments acting on the ship are added to 
the equations describing its motion: 
force is mass times acceleration. As long 
as the slides are on the slipway, these 
consist of normal and frictional forces; 
in the water these are created by the hy
drodynamic forces. Using a time inte
gration method, the computer program 
is now able to calculate a ship’s path in 
full interaction with the water.

Results
The first results of the calculations were 
promising.
In the diagrams in Figure 10, the calcu
lated and measured positions and rota
tion angles of one of the model tests of 
1972 are shown for various grid sizes as 
calculated with a first version of the pro
gram.
The consistent deviation in the vertical 
position of the centre of gravity in the 
above diagrams is a consequence of two 
dimensional calculation and mass con
servation.
The two- and three-dimensional calcu
lations also show a realistic movement 
of the water. However, quantitatively

the answers were not quite satisfactory. 
The pressure and force signals showed 
irregular spikes, also known as ‘grass’. 
These are of numerical origin, and they 
can be explained with the diagram in 
Figure 11.
The improvements made in the pro
gram can be illustrated by the calculated 
values during an extreme launching of a 
SAR 903. The tests were guided by a 
spreadsheet simulation made by 
SasTech based on literature [9,10,11], 
This example also shows that the p ro
gram is not only valuable for its original 
purpose of sideways launching.
The Royal Netherlands Sea Rescue In 
Stitution tests her ships by  a vertical 
drop test from three meters height.
The calculated vertical force on a 
dropped boat before and after the grass 
mowing and spikes hammering, is pre
sented in Figure 13,
During the launching, both the pres
sure in one point near the keel was mea
sured as well as the accelerations in sev
eral points. The force presented has 
been computed from the quotient of the 
measured accelerations and the ship 
mass (Figure 14).
Figure 15 presents the result for the 
drop of 1.5 m.
The calculated results correspond re
markably well with the measurements. 
This is very encouraging.

State of the art
The latest improvements in grass mow
ing and spikes hammering have been 
incorporated by Bobby Hak in

Rata bon (rarigitdori
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Three m eter testdrop

SPLCO M FLO. The program func
tions in three dimensions and under 
W indows. Input and output are simpli 
fied and dedicated to launching, to en
sure that shipbuilders can use the pro
gram even when they only use it twice a 
year. Additional external wind forces 
have been added to the program.
Validation with full scale measurements 
and model tests shows that the program 
is conservative in the results. In reality 
the vessels go less deep and move fur 
ther away from the berth. The yards can 
accept this.
The improved program will now be 
tested, evaluated and validated further 
for sideways launching at the yards.
The calculations are time consuming. 
In the project, which is a development, 
we have not given too much attention to 
this aspect as the computation capacity 
of the computers is rapidly increasing.

Recommendation and Conclusion
-  The newly created promising 

SPLC O M FLO  program must be 
tested and validated further in prac
tice.

-  A  simple question about a problem 
that has been solved for centuries 
based on practice has resulted in a 
new powerful dedicated tool for de
signers, which calculates the track of 
any object falling in water, the in 
duced pressure forces and the acceler
ations o f the object.

[]!■£?* !TH7Pi[*g

Crass section o f the SAR 9 0 3
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Verschoor & Bras bv
Expertise- en Ingenieursbureau

is een scheeps- en werktuigkundig expertisebureau te 
Rotterdam, gespecialiseerd in het behandelen van 
schades aan en inspecteren van zeeschepen, binnenvaar
tuigen, machinerieën en technische installaties.Deze 
werkzaamheden vinden plaats in Nederland, Europa en 
soms daarbuiten.

Het team van vier experts en twee secretariaat- 
medewerksters dient te worden uitgebreid met een,

SCHEEPS- EN WERKTUIGKUNDIG 
EXPERT M/V

De functie
De expert zal na een inwerkperiode zelfstandig onder
zoek doen naar de technische en financiële omvang en 
de oorzaak van schades en brengt daarover rapport uit 
aan voornamelijk verzekeraars. Daarnaast behoren 
conditie-surveys en taxaties van schepen tot de reguliere 
werkzaamheden. De rapportages zijn in het Nederlands, 
Engels of Duits.

Profiel
Aan kandidaten voor deze zelfstandige en veelzijdige 
functie worden de volgende eisen gesteld :
- diploma SWTK (Marof) dan wel HTS-werktuigbouw 
met maritieme affiniteit

- een ruime technische kennis en ervaring
- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkings- 

uitdrukkingsvaardigheid, in tenminste de Nederlandse 
en Engelse taal en bij voorkeur ook in de Duitse taal

- woonachtig in de omgeving van Rotterdam of de 
bereidheid zich hier te vestigen

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. Informatie kan worden ingewonnen 
bij Frits Vlugter, tel. 010- 4795955.

Sollicitaties
Uw sollicitatie vergezeld van uw cv kunt u richten aan :

Verschoor & Bras B.V.
Burg. Hazenberglaan 403 
3078 HG Rotterdam 
t.a.v. Directie

C R l l d r d
The S tee l and Iro n  Foundry
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Allard-Europe nv
Veedijk51 BE-2300 Turnhout 

Tel.+32 14 42 11 11 Fax+32 14 42 52 00
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MARINCO SURVEY
M arine Surveyors & Consultants

Marinco Survey BV, subsidiary of Touw B&B Holding, provides 
surveying and consultancy services in the maritime sector.
The work is done for financial institutions, insurers, shipowners, 
shipyards, etc. Marineo Survey has its office in Rotterdam, from 
which assignments are carried out worldwide.

Marinco Survey is seeking to employ a

surveyor

Job profile
As surveyor you will undertake hull and machinery surveys, 
condition surveys, pre-purchase surveys and appraisal surveys. 
You will also provide superintendency services, including 
supervision o f newbuilding, conversion and repair o f deep-sea
vessels.

Your profile
The ideal candidate is aged between 30 and 35 and has:
• M arof education, specialisation marine engineering
• 8 years o f working experience on board vessels and /o r 

working experience as superintendent
•  excellent knowledge o f English, both verbally and in writing,

Application
If you are interested in this job, please send your CV with covering 
letter written in English to Marinco Survey BV, atln. Mr. Ad Visser, 
Waalhaven ZZ 10, 3088 HH Rotterdam or e-mail to 
survey@marinco.nl.
For additional information visit our website www.marinco.nl.

Navaltec
Marine Engineering Service B.V.

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

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

mailto:survey@marinco.nl
http://www.marinco.nl
mailto:info@navaltec.nl
http://www.navaltec.nl


Lloyd's Register is 's werelds bekendste classificatie- en certificatie organisatie, actief in de maritieme-, land- en offshore industrie.
Lloyd's Register ondersteunt haar klanten bij het verbeteren van kwaliteit, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Vanuitvier business 
streams wordt het dienstenpakket van Lloyd's Register aangeboden: Marine (scheepsbouw). Management Systems (certificering en training), 
Energy and Transportation (drukhoudende apparatuur, oil & gas, offshore) en Rail & Infra.
Ter versterking van de Business Stream Marine van ons regiokantoor Rotterdam zoeken wij een:

SURVEYOR
Doel van de functie
Als Surveyor bent u verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de Lloyd's Register Rules & Regulations en IMO Codes op het gebied 
van veiligheid en milieu ten aanzien van nieuwbouw, reeds in gebruik genomen schepen en gerelateerde onderdelen.

Taken en verantwoordelijkheden
• Samenwerken met klanten en collega's volgens de daarvoor vastgestelde procedures en regels van Lloyd's Register die betrekking hebben 

op de classificatie en certificatie van nieuwbouw en reeds in gebruik genomen schepen;
• Verstrekken van de daaruit voortvloeiende relevante certificatie, indien nodig, volgens de classificatieregels en voorschriften en andere 

codes ten behoeve van het completeren van het onderzoek;
• Toezicht houden op en meewerken aan classificatie en procedures, waarvoor Lloyd's Register geautoriseerd is, betreffende nieuwbouw, 

verbouwingsprojecten en reeds in gebruik genomen schepen, volgens de standaardregels (Lloyd's Register Quality Systems) te voltooien.
• U bent verantwoordelijk voor de voortgang van projecten inclusief de budgettering;
• Het assisteren van bouwers en eigenaren middels interpretatie en toepassing van de daarvoor geldende regels en voorschriften;
• Voor een aantal vaste cliënten treedt u op als vaste contactpersoon, ook eventueel voor afwijkende operationele aspecten.

Functieprofiel
• Minimaal HBO werk- en denk niveau, technische achtergrond;
• Ruime relevante werkervaring en affiniteit met de zeescheepvaartindustrie;
• Kennis van besturingssystemen, automatiseringssystemen en componenten;
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Flexibel, pragmatisch, analytisch, verantwoordelijkheidsgevoel.

Geboden wordt
Een functie binnen een stabiel groeiende internationale organisatie die continu werkt aan de 
ontwikkeling van haar dienstverlening en van haar medewerkers. De mogelijkheid om door mid
del van interne opleidingen en cursussen verder door te groeien binnen de organisatie en te wer
ken aan de eigen ontwikkeling. Een zeer zelfstandige functie met een divers relatie bestand. 
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer A.G. Deen/telefoon 010 - 201 84 59. Wij verzoe
ken u uw sollicitatie met een uitgebreide CV schriftelijk binnen 14 dagen onder vermelding van: 
"sollicitatie 265" te zenden aan: Lloyd's Register Nederland B.V., Human Resources, t.a.v. mevrouw 
N.T. Brouwer, Postbus 701, 3000 AS te Rotterdam of per e-mail naar: Siham.Maatoug@LR.org.

ltiĝ ?er
Weena-Zuid 170 • 3012 NC • Rotterdam 
Postbus 701 • 3000 AS • Rotterdam 
Tel. 010-414 50 88 • Fax 010-411 51 05

SEA LEVEL
N A V A L  A R C H IT E C T S

Wie is Sea Level?
We maken ontwerpen van zeil- & motorjachten van 7 tot 30m. 
Daarnaast maken we constructie ontwerpen en 
constructietekeningen van superjachten voor bedrijven als 
Heesen Yachts, Amels Holland, Vitters Shipyards, Feadship e.d.

Wie zoeken we?
Ter versterking van ons jonge & dynamische team zoeken we: 

• HTS-er scheepsbouw
Om constructie-tekenervaring op te doen en op termijn 
projectleider te worden.

- Constructietekenaar
Minimaal mbo- opleiding om tekeningen te maken van 
scheepsconstructies, waar praktisch over nagedacht is en die 
efficiënt te bouwen zijn.

Wil je meer weten?
Kijk dan op: www.sealevel.nl

Stuur een sollicitatiebrief of e-mail met je CV ter attentie van 
Bastiën Ligthart (bl@sealevel.nl).

Sea Level
Amstellandlaan 84 

1382 CH Weesp 
tel. 0294 - 48 33 30 STItI T S w w w .s t i -i t s .n l

mailto:Siham.Maatoug@LR.org
http://www.sealevel.nl
mailto:bl@sealevel.nl
http://www.sti-its.nl


Voortstuwing door Larry Reimer

Captain Larry 
Reimer J r  is 
MNI Instructor 
at the BRM Star 
Center, Florida, 
USA.

Gperating with Azipods
The Human Factor

Azimuthing podded drives (azipods: the term registered by ABB but now generally used) are replacing 

traditional forms of propulsion in an increasing number of applications. The system, which incorporates 

propulsion and steering in one podded unit, is used by major cruise lines including Carnival, Celebrity, 

Crystal, Holland America, Norwegian and Royal Caribbean, as well as in icebreakers, tankers and other 

ship types where high manoeuvrability is essential. Azipods are sophisticated and highly effective; how

ever, there are human element issues concerning compatibility of procedures between different sys

tems that need to be resolved for safe operation.

Azipods are very effective in  manoeu
vring ships. They are ‘new-technology’ 
systems, which means that they are in 
many ways non-traditional in their op 
eration. The principles of ship manoeu
vring do not change b u t the way in 
which they are applied to azipods is 
unique. As a result, the role of human 
factors in the human-machine interface 
needs to be recognised and managed in 
order to operate these systems properly 
and manage operational risks.
It has been my observation in training 
and working with a variety o f shipmas
ters, officers and numerous pilot groups 
in the course of the past five years that 
this human factors challenge has not 
been fully acknowledged, addressed 
and resolved.
Some operating companies are more 
proactive than others when it comes to 
human factors (HF) training, requiring 
that personnel assigned to azipod ves
sels m ust take courses in azipod ship 
handling, integrated bridge systems 
(IBS) operations, dynamic positioning 
training and bridge resource manage
ment (BRM)i O ther companies feel 
that it will suffice to give the captains a 
short course and give the personnel de
partm ent the operating manual from 
the manufacturer. Yet the hum an fac
tors side of the equation the challenge 
of effective communication, accurate 
terminology and the effective m onitor
ing o f system operations - has not been 
adequately dealt with. Technical simu 
lator training in systems operation alone 
will not meet the challenge of managing

risk with these high-tech systems. 
During the 1990s, commercial aviation 
faced similar challenges in training h u 
man personnel to understand and oper
ate the new high-tech computerised 
cockpit equipment installed in new air
crafts (‘glass cockpits’). They found 
that the only way to properly address 
human factors issues and the inherent 
problems being encountered was to cre
ate a ‘clean sheet of paper’ training pro
gramme along with clearly defined and 
standardised procedures to train the op - 
erators of the systems properly. The un 
derstanding that a glass cockpit aircraft, 
such as a 75 7, is not the same as a ‘super’ 
727 led to training courses tailored to 
the needs of the pilots trying to learn 
and operate automated cockpits and 
their operational procedures for the first 
time.

HF challenge
Azipod systems, by the very nature of 
their operation, are now causing the 
same H F challenge in our own industry.

There is not just one azipod manoeu
vring system: systems now in use have 
been manufactured by a variety of com 
panies.
W hile there are some basics common to 
all these systems' operation, there has 
been no goal of standardisation, either 
in operating equipment or in operating 
terminology.
To give an example of this, see Table 1, 
below. N o matter what specific operat
ing system is used, azipod systems have 
two basic sets of modes. The first set, 
which I call steering modes, are made 
up of two types. Cruise mode (coloured 
green on the table) denotes a steering 
mode where the moveable pods operate 
synchronised with a maximum steering 
angle - usually 35 degrees. The second 
steering mode is called manoeuvre 
(coloured red on the table). This mode 
denotes pod operation, where the move
able pods are able to operate indepen
dently (or unsynchronised).
W ithin these two steering modes there 
are four basic operational modes that I

Table 1 : Azipod operating modes.
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have named system modes (and num 
bered), System modes 1 and 2 are cruise 
steering modes, while system modes 3 
and 4 are manoeuvre steering modes. 
As the system modes are changed in the 
systems, there are corresponding power 
changes, which normally decrease with 
increasing system modes numbers, say 
from 14M W  (approximately 20,000 
hp) per pod in system mode 1 down to 
10M W  per pod in system mode 2; and 
down to 7M W  per pod by the time you 
are in system modes 3 and 4. Some sys
tems ramp back up to full power again 
when shifting into system mode 4a,

Non-traditional quirks
Before getting into the specifics of the 
four system modes, we need to be aware 
of a non-traditional quirk of azipod m a
noeuvring in the synchro (cruise) 
modes. If the ship is proceeding ahead 
(propeller forward) and a steering angle 
(order) is dialled in, and if the azipod’s 
propellers are then reversed (backed), 
the actual direction that the ship will 
turn to will be opposite the steering or
der. This reverse in direction from 
steering order happens at 10 knots for
ward hull speed for most vessels. If  pro
ceeding below 10 knots forward hull 
speed when the steering order is dialled 
in and engines are reversed, the turning 
direction will be opposite and immedi
ate. This is very similar to waterjets us
ing reverse buckets/throttles and, if not 
fully understood, can have disastrous 
consequences.
L et’s look at the four system modes 
again referring to the table. It can be 
seen that terminology varies with differ
ent companies. System mode 1 is what 
we traditionally refer to as sea speed full 
power, full speed; a cruise (synchro) 
steering mode. Note that this is named 
‘call combi’ (for combined throttles) for 
cruise ship companies ‘A ’, ‘open sea’ for 
cruise ship company ‘B ’, and ‘cruise’ for 
‘C ’ companies.
System mode 2 is what we traditionally 
call ‘manoeuvring speed’: reduced pow 
er, reduced RPM s/speed; still a cruise 
(synchro) steering mode. This is called 
‘sep rpm ’ (separate throttles) for ‘A ’ 
companies; ‘maneuver direct’for the ‘B’ 
company; and maneuver hi for ‘C ’ com 
panies. So we have a cruise steering 
mode named maneuver in two compa
nies (note: American spelling). Electri
cal power to the pods is reduced in this 
system mode and, when system mode 2 
is selected, the steering automatically

defaults from the helm to a mini-wheel 
located on one of the system consoles. If  
the helm is still desired for steering, 
steering m ust be manually switched 
back to the helm. If this helm switch is 
not then placed back into what is named 
‘free select’ or ‘all posts’, depending on 
the system, all future system mode se
lections will be locked out.
System mode 3 is the first manoeuvre 
(independent pod) steering mode. In 
this mode, depending on the system, ei
ther both or only one selected azipod 
can be manually rotated through 360 
degrees. This is named ‘call azim’ by 
‘A ’ companies; aziman (port or star
board) by company ‘B’; and maneuver 
lo (port or starboard) by ‘C ’ companies. 
If  only one selected pod can be rotated, 
the unselected pod locks in a fore and aft 
position (propellor forward). Once the 
selection is made, maximum power in 
system mode 3 is usually lower than 
what is available for system mode 2. 
This mode is the manual azimuthing 
mode: steering now can only be accom
plished by using the bow thrusters and 
the rotatable pod.
T he simplest way to manoeuvre and 
dock in this mode is to turn the rotatable 
pod (usually the offshore pod) to a nine
ty degree angle for use as a stern 
thruster; to use the other pod in a fore 
and aft position (propellor forward) for 
use as the engine and to use the bow 
thrusters as the bow thrusters. Quite a 
number of personnel I ’ve worked with 
prefer this method of manoeuvring to 
system mode 4 because it is hands on 
and can be much more easily monitored 
by the person using the controls and the 
persons monitoring the operations.

System mode 4
This leaves us with system mode 4, 
which uses a number of submodes de
pending on the manufacturer’s equip 
ment. System mode 4 is the manoeu
vring mode, where the orders are routed 
and carried out via computer software 
programs and the azipods (with the ex
ception of submode 4a systems) are 
both free to rotate through 360 degrees. 
System mode 4 is named ‘call joy
stick /D P ’ (dynamic positioning) by ‘A ’ 
companies; ‘joystick maneuver’ by the 
‘B’ company; and ‘joystick’ by ‘C ’ com
panies.
There may be yet another power reduc
tion or RPM  (revolutions per minute) 
restriction in this mode, however on the 
systems used by ‘B’ and ‘C ’ companies,

A  podded unit

A  podded console fo r a cruise ship
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the default, when shifting into system 
mode 4, is 4a - named joystick cruise’ - 
because the steering method actually 
shifts back into a synchro (cruise) type 
of steering, using a knob for steering or
ders and a single throttle for both azipod 
RPM s (a ‘cruise’ naming for a submode 
that is indicated as a manoeuvring 
mode).
‘C ’ companies also ramp right back up 
to full power in system mode 4a. In this 
mode, the steering order quirk m en
tioned above when reversing throttles/ 
engines is compensated for by the com 
puter software. W hen a turning order is 
dialled into the steering knob and throt
tles are reversed, the computer program 
actually shifts the pod direction the op 
posite way so as to maintain the ordered 
turn  direction. Steering angle maxima 
are 35 degrees with ahead throttle and 
seventy degrees with astern throttle. In 
‘A ’ company systems, the joystick con 
trol can be manual or via a number of 
dynamic positioning submodes.
In respect of the above system mode d e
scriptions, I should make it clear that 
the naming (and numbering) o f system 
modes in column 1 in the table repre
sent my personal opinion about how the 
naming m ight be standardised and clar 
ified throughout all the operating sys
tems. The onboard operational person 
nel currently only speak the ‘language’ 
of the system they are operating. This is 
also true of speaking in megawatts vs 
horsepower.

Other issues
Among the other issues that need clari
fication, I would include power reduc
tion. W ith  each reduction in maximum

power within the system modes, there is 
a corresponding difference in R P M / 
speed for ordered throttle settings, so 
for a throttle setting of 5, there would be 
a different RPM /speed in system mode 
1, mode 2, mode 3 and mode 4b. Logi
cally this should mean a different set of 
manoeuvring data cards for each System 
mode (power setting) for corresponding 
throttle settings. I have not seen this to 
be the cage.
Incidentally, on higher-speed ships 
(like cruise ships) azipods pull when go
ing ahead.
Then there are pod rotation speed is
sues. The pods rotate at two different 
speeds, depending on whether they are 
in high speed steering or low speed 
steering. These are usually 7,5 de
grees/sec in high and 3,75 dègrees/sec 
in low (half the speed of high).
There are other issues with azipod oper
ational systems, such as D P (dynamic 
positioning) operations/m odes/m anu 
facturers, pod RPM  ‘blanking’ at vari
ous angles, pod seal and bearing prob
lems, proper tuning of computer soft
ware in the joystick modes (System 
mode 4) that also need to be addressed. 
By now it should be clear that there are 
numerous human factors issues and 
challenges that need to be addressed 
and resolved for azipod systems. Please 
don’t think that I am against azipods; on 
the contrary, I am an advocate of the 
system. However, this is a non-tradi- 
tional hightech system, not just an im 
provement over the traditional pro
peller and rudder, Just look at the possi 
bili ties for misunderstandings and mis- 
communications.
Look at the issues facing a pilot coming
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onto the bridge of an azipod ship - or 
maybe encountering three different 
types of azipod system ships during the 
pilot’s working stint and being required 
by law to have the direction of the ship 
during the pilotage.
How is the pilot to understand the Ian 
guage of the system from one ship to the 
other? How is the pilot to monitor what 
the bridge team are doing with the 
equipment when the pilot issues con 
ning orders? Are the pods in high or low 
speed steering mode? W hat system 
mode are we in? Manoeuvre direct? Is 
that a ‘manoeuvre’-type, ‘unsynchro 
nised’-type steering mode or a ‘syn
chronised/ cruise’ - type steering mode? 
W hat are the training solutions?
• First: training and certification for 
competency on the basics of all podded 
propulsion systems for all operational 
personnel, including monitoring per
sonnel.
• Training and certification for profi
ciency on specific podded propulsion 
systems that will be operated by person 
nel - again including monitoring per
sonnel.
• Standardised operational terminology 
for accurate communications among all 
operational personnel to reduce risks of 
misunderstandings and human errors.
• Operating procedures written by hu 
man factors experts in concert with op 
erating personnel, integrating BRM in 
to all aspects of azipod System opera
tions.
Over the last fifty years, with the advent 
of new technologies our industry has 
Seen radar-assisted accidents, Arpa-as- 
sisted accidents and IBS-assisted acci
dents, all attributable to human factors 
challenges that had not properly been 
met head on. In the current era of mega 
cruise ships and new azipod-propelled 
vessels every year, we do not need our 
first azipod-assisted accident. This 
should, and can, be avoided with attain
able human factors training on these 
highly manoeuvrable systems.
I hope reading this article will prompt 
users of the systems (masters, officers 
and pilots) to contribute their valuable 
observations and comments on the is
sue.

This article was first published in Sea
ways, September 2005
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JOIN THE GLOBAL SALVAGE EXPERTS AND 
CONTRIBUTE TO SAFETY AND SUPPORT AT SEA!
SvitzerWijsmuller carries forward the names of two world leading operators, A/S Em. Z. Svitzer and Wijsmuller, who came together in August 2001 to 
create one of the largest marine service companies in the world. With 2,000 employees and a fleet of 250+ vessels, we provide salvage, port and ocean 
towage and related marine services in over 30 countries worldwide. To sustain our position as one of the world’s leading marine services company, 
we encourage a culture of commitment, innovation and entrepreneurship where all employees take responsibility for our purpose: to provide safety and 
support at sea. SvitzerWijsmuller has a turnover of approx US$ 330 mio. is headquartered in Denmark and is a member of the A.P. Moller-Maersk Group.

SvitzerWijsmuller Salvage B.V. is the worldwide operating salvage division of the SvitzerWijsmuller Group and has its head office in IJmuiden,
The Netherlands, with several regional offices around the globe. SvitzerWijsmuller Salvage provides its services at all stages of the salvage process to all 
sorts of vessels with any imaginable cargo. The operational circumstances cover a broad spectrum involving saving sinking ships, preventing ships from 
foundering, refloating grounded vessels, firefighting, wreck removals, guard services, dive surveys etc.
Due to continued strong growth of our salvage business and the expansion of our line of services, we are now looking for the Operations Department of 
the Head Office o f SvitzerWijsmuller Salvage BV in IJmuiden for candidates for the position of:

(SENIOR) NAVAL ARCHITECT
Who will take a leading role in Research and Development 

Job Profile
The successful candidate will play an important role in shaping the future of 
naval architecture and engineering of our company. By matching our existing 
core competencies the Naval Architect will be responsible for the required 
calculations during projects. Your tasks will include:
- Analyze new and emerging technologies in Salvage related business
- Carry out technical feasibility studies and incorporate these in method 

statements and/or plans
- Identify and plan the need for innovative equipment and manpower
- Carry out various technical (stability) calculations during projects
- Coordinate and plan all activities o f the Naval Architecture department
- Assist the salvage teams on the job with technical knowledge
- Technical evaluation of projects
- Coordinate and oversee innovative projects through to completion.
- Maintain and keep updated with Naval Architecture software and improve 

and/or implement the use in the Naval Architecture department

Qualifications
- Master degree in Naval Architecture.
- Acquainted with stability software AutoHydro and other software 

such as Auto Cad, etc.
- Minimum of 3-5 years experience in Naval Architecture
- Strong team player
- Pragmatic approach
- Enthusiasm and drive
- Managerial skills

For all positions: The right candidate
You are self motivated and used to working individually as well as part of a team, putting an honour in meeting deadlines and the expectations from the clients 
and the organisation. You are analytical, working in a structured way, and able to remain focussed on the critical path in complex and detailed issues. You can 
manage to stay calm and focussed despite of being put under pressure. You can cooperate and communicate on various levels in- and outside the organisation. 
Finally you have a flexible attitude and you can easily switch between different aspects of the position. The company language is English; you have a good 
knowledge as well orally as in writing. Command of a second language is preferred (Spanish, French or German). The position requires (unpredictable) travelling 
on a frequent basis.

Employment Status
The successful candidates will be employed on local terms and the compensation package will commensurate w ith your qualifications a  experience. 

Application deadline
1st Ju ly  2006.

Please send your application, marked w ith the position you are interested in, including CV to the Human Resource Department preferably per email 
salvage.hr@svitzerwijsmuller.com, or send the application in writing to: SvitzerWijsmuller Salvage BV, A ttn: HR Department, PO BOX 510, 1970 AM IJmuiden

More information
More information on the position can be obtained with Brigitta Posch, HR Advisor (+31) (0) 255 562 666. More information about SvitzerWijsmuller Salvage BV 
can be found on www.svitzerwijsmullersalvage.com

T \ SvitzerWijsmuller
SALVAGE

http://www.svitzerwijsmuller.com
mailto:salvage.hr@svitzerwijsmuller.com
http://www.svitzerwijsmullersalvage.com
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Bobrovnykov
The First Damen Combi Freighter B300V

mvMykoia In O ctober 2 0 0 5 ,  the Ukrainian based shipyard, Dam en Shipyards Okean, delivered mv Mykola Bo-
Bobrovnykov in her brovnykov, to her owner, the Ukrainian Shipping Company UKRRICHFLOT established in 1 9 9 2  as a jo int
element s t see

stack  company, UKRRICHFLO T has a yearly tra n s p o rt volum e of nine million tons of d iffe ren t general 
cargo and 1 .7  rrillion passengers and is th ereb y  one of Ukrainian’s leading shipping en te rp ris es . M v
Mykola Bobrovnykov is a 3800/6300 tdw general river/sea cargo/container [MFC) vessel and is the 

first of a series of nine. The rest of the series will be delivered during 2006 and 2007.

Jakob Pinkster is 
marine consul
tant en doceert 
aan de TU Delft.

M v Mykola Bobrovnykov, yardnum 
ber 9116, operates on a long term time 
charter.
The new Ukrainian U K R R IC H F LO T  
ship was basically designed by the 
Nikolaev based Design Bureau Cher- 
nomorsudoproject supplemented with 
extra support from design specialists 
from both Damen Shipyards Cargo 
Vessels and Damen Shipyards Okean. 
The complete vessel was built by 
Damen Shipyards Okean.

The Design Challenge
The main function of the Mykola Bo
brovnykov is to maximise cargo carriage 
capacity of a river/seagoing ship suit
able for the river Volga and the Baltic 
Sea. T he main design challenges for the 
Volga canals were:
1. The beam of the vessel. It is limited to

the maximum beam in the Volga 
canals which is 16,6 m.

2. The maximum river draft, this is 3.6 
m.

3. In the Volga Don canals the dues for 
harbours and locks are not calculated 
with the Gross Tonnage (like most 
harbours around the world) bu t with 
Length x Beam x Depth. Therefore 
the ship is designed with a relatively 
low depth with a high hatch coaming 
and a trunk deck. W ith  thé trunk 
deck the freeboard is reduced because 
it is seen as a superstructure. So the 
result is a relative high draft w ith a 
low depth, and therefore relative high 
cargo capacity with lower harbour 
and lock dues.

The Vessel
The vessel’s general design, as shown in

the GAP of the vessel, from bow to
stern is dominated by:
• a Forecastle deck area with mooring 

equipment covering approx. 8% of 
the vessel’s overall length

• three large box holds all with a large 
hatch area for the carriage of deck car
go comprised mainly of hatch cover 
area covering approx. 80% of the ves
sel’s overall length

• no cargo handling equipment on deck
• an aft deck with a symmetrically 

placed superstructure for crew ac
commodation and fully enclosed nav
igation bridge from side to side

• engine room aft housing a single 
screw single engine installation along 
with auxiliary generators etc,

• steering gear room aft below the main 
deck

• exhaust outlet and air intakes along



with storage space above the engine
room in one single funnel in the cen
tre of the aft ship

Main Particulars
Yard N o . 9116
Port of registry Limassol
Flag Cyprus
Classification Russian Maritime Register o f Shipping
K M * __2 1 A1
Container Cargoes in holds and on hatch covers
Equipped for dangerous goods, class 1.4S (in hold 1) and classes 2,3,4,5.1,6,8,9 (in
holds 1 -3)
Built 2005
Owners The Ukrainian Shipping Company U K R R IC H F L O T
G.T. 5166
Draft max.(river/sea) 3.60/4 .8 6  m
D.W .T.(river/sea) 380 0 / 63001
Length o.ai 127.30 m
Length b. p. 122.40 m
Breadth moulded 16.60 m
Breadth max 16.84 m
Depth moulded to main deck 6.70 m
N um ber of holds 3
Hold 1 capacity bale 3070 m 3
Hold 2 capacity bale 3860 m3
Hold 3 capacity bale 3050 m 3
Total Hold capacity bale 9980 m3
Total height in holds suitable to carry 3 containers of 8 ’ 6”
Breadth in holds 13,00 m
Containers in hold 193 T E U
Containers on deck 138 T E U
Containers total 331 T E U
M ain engine lx M A N B & W  9L21/31 (1,935 kW /1000 rpm)
Service speed 11.7 knots (at 4.86 m  draught with 100% M CR)
Trial speed 11.3 knots (at 4,86 m  draught with 89% M CR)
Bow thruster 1 xF .P .P . 200 kW
Auxiliary engines 2 x295 kVA - 50 Hz
Shaft generator 390 kVA - 50 Hz
Action radius 20 days, appr. 5400 nm

The longitudinal subdivision under the
main deck is as follows:
— Forepeak for water ballast and chain 

lockers
— Combined bow thruster and pump 

room
— Three cargo holds separated by two 

transverse watertight bulkheads with 
a double bottom and wing tanks

— Engine room (for main engines/gen
erators, auxiliary generators etc.)

— Aft peak for water ballast, on top of 
which the steering gear room is situ 
ated.

Potable water 
Service water 
Sewage/grey water 
Ballast water

33 m 3 
6.0 m 3 
51 m 3 

3411 m3

The tank capacities of the vessel (100%)
are as follows;
Fuel oil 250 m3
Lubricating oil 7 m 3
Sludge/dirty oil 4.6 m 3
Bilge water 5.4 m 3

Ballast water is stored in double bottom 
and wing tanks. One fuel oil bunker is 
stored in a double bottom centre tank 
just in front o f the engine room and the 
other bunkers are located in the engine 
room.
A  water heating system is provided for 
heating of fuel oil tanks, sludge tank, 
FO  and LO  leakage collecting tank as 
well as for heating of ventilation and air 
conditioning systems. Heat is supplied 
to the heating system via a heat ex
changer from the main engine H T  cool
ing water System and from an electrical 
water heater. The heating system is de
signed for an outside air temperature

from minus 15°C in winter up to plus 
30° C in  summer.

Cargo Spaces & Hold Ventilation
The cargoes, i.e bulk cargoes, general 
cargo and containers, can be placed in  or 
on top o f the vessel’s three almost com 
pletely box shaped cargo holds (Hold 1:
30.00 x 13.00 x 8.50 m, Hold 2: 36.60 x
13.00 x 8.50 m, Hold 3: 28.20 x 13.00 x 
8.50m, L x B x H ).
All three holds are accessible via a hatch 
opening of 439 n r  The hatchways are 
each closed by two pieces of watertight 
hydraulic hatch covers of the folding 
type with closed bottom plates. The 
hatch covers are secured with stainless 
steel cleats. Hold numbers 1 and 3 have 
a clear opening of 25.8 x 13.0 m  and 
hold number 2 a clear opening of 33.0 x
13.0 m. The height of all three holds is 
suitable to carry one container of 9’6” 
and two containers of 8’6” height.
The tank top in the cargo hold is 
strengthened for cargoes up to a un i
form load o f 8 t /m 2 and has an increase 
in plate thickness to ensure grab opera
tion with 16 ton grabs. To facilitate the 
same grab, the side plating, up to a 
height o f 1,400 m m  above the tank top 
on the inner side of the cargo holds, has 
also been increased in thickness. In

Trunkdeck looking 
forw ard beside the 

cargohatches

One of Mykola Bo-
brovnykov's cargo holds



compliance with the load line conven
tion requirements the maximum per
missible hatch load is about 1.75 t /m 2. 
The vessel is fitted with container lash 
ing points in the holds (flush mounted 
lashing on the tank top and in the side of 
the holds), on deck (hatch coamings 
with coaming support lashing system). 
Beside the hatch covers on both sides of 
the vessel a trunk deck (about 2 m  above 
the main deck) runs from poop deck to 
forecastle deck facilitating the work in 
volved in lashing of deck cargo. Deck 
cargo on the forepart of the ship is pro
tected from any incoming waves on 
deck by means of a steel breakwater fit
ted on the forecastle.

“Propulsion system 
designed for maxi
mum performance”

As the vessel is also designed for the 
transport of several classes of dangerous 
goods - class 1.4S (in hold 1) and classes 
2,3,4,5.1,6,8,9 (in holds 1-3) - the cargo 
holds are further provided with:
-  a hold bilge system according to the 

rules of the Russian M aritime Regis
ter of Shipping for dangerous cargo 
with a dedicated bilge ejector System. 
This bilge system of the cargo hold 
wells can, if necessary, be separated 
from the general bilge system

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

-  smoke sampling system on all cargo 
holds

-  sprinkler system fitted in the hatch 
covers of hold 1 forward

-  ventilation ducts fitted to the bottom 
of the holds

-  an explosion proof mechanical venti
lation system

-  separating bulkheads
The holds are mechanically ventilated, 
with the aid of two axial flow fans per 
hold, max. capacity 6 air changes/hour 
for an empty hold.

Engine installation
As usual for this class of vessel, Mykola 
Bobrovnykov has been fitted with a sim 
pie single main engine installation. A  re
siliently mounted M an B&W 9L21/31 
medium speed main engine, output

1.935 kW  at 1,000 rpm and burning 
M D O  (ISO type DMB), drives a con
trollable pitch propeller via a gearbox. 
The attained service Speed is 11.7 knots 
resulting in a fairly economic 10 tonnes 
of fuel bunkers per 24 hours. The com
plete propulsion system has been de
signed for maximum performance with 
minimum environmental effects (fuel 
consumption and emissions).

Propeller installation
Mykola Bobrovnykov has one, four 
bladed controllable pitch propeller, d i
ameter 2,500 mm, running in a fixed 
nozzle. This system is designed for 
maximum free sailing speed at around
11.7 knots. The propeller has a maxi
m um  revolution rate equal to 231 rpm. 
Given the propeller diameter of 2,500 
m m  and an absorbed propeller power of
1.935 kW , this results in a propeller tip 
speed of 30,2 m /s  and a propeller load
ing (Power/Diameter2) of 310 k W /m 2.

Manoeuvring/Steering Gear
The vessel’s manoeuvrability, in com 
pliance with the IM O  requirements, is 
guaranteed using the combination of 
propeller, a single fishtail type stream
lined high efficiency semi balance rud 
der. The frequency controlled steering 
engine (Rolls Royce rotary vane electro- 
hydraulic steering gear) gives a maxi
m um  70 degrees rudder angle to either 
side. Remote control is via bridge units, 
in the central navigation console b u t al
so on the fixed bridge wing units. In 
case o f emergency, steering can also be 
effected using local controls fitted on 
the steering gear itself.
For manoeuvring at slow speeds, a Veth 
electrically driven 200 kW , 980 m m  d i
ameter, FPP transverse tunnel bow 
thruster, has been fitted with a 4 step 
thrust control of 0, 50, 75 and 100%, 
The installation is also equipped with 
remote control systems from the bridge 
and from the fixed bridge wing units.

Auxiliary Installation
The Mykola Bobrovnykov has two 
diesel engine auxiliary generator sets and 
one emergency Sisu diesel engine genera
tor. Both generator sets are placed near 
the centreline on the tween deck in the 
engine room and the emergency set is sit
uated portside on the main deck aft. The 
diesel engines, like the main engine, also 
operate on ISO-F-DM A, ISO-F-DM B 
marine diesel oil (MDO).
The auxiliary diesel generator engine

(e-started) is a Scania DC9, with an out
put of 247 kW  at 1,900 rpm and drives a 
generator, with an output of 295 kVA - 
400 VAC/3phase at 50 Hz.
The emergency/harbour (marine type) 
generating set consists o f a Sisu engine 
with a generator output of 92 kW e at 
1,800 rpm  with an output of 115 kVA 
400VAC/3phase at 50 Hz. and is fur
thermore equipped with a stand still 
heating system. The emergency/har 
bour generator is fitted with a built on 
radiator cooling system.
The P T O  driven shaft generator has an 
output o f 390 kVA - 400VAC/3phase 
at 50Hz.
The following voltage systems are in 
stalled:
-  400 V A C / 3-phase at 50 Hz, for 

power supply;
-  230 V A C / 3-phase at 50 Hz, for 

lighting, small systems and emer
gency systems;

-  2 4 VDC circuit for instruments.
The 24 Volt D C  system which is subdi
vided into separate circuits, each having 
its own lead-acid type battery set and 
charger utilised for the service of radio 
equipment, emergency diesel generator 
starting up and for automation power 
supply. Electrical installation has been 
delivered by Alewijnse Noord.

Deck Equipment
O n the forecastle deck a combined an 
chor mooring winch, 80 KN nominal 
force, equipped with two anchor chain 
wheels, a mooring drum  and a warping 
head, handle the two Hall’s 3,000 kg 
bow anchors. O n the aft deck a single 
anchor mooring winch, 47 KN nominal 
force equipped with a mooring drum 
and a warping head, is fitted for moor
ing and anchor handling purposes.
Each installed bow anchor is provided 
with a stud link chain and the stern an 
chor is provided with a combination of 
stud link chain and anchor cable.
The anchor mooring windlass is pro
vided with two drums, two cable lifters 
and two gypsy heads. The aft anchor 
mooring winch is provided with a drum 
and two gypsy heads

Secondary Ship Systems
The ship is equipped with box coolers 
in two sea chests (on PS and SB). Each 
cooler has a capacity of sixty percent of 
the required capacity. T he cooling w a
ter System consists of a high tempera
ture (H T) and a low temperature (LT) 
cooling water system.



The H T  system includes Charge air 
cooler of I stage. T he L T  system in 
eludes M E air cooler of II stage. For the 
pre heating of the main engine a circu
lation pump and electrical heater are 
provided in the H T  system.
The main engine operates on ISO-F- 
D M A, ISO-F-DM B marine diesel oil 
(M DO). One fuel oil separator and one 
lube oil separator provide fuel oil and 
lube oil treatment.
Two starting air compressors supply air 
for the starting of both the main engine 
and also the auxiliary engines as well as 
for domestic purposes and automation 
supply.
The bunker tanks are heated by a dedi
cated hot water system heated by the 
main engine’s cooling water system 
when sailing and/or by the water boiler. 
The central heating system and air con 
ditioning system also derive their heat 
from this system. Electric heat is u ti
lized for both fuel oil end heaters and 
separators.
There is a common fresh water system 
which provides for cooking, washing 
and toilet flushing. Two stainless steel 
tanks are used to store fresh water which 
can be replenished with the aid of the 
Alfa Laval vacuum type fresh water 
generator.

Bilge/Ballast/Fire Fighting
The bilge system, complying both with 
the requirements of Russian Maritime 
Register of Shipping, consists of two self 
priming bilge/ballast pum ps and a gen
eral service pump, all in the engine 
room, serving the bilge, ballast, fire 
fighting and deck washing system. 
W ith  these pumps ballast can be d is
charged within eight hours. Also placed 
in the engine room is a hold bilge ejec
tor, a general service ejector, a fully 
M EPC  60(33) regulations compliant 
bilge water separator with less than 15 
ppm  cleaning standard.
For fire fighting, a fire fighting pump is 
installed in the bow thruster room and 
takes water in via a separate sea valve. 
Shipboard fire fighting systems include 
a CO,, extinguishing plant for cargo hold 
and engine room. The usual fire detec
tors, audible alarm, safety systems etc. 
for this type of trading vessel are also in 
stalled. A  smoke sampling system is fit
ted in all cargo holds and C O ? fire extin
guishing system is used for the engine 
room and the holds. Also seawater 
sprinklers are fitted in the paint store 
forward. Furthermore watermist extin -

guishing systems have been fitted in the 
engine room for local application for 
main engine, aux, engines and boiler. 
Spring loaded valves, remotely con
trolled and hydraulic driven, are found 
in the bilge system, ballast system, en
gine room automatic drainage system 
and initial stability monitoring system. 
All ballast and bilge pumps and other 
systems valves are all remotely con
trolled from the bridge.

Accommodation
Accommodation on board is available 
to house a total of twelve. The crew con
sists of nine and extra cabins are avail
able for one pilot and two extra super 
cargoes. The high standard accommo
dations are arranged in a deckhouse 
placed on the poop deck (see GAP). As 
the living quarters are separated both 
from the emergency diesel generator 
room and funnel casing, the vessel of
fers comfortable conditions for all on

board. Also a fine environment for 
watch keeping is made available 
through the enclosed bridge layout.
All cabins except the one for the super 
cargoes are single berth cabins and are 
arranged on the J*  and 2nd deck level. 
T he staterooms and pilot cabin are 
arranged on the 2nd deck level. O n the 
main deck level a sauna is fitted which is 
quite common on Russian and U krain
ian vessels. The accommodation is fu r
thermore provided with a heating and 
air conditioning plant designed for an 
outside air temperature from minus 15 ° C 
in winter up to plus 30 D C in summer.

Life Saving Appliances
In compliance with Class and SOLAS 
requirements, personal life saving ap
pliances includes life jackets, survival 
suits and life buoys. A  G RP free fall life

boat with a capacity o f twelve people is 
located at the stem. A n outboard motor 
driven M OB rescue boat is situated on 
SB for six people and is fitted with an 
outboard engine. Also installed are one 
inflatable life raft of launched type for 
twelve people and two inflatable life 
rafts o f throw overboard type (placed on 
a cradle fitted with a hydrostatic release 
device) for six and twenty people.
O n the boat deck on SB a multi purpose 
crane of 4.0/1.1 t  lifting capacity and 
approx. 300° slewing angle is installed. 
The crane can be used for launching re
covery operations of life saving equip 
ment, for serving the hatchway to the 
engine room and for provision han
dling.

Automation ship and machinery
Besides the fact that the propulsion sys
tem  is controlled from the bridge, 
bridge wings or engine room, the vessel 
is also fitted with a ship and machinery

automation system made by Praxis. In 
formation from transmitters fitted on 
ship and machinery systems compo
nents as well as over the RS 422 stan
dard interface from the M A N  Alpha 
main engine and CPP automated re
mote control system are used to feed 
this automation system. A  user friendly 
display system found on the bridge, in 
the engine room, in the accommodation 
of the engineer officers, in wardroom 
and mess room areas show information 
on the status o f ship and machinery.

Navigation Equipment
The Mykola Bobrovnykov has been fit
ted with navigation, signal and radio 
equipment for service in the sea areas 
A l, A2 and A3 and marine electronic 
equipment in compliance with GMDSS 
requirements.
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complexe reparaties en modificaties.

Uw werkzaamheden binnen het projectteam zijn dat u het aanspreekpunt bent voor uw discipline. 

U zorgt voor oplossingen bij acute technische problemen binnen het project. U draagt 

verantwoordelijkheid voor het goed technisch functioneren van het materieel op het project 

en houdt toezicht op de uitvoering. Op logistiek en onderhoudsgebied geeft u leiding aan de 
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kennis van en ervaring m et pro jectm anagem ent en financieel m anagem ent. U bent goed 

op de hoogte van de van toepassing zijnde A rbo - en ve iligheidsvoorschriften, draagt ruime 

kennis van c lass ifica tie  en v lagstaa tcertifica ten , en bent bekend m et s tandaard com pu te r

applicaties en onderhoudsprogram m a’s. U heeft een goede beheersing van de Nederlandse 

en Engelse taal, zowel in woord als geschrift. Ten s lo tte  besch ikt u over vo ldoende jurid ische 
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Veiligheid door Captain Brian Johnston FNi

Cargo Lashings
Allowable U se  S trength : A  Quick Calculation M e th o d

For nearly ten years there has been a provision in the IMO publication Cargo Stowage and Securing 

that the shifting forces it sets out, as they apply to individual cargo items, be adequately resisted by 

lashings which meet the standards described in the Code of Cargo Stowage and Security (CSS), as 

amended from time to time. These amendments do not affect the essence of the Code, but generally 

improve its workability. The quantified lashing provisions do not in any way supplant skilled lashing 

practices and procedures and their adequacy is subject to, and dependent on, prudent management of 

the vessel in heavy weather.

The forces causing cargo shifting are 
very well set out in the code in terms of 
the stowage position of the cargo item 
on the vessel and the vessel’s speed, 
length and stability characteristics. The 
code includes a detailed calculation 
method for establishing required lash 
ings which, however, would be difficult 
to apply under the duress of short-time 
availability. T he code also describes a 
‘rule of thum b’ method for approximat
ing required lashings. This method can 
arrive at lashing requirements that are 
less than will meet the standard of the 
advanced or detailed calculation 
method of the code.
This article proposes a quick calculation 
method that only takes a couple of min 
utes b u t which will define lashings that 
satisfy code requirements.

Quick calculation method
The quick calculation method relies on 
two main elements:
1. The transverse acceleration found as

a product of tables 2, 3 and 4 of the 
code. (These are not reproduced here 
as they are copyright to IM O; howev
er, all ships should carry the publica
tion so the data would be readily 
available.)

2. Table 1 shows the allowable use 
strength of various lashing materials. 
Allowable use strength (AUS) is sim 
ply a proportion of the breaking 
strength of the lashing material. I t  is 
also the tension to which the lashing 
should be set up.

The basic calculation is made by deter
mining the transverse acceleration data 
which is a product of tables 2,3 , and 4 of 
the code. Divide this by seven, then 
multiply by the weight of the cargo 
item. This product gives the required 
total basic AUS for the required lash
ings in one transverse direction (port or 
starboard). Similar lashings would be 
provided for the opposite transverse d i
rection.
To provide adequate athwartship se-

Table 1

Material

Shackles, rings, lugs, turnbuckles and 
similar parts 
Fibre rope
W eb strapping including tensioner 
W ire rope (new)
W ire rope (repeat use)
Steel strapping 
Chains (new or used)

Allowable use strength % o f breaking 
strength

33% (For lug, % strength in load direction) 
20% including loss from knots 
33% (20% if knotted)
40% including eye of any form 
20% or use mfg SW L for special gear 
40% including seals 
33% (maximum permitted wear 10%)

curement simultaneously with adequate 
longitudinal securement, the lashings 
are to be located within a vertical range 
of 0° to 60° and a transverse range of 
20° to 50° from athwartships. Com bin
ing the limits of ranges should be avoid
ed.
W hen an odd number of lashings is re
quired per side, place one of the lashings 
transverse and two of the lashings as 
nearly as possible at the 50° limit of the 
range, one on each side of the transverse 
lashing. In general, distribute lashings 
in a balanced arrangement.
If the cargo item is to be stowed below 
decks, as the allowance for wind and sea 
shifting effect is not applicable, the b a
sic AUS may be reduced by fifteen per
cent. To provide for deck cargo with 
significant windage area, increase the 
basic AUS per side by one tonne for 
every ten square metres that the trans
verse windage area exceeds one square 
metre per tonne of cargo weight.
W hen the cargo unit is not obviously 
stable; check that the arrangement pro
vides an adequate restraint against tip 
ping as follows:
• T ip p in g  m o m en t = transverse accel
eration data as found previously divided 
by 10, multiplied by the weight of the 
cargo unit and multiplied by the height 
of its centre of gravity above its base.
• A nti-tipp ing  m o m en t = weight of 
cargo unit times horizontal distance of 
C G  from tipping edge, plus the vertical 
component of lashings leading away 
from the tipping direction times their



Plan view

horizontal distance from the tipping 
edge. The following examples illustrate 
the method:

Example 1
Say a 20t cargo item, 8m long, 2,4m 
wide and 3.5m high, is to be stowed 
high on deck at 0.7 ship’s length from 
aft. Say the ship data is: length 160m; 
beam 24m; GM  3m; speed 18kts. 
Product of data from Code Tables 2, 3 
& 4 = 6 .9x0 .82x1 .4  = 7.92 
Total AUS (one direction):
20tx  7.92/7 = 22.6t 
Say the cargo item is to be secured with 
13mm chain, breaking strength 14t 
AUS per chain = 14 x .33 = 4.6t 
Lashings required: five chains per di 
rection of shift.
Note: As there are five lashings per side, 
place one lashing athwartships and at 
least one on each side of it with a depar
ture angle of 50° from transverse. (Eleva
tion angle of lashings between 0° & 60°.)

C argo  tipp ing  check:
Say for this case that the centre of gravity 
of the cargo item is 2m above the deck 
and 1.2m in from the tipping edge and 
the lashing elevation angles are about 40° 
each. The tipping margin percentage 
should be 10 plus the percentage found 
by dividing the AUS added for extra 
windage area by the original basic AUS. 
Tipping moment:
7.92 x 20 x 2 /10=  31.7 m etre/tonnes 
Anti-tipping moment:
(20 tonnes x 1.2 metres) + (three lash 
ings x 4.6t x .64 x 2,4m) = 45 
metre/tonnes
Note: the vertical component of the 
lashings for 40° is 4.6t x .64 and the 
horizontal distance from the tipping 
edge is 2.4m. Only three lashings were 
taken into consideration as the other 
two are attached immediately above the 
tipping edge, therefore there is no hori 
zontal separation.
The figure of .64 in the anti-tipping 
check is the sine of 40°, however, it is 
quite sufficient to approximate the ver
tical component of the lashing by sim 
ply assessing the height of the lashing at 
its upper end against the length of the 
lashing. This proportion is taken as a 
like proportion of the AUS of the lash 
ing.

Example 2
Say a 25t cargo item, 7m long; 3m wide 
& 3m high, is to be stowed low on deck 
midships.

Say ship: Length 165m; beam 22m; 
G M  2m; speed 15kts.
Product of transverse data from Tables 
2, 3, & 4 = 6,1 x 0.72x 1.09 = 4.78 Total 
AUS (one direction):
4 .78x25/7  = 17.07t 
Say the cargo is to be secured with new 
16mm wire BS 15t 
AUS per wire = 15 x 0.4 = 6t 
Lashing required: three wires per port 
and starboard side (One athwartships 
and one on each side at 50° from trans
verse. Elevation angle of lashings be- 
tween0° and 60°.)

C argo  tipp ing  check
Say for this case that the centre of gravi
ty is at mid height and mid width of the 
cargo item.
Tipping moment:
4.78 x 25 x 1.5/10 = 17.93 m etre/ 
tonnes
Anti-tipping moment:
25 x 1.5 = 37.5 m etre/ tonnes, (The 
unit is quite stable and the lashings sim 
ply add to that stability.)

Example 3
Say 30t cargo item stowed in lower hold 
at 0.3 of ship’s length from aft.
Say ship: length 100m; beam 18m; G M  
3m; speed 18kts.
Product o f transverse data from tables 
2, 3 and 4 = 5 .1x1 .1x1 .15  = 6.45 
Total AUS (one direction):
6 .4 5 x 3 0 / 7  = 27.64t 
Notes: This item is stowed under deck, 
therefore the securement can be re
duced fifteen percent as there is no al 
lowance needed for wind or sea wash. 
Required total AUS (one direction): 
27.64x.85 = 23.5t
Say secured by 16mm new wire, BS 14t. 
AUS per wire lashing 13 x .4 = 5.6t 
Use 4 wires per side.
As the AUS is quite conservative, par
ticularly for wire, it is quite safe to 
round down the figure for lashing re
straint by a tonne or so to accommodate 
available lashing material.

C argo  tipp ing  check
Say cargo item is 8m long, 2.2m wide, 
4m high. CG. 2.4m above base at mid

Figure 1



width. Say the average angle of eleva
tion of the lashings is 50°.
Tipping moment:
6.45 x 30x2 .4=  46.44 m etre/tonnes 10 
Anti-tipping moment: (30 x 1.1) + (two 
lashings x 5.6t x 0.76 x 2.2m) = 52 m e
tre/tonnes,
Note: O f the four lashings leading away 
from the tipping direction, only two 
have horizontal separation from the tip 
ping edge, therefore only the contribu 
tion from two lashings are included in 
the anti-tipping moment.

Basis for calculation
The generalised calculation on which 
this is based is of the following form:
• Transverse: (W x T /g ) + ,2W  =

0.3W  + (W x T /7 x e t)
• Longitudinal: (W x L /g) + .1W  = r x 

,3W  + (W  x T /7  xel)
The first part of the equation is the 
shifting force and the second part the re
straint. W  is weight of cargo item; T  is 
transverse acceleration; L is longitudi 
nal acceleration; ,2W  is wind and sea ef
fect on side elevation; ,1W  is wind and 
sea effect on end elevation; ‘e t’ is the 
transverse efficiency factor due lashing 
direction. It is .64 for the range used, ‘el’ 

Figure 3 is the longitudinal efficiency factor due
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lashing direction, it is .34 for the range 
used. 0.3W  is the friction allowance; ‘g’ 
is gravity; V  is reduction to weight due 
vertical acceleration.
Aspects pertinent to the calculation in 
clude:
1 .The allowable use strength table of 

values is slightly more conservative 
than code values, particularly for new 
wire.

2. The anti-tipping contribution from 
the horizontal transverse component 
of the tension of resisting lashings is 
not evaluated, however, it acts as a re
serve against tipping.

3. T he lashings are attached to the cargo 
item rather than being overall lash
ings. Cargo secured by overall lash
ings m ust be chocked.

4. The friction coefficient is taken as
0.3, This is typical for wood dunnage 
on steel.

5. The lashings have to be set up to the 
AUS tension. As a guide, a well -lu 
bricated turnbuckle set up with a 
60cm bar and a 25kg effort will pro
duce a tension of about 2.5t. The ten
sion can be increased proportionate to 
the lever length and effort.

6. The basic shifting force due to the ef
fect of sea and wind on deck cargo is 
taken as being similar fo that which

would be experienced by a cargo item 
of the same bulk/weight ratio as a 
loaded 40’container. For denser cargo, 
this is an overestimation of the effect.

7. The output of the calculation is usu 
ally quite conservative because the 
AUS ratings are slightly under code 
and the lashings better placed than at 
the limits o f the ranges allowed for. 

W ork is underway to request a review 
of this proposal and a submission by 
Canada, to the sub-committee at IM O  
responsible for developing the CSS 
code. This is only in the preliminary 
stage and progress will be reported in 
due course.

I have presented this proposal here as it 
combines a quick method o f employing the 
excellent- acceleration data given in the 
code with a simple way o f arriving at 
lashings which, wall meet code standard. 
While any final form., as an alternative 
addition, to the code I hope, may hai'e 
some further refinements, in. its present 
form, it is considered to be a useful ivork- 
able method, I should be very pleased to 
receive comments and suggestions which 
would enhance its practical application..

This article was first published in Sea
ways December 2005



Lloyd's Register is 's werelds bekendste classificatie- en certificatie organisatie, actief in de maritieme-, land- en offshore industrie.
Lloyd's Register ondersteunt haar klanten bij het verbeteren van kwaliteit, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Vanuitvier business 
streams wordt het dienstenpakket van Lloyd's Register aangeboden: Marine (scheepsbouw). Management Systems (certificering en training), 
Energy and Transportation (drukhoudende apparatuur, oil & gas, offshore) en Rail & Infra.
Ter versterking van de Business Stream Marine van ons regiokantoor Rotterdam zoeken wij:

PLAN APPROVAL SURVEYORS
Op h e t geb ied  van scheepsconstructies (b innenvaart, ja ch te n  en zeevarende schepen) en s ta tu ta ire  zaken

Doel van de functie
Als Plan Approval Surveyor bent u verantwoordelijk voor het keuren en herzien van plannen van constructie, systemen en werktuigen voor 
zowel nieuwbouw als bestaande schepen en overige installaties. Van toepassing kunnen zijn, zowel de LLoyd's Register Rules & Regulations, 
als statutaire regelgeving zoals de IMO Codes op het gebied van veiligheid en milieu. Daarnaast zult u nieuwe producten & diensten en de 
relatie met Lloyd's Register communiceren richting de klanten.

Functie-eisen
• Opleiding aan TU of HTS, richting werktuigbouw respectievelijk scheepsbouw;
• Algemene kennis van classificatie en de hieraan gekoppelde reglementen;
• Ontwikkelde competenties: zelfstandigheid, flexibiliteit, leergierig en communicatief vaardig zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal.

Geboden wordt
Een functie binnen een stabiel groeiende internationale organisatie die continu werkt aan 
de ontwikkeling van haar dienstverlening en van haar medewerkers. De mogelijkheid om 
door middel van interne en externe opleidingen en cursussen verder door te groeien binnen 
de organisatie en te werken aan de eigen ontwikkeling. Een zeer zelfstandige functie met 
een divers relatie bestand. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Pfiĝ erVoor nadere informatie 
De heer E.J.W. de Boer, telefoon: 010-2248539.
Wij verzoeken u uw sollicitatie met een uitgebreide CV schriftelijk binnen 14 dagen onder 
vermelding van: "sollicitatie 264" te zenden aan: Lloyd's Register Nederland B.V., Human 
Resources, t.a.v. mevrouw N.T. Brouwer, Postbus 701, 3000 AS te Rotterdam of per e-mail naar:
Siham.Maatoug@ lr.org. W eena-Zuid 170 • 3012 NC • Rotterdam

Postbus 701 • 3000 AS • Rotterdam
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Cursus

Ontwerpen en berekenen van 
scheepsconstructies

Barid Engineering start september 2006 met 
een cursus ontwerpen en berekenen van 

scheepsconstructies. Deze cursus is bedoeld 
voor mbo'ers en hbo'ers die zich met een 
intensieve cursus van 35 avonden willen 

bekwamen in het ontwerpen en berekenen 
van scheepsconstructies.De cursus wordt in 

Utrecht gegeven.

Voor meer informatie: info@barid.nl 
Tel.: 0180-414948
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M A R I T f M E
H U M A W  RESOURCES

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

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

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

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

0nderhoudsketen 
in baggerindustrie
Toen beide schrijvers in aanraking kwamen met vragen over onderhoudsmanagement in de baggerin

dustrie, waren zij enigszins verwonderd. Hollands Glorie, high-tech baggerwerktuigen wereldwijd aan 

de slag, front-edge technology, en dan onderhoud niet managen? Dit bleek niet het geval te zijn. Het 

onderhoud in de baggerwereld wordt serieus gemanaged immers schepen moeten varen en werktuigen 

moeten werken. Daarvoor wordt een behoorlijke inspanning gepleegd en veel geld uitgegeven. Door 

meer samenwerking in de onderhoudsketen liggen er nog mogelijkheden voor verbetering.

Alvorens de mogelijkheden te bespre
ken eerst wat verschillen tussen bagger
werktuigen en fabrieken. Baggerwerk 
tuigen zijn mobiel, een fabriek niet. 
Baggerwerktuigen worden in wisselen
de omgevingen (temperatuur, lucht
vochtigheid, zout-zoet) ingezet, bij de 
meeste fabrieken zijn de omstandighe
den redelijk constant. H et baggerproces 
is een high tech proces, dat grote varia
tie kent in volumes en slijtagepatronen. 
Hoewel werktuigen lang in gebruik blij 
ven, zijn er toch vrij snelle ontwikkelin 

Dokking gen op die delen die de productiviteit
TSHD Coastway van baggeren bepalen. Zoals bijvoor

rijk:
• De tijd die verstrijkt tussen inspectie 

en uitvoeren reparatie. Immers die 
tijd bepaald de mogelijkheid om de 
reparatie voor te bereiden. Te lang is 
niet goed, te kort ook niet,

• De juiste criteria of normen m et be
trekking tot specificatie van de uit 
rusting, om te bepalen of een reparatie 
nodig is of niet.

• De beschikbaarheid van de juiste re- 
servedelen op het juiste moment én de 
juiste locatie.

• Een goede werkvoorbereiding en 
planning van de reparatie.

• Deskundig personeel en toezicht. 
Kijken we door onze oogharen naar bo 
venstaand lijstje, dan kunnen we dat 
samenvatten met: organiseren van het 
werkproces!
H et gaat om aanbrengen van fasering in 
het werkproces, zoals:

beeld sleepkoppen en jetpompen. Een 
flink deel (maar lang niet alle!!)' van de 
Nederlandse fabrieken draait geduren
de vele jaren m et min of meer dezelfde 
technologie. Alle kans om vanuit de 
praktijk te optimaliseren.
Al m et al zien wij dat de slijtageproces
sen in baggerequipement relatief snel 
gaan, maar niet gemakkelijk voorspel
baar zijn te maken. D at zit in de aard 
van het baggeren èn in de geringe stan
daardisering van de omgang m et de 
baggerequipement tijdens gebruik. D it 
laatste gegeven maakt onderhoud op 
basis van nauwkeurige voorspelling van

het verloop van verouderingsprocessen 
moeilijk, bijna onmogelijk. H et is daar
om maar zeer de vraag of de eerste grote 
winst in onderhoud langs deze weg te 
behalen is. O p langere termijn is hier 
ons inziens zeker veel te halen. N u  be
ginnen m et standaardiseren van het ge
bruik lijkt ons zeer verstandig.

Inspectie voor efficiënt werken
Stel het uitgangspunt is nog een tijdje 
dat onderhoud wordt uitgevoerd op b a
sis van een inspectie tijdens dokken of 
tussen opdrachten in, en /o f dat onder
houd een gevolg is van breakdown. Dan 
worden de volgende elementen belang -



a. Inspectie voorbereiden (wat wordt 
geïnspecteerd, tegen welke specifica
ties, door wie, en wanneer)

b. Inspectie uitvoeren.
c. Interpreteren uitkomsten inspectie en 

opstellen specificatie van de repara- 
tiewerken,

d. Werkvoorbereiding voor de répara - 
tiewerken: arbeidsanalyse, opdelen in 
deelklussen, werktekeningen regelen, 
materiaal uittrekken en bestellen, 
werf en onderaannemers inhuren, 
hijs- en hulp werk tuigen regelen.

e. Doorloopplanning van het werk m a
ken en die afstemmen met alle partij - 
en die een rol spelen.

f. Toezichthouders instrueren en de 
noodzakelijke documenten geven.

g. Toezichthouders beginnen met vak 
mensen en hulpkracht uitleg te geven

h. Vastleggen wat er volgende keer beter 
kan.

i. Analyseren van verbeterpunten.

Van naspel naar voorspel
Vragen wij bij baggeraars en hun lever
anciers hoe werk wordt uitgevoerd, dan 
komen de verhalen pas goed los. In die 
verhalen valt op dat veel partijen vanuit 
verschillende achtergronden samen aan 
de slag moeten. De T D  van de eigenaar 
doet zijn best om alle werkzaamheden 
op elkaar af te stemmen en om de kosten 
te bewaken. Ze begint echter op achter
stand, w ant betrokken partijen denken 
nog lang niet in gestructureerde wérk 
processen en vooraf organiseren. G e
volg is dat veel ‘kostenbewaking’ feite
lijk bestaat uit achteraf m et aannemers 
en onderaannemers onderhandélen 
over rekeningen en meerwerk. Je bent 
een held als je in dat naspel een goed re
sultaat bereikt.
In de industrie is m en deze fase voorbij. 
Daar telt het voorspel. Werkprocessen 
zijn goed geformaliseerd en er wordt ge
werkt met afgebakende fases en passen
de autorisaties. W erkpakketten zijn 
vooraf voldoende gespecificeerd om een 
betrouwbare begroting te maken, het 
meerwerk blijft beperkt to t de écht on 
verwachte zaken. Zeg vijf tot tien pro
cent van de kosten van het totale werk.

Uitbesteden en samenwerking
Er wordt steeds méér gepraat over u it
besteden van onderhoud en over keten- 
samenwerking. H et gaat dan om min of 
meer exclusieve relaties tussen één bag
gerbedrijf én een of enkele grote tèchni 
sche dienstverleners. De idee is dat door 
ketensamenwerking de onderhouds

kosten omlaag gaan en de prestaties van 
de werktuigen omhoog. Wij weten uit 
de industrie dat het omhoog gaan van 
prestaties niet vanzelf volgt uit ketensa
menwerking, het wordt zelfs iets moei- 
lijker, Lagere kosten lukt in de industrie 
meestal wel.
Lageré kosten ontstaan onder andere 
door:
• Verschuiven van personeel van be

drijven met dure CA O  naar bedrijven 
met goedkopere CAO.

• Verhoging van bezettingsgraad van 
personeel. Door mensen op verschil 
lende fabrieken in te zetten, worden 
de ‘gaatjes’ in hun bezetting beter ge
vuld.

• W at eerst interne (personeels)kosten 
waren, worden bij uitbesteden plotse
ling concrete rekeningen die moeten 
worden goedgekeurd. Andere partij
en, zoals inkoop, krijgen een rol in het 
spel.

Hogere prestaties ontstaan niet vanzelf
sprekend want:
• Communicatie in de keten gaat over 

meerdere schijven en daarmee trager 
en inhoudelijk moeizamer.

• Belangen van verschillende partijen in 
de keten lijken soms onvoldoende 
parallel te lopen.

• Wisselende inzet van mensen maakt 
opbouw van praktijkkennis over de 
installatie moeilijker.

• Onderhoudskundige en procestech- 
nologische kennis door de keten heen 
sluiten onvoldoende op elkaar aan.

W at kan men hiervan leren?
In de eerste plaats dat vanuit een keten
gedachte samenwerken kan lonen, mits 
het samenwerken vanuit een gemeen
schappelijke gedachte plaatsvindt. D ie
nen van het belang van de keten als ge
heel (leidend zijn in de internationale 
baggerwereld) gaat vóór dienen van het 
eigen belang. (Het komt niet in de plaats 
van!)
In de tweede plaats dat de werkproces
sen gestandaardiseerd en geoptimali
seerd kunnen worden. Binnen dé bag
gerindustrie zal gewerkt moeten worden 
aan een meer bedrijfskundige inrichting 
van de werkpraktijken, naar het voor
beeld van de industrie. Hiermee wordt 
niet alleen efficiencywinst gehaald, 
maar wordt ook een weg gebaand naar 
verhoging van de kennisintensiteit van 
onderhoud aan baggerwerktuigen,
In de derde plaats dat scholing van per
soneel op het gebied van onderhouds-

management noodzakelijke voorwaarde 
is om verandering in onderhoud binnen 
de baggerindustrie teweeg te brengen. 
H et scholingsmes snijdt aan twee kan 
ten, kennis helpt mensen om hun werk 
beter te doen en neemt angst en weer
stand tegen verandering weg.

Wie neemt het voortouw?
Vanuit onze ervaring in de industrie we
ten we dat toeleveranciers eerder ge
neigd zijn het voortouw in deze nieuwe 
ontwikkeling te nemen dan uitbeste
ders. De kans is groot dat dit patroon 
zich in de baggerindustrie herhaalt, de 
voortekenen zijn ernaar. W7ij hebben 
ook gezien dat uitbesteders die zelf het 
voortouw nemen meer succes hebben 
dan anderen. Uitbesteders die bewust 
en actief het leerproces ingaan van 
samenwerken en verbeteren hebben we 
grote slagen zien maken en forse w in
sten zien behalen. Uitbesteders die zich 
schoorvoetend door de omstandigheden 
hebben laten dwingen tot ketensamen- 
werking hebben het veel lastiger gehad, 
hun leveranciers waren hen ver vooruit 
en kwamen vaak feitelijk ‘in the lead’ 
van het proces.

E r is inmiddels een. platform. M iD  (Main
tenance in Dredging) opgericht met als 
initiatiefnemers baggeraars (klein en 
groot) , bouwers en toeleveranciers en. met 
als doel professionalisering van beheer en. 
onderhoud in de baggerindustrie te bevor
deren..

Slijtage slecht 

voorspelbaar

Jaap Aalders is 
onafhankelijk advi
seur. Met Perloc 
werkt hij voor or
ganisaties waar 
techniek belangrijk 
is en waar samen- 
werkings- en cul- 
tuurveranderings- 
vraagstukken spe
len.
Frans Rodenburg 
werkt met Roden
burg Assetmana- 
gement Consult 
aan het versprei
den van kennis 
over onderhoud 
als onderdeel van 
zijn Assetmanage- 
ment-filosofie.



M e e t th e  
decision

makers

Zom ervoordee l  voor abonnees!

U, als abonnee, kunt nu extra voordelig 
op vakantie naar dit mooie gebied. In mei 
en juni krijgt u maar liefst 15% korting op 
uw reis.

Portakal Toerisme is een Nederlandse reis
organisatie die arrangementen organiseert 
voor vakanties naar Dalyan in Turkije.

Ga voor meer informatie, prijzen en 
boekingen naar: www.portakal.nl/mbp

"Dalyan Toplokatie Turkse Westkust'1
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shipbuilding • m ach in ery  & 
m ar ine  t e c h n o lo g y

in te rnat iona l t r a d e  fa ir  - ham burg
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H  Hamburg Messe
Cora Burger
Phone: + 31 55 5330400 • media@fairformat.nl

H  Een uitstekend salaris

y  Een internationale werkomgeving 

■  Zeer goede arbeidsvoorwaarden

A llem aal zaken d ie  de bagge rindus trie  standaard  te  b ieden  heeft.
B ent u n ieuw sg ie rig  gew orden  naar uw  m oge lijkheden  in deze  dynam ische  bedrijfs tak , 

neem  dan vrijb lijvend  con tact op m et één van de C o risu ltan ts  vo o r een oriënterend 
gesprek om  sam en te  kijken naar uw persoon lijke  toekom st in de Baggerindus trie .

Onze Consultants zijn te bereiken op telefoonnummer 010 447 94 94, 
stuur een mailtje naar maritime@ipspersonnel.com of surf naar:

www.ipspersonnel.com 

Werken in de Bagger, echt iets voor U!
WWW.IPSPERSONNEL.COM

Interocean Personnel Services b.v. Rivium Boulevard 46,2909 LK Capelle aan den IJssel 
Telefoon 010 - 447 94 94 Fax 010 ■ 235 78 78 E-mail capeile@ipspersonnel.com

http://www.portakal.nl/mbp
http://www.smm2006.com
mailto:media@fairformat.nl
mailto:maritime@ipspersonnel.com
http://www.ipspersonnel.com
http://WWW.IPSPERSONNEL.COM
mailto:capelle@ipspersonnel.com


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

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

Wij zoeken nieuwe medewerkers:

PROJECTLEIDERS
MET RUIME ERVARING IN DE JACHTBOUW

HOOFD CONSTRUCTIE
TEAMBUILDER MET RUIME ERVARING IN CONSTRUCTIESCHEEPSBOUW

CONSTRUCTEUR-TEKENAARS
MET ERVARING IN DE SCHEEPSBOUW OF 

MARITIEME WERKTUIGBOUW

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda van der Hoop op telefoonnummer: 023-5247000. 
Uw sollicitatiebrief kunt u sturen naar: De Voogt Naval Architects j Postbus 5238 j 2000 GE Haarlem of e-mailen naar: 
lindah@devoogtnavalarchitects.nl

Feadship is de belangrijkste ontwerper en bouwer van luxe motorjachten tussen de 30 en 100 meter. Deze vooraanstaande 
plaats is verworven door kwaliteit, vakmanschap en samenwerking. Met ruim 900 medewerkers, de twee werven De Vries 
en Royal Van Lent en het architectenbureau De Voogt vormt Feadship de grootste organisatie in de wereld die gespecialiseerd 
is in luxe jachten. Met trots bouwen de beste vakmensen uit verschillende disciplines de beste motorjachten ter wereld.

Feadship
www.feadship.nl

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


M A R S

International Marine Accident Reporting Scheme
MARS REPORT No 1 62

MARS 2 0 0 6 1 7  
W eather: fog
O n an approach course for 
Aberdeen fairway buoy fol
lowing planned passage; speed 
approx, seven knots; on radar 
and AIS. I attempted to con
tact an approaching vessel on 
VHF C H I6 approximately 
six to eight times when it was 
detected by radar at twelve 
miles range; bu t got absolutely 
no response. CPA at this time 
approx, 0.5nm. I made a bold 
alteration of 45-60 degrees to 
port, allowing other vessel to 
maintain current heading so 
she would notice my alteration 
and see that she could stand on 
as she was entitled to do. A t 
approximately 4-5nm she de
cided to alter course to Star
board, thereby decreasing 
CPA to 0.2nm. A t this point I 
virtually shouted for the ship’s 
attention on V H F C H I 6. I 
asked the ship’s officer for his 
intentions, as I had altered 
course to the south giving a 
bigger CPA and he had just 
decreased that. His response 
was that according to Rule 19 
we should both alter to star
board - quite right given that 
both vessels had the sea room 
to do so. He also stated that we 
shouldn’t  be talking on VHF. 
M y immediate thoughts were: 
“well give me your mobile 
number and I will call you on 
that - bu t anyway we have to 
talk before we collide.” I re
frained from this response and 
instead responded that he 
should maintain his present 
course and speed and I would 
alter further to port and in 
crease m y speed to 11. 5kts, 
which I did. T hat gave us a 
CPA of 0.7nm quite quickly.
I was dumbfounded by his 
lack of initial response on 
VHF, especially as he had just

departed harbour, and then by 
his reluctance to answer my 
calls on VHF when he realised 
we had a small CPA. In nor
mal circumstances I could, 
and should, have altered to 
starboard, bu t in this instance 
I would have taken my vessel 
into much shallower water 
and increased my own ship’s 
danger so I altered very early 
to port, as described. He either 
d idn’t see me by radar or saw 
me almost too late.
M y opinion is that we were 
possibly both a little in the 
wrong, especially me for alter
ing to port, but with no or little 
sea room to starboard, what

choices did I have? If  I had in 
creased speed, I would have 
crossed his bow and increased 
the chances of a worse colli
sion had he not altered at all; 
or put myself in danger in the 
event that we suffered any m a
chinery failure. M y only vi
able option was an alteration 
to port. If he had plotted me, 
he would have seen that my 
options were more limited 
than his, so it's possible his 
radar was at fault or that he 
wasn’t  paying attention. W e 
are allowed to depart from the 
rules in the interests of safety 
and collision avoidance - 
which I did for my own and 
his safety, I monitored the 
VHF after this incident and 
heard the officer conversing 
with another vessel and no 
ticed how willing he was to al

ter course the wrong way or 
maintain his course as re
quested.

MARS 2 0 0 6 1 8  
AIS left behind
M y ship was entering a port 
where the pilots use their own 
portable computer navigation 
system based on DGPS and 
AIS info which keeps them in 
the middle of the channels and 
can predict the ETA  of oppos
ing traffic. They either use 
their own antenna that they set 
up in the centre line of the ship 
or plug into our AIS connec
tion. In this case the latter. 
W hile sailing into the port, the

pilot saw on his system that 
another ship was still at the 
berth, although a security call, 
passing a certain point, had 
been made. He called his col
league on the VHF only to 
find out that the ship was in 
deed underway. Double
checking the computer, he 
saw that the ship/ AIS was still 
docked. Confusion galore, 
negative things were said 
about our AIS connection, 
AIS in general etc. O n my as
surance that my ship’s sys
tems worked, we contacted the 
other ship again. There the pi 
lot got the captain on the 
bridge (for some incompre
hensible reason he was sitting 
in his cabin) and he advised 
that he had left his AIS system 
behind in the dry-dock where 
he had been for repairs. Obvi

ously the shipyard had set up 
the AIS on a test bench and 
it was happily transmitting 
away. N ot dangerous in this 
instance, but very peculiar to 
see: a ship underway with its 
AIS symbol remaining at the 
dock.
W hile sailing further into the 
port, we came closer to the 
dock and saw a docked bulker. 
However, its AIS was three 
cables to the south of it, right 
by the municipal airport. The 
pilot passed on a message 
about this, so hopefully they 
corrected the settings before 
they sailed. W hen docked, 
such an anomaly is not an is
sue; however an AIS three ca
bles off when approaching a 
pilot station or VTSS cross
roads could cause issues. It 
gave me the chance to teach 
the navigators a valuable les
son, not to use AIS for anti
collision, bu t what it is meant 
for: an information system.

MARS 2 0 0 6 2 0  
Fatigue in chemical 
trade
M y vessel loaded from 
Malaysian and Indonesian 
ports arrived in Europe with a 
heated cargo of different 
grades of palm oil in the w in
ter. En route, the passage was 
uneventful, except transiting 
Suez and heating of cargo. T o 
tal passage to northern Europe 
is about 25 days.
After coming alongside, the 
vessel will be discharging four 
parcels alongside and four 
parcels to coasters. Head office 
is kept well informed about 
berths and coaster arrival 
schedules. Coasters are 
arranged by owners and as per 
instructions received, should 
not experience any delay when 
coming alongside for loading.

“Anyway we have to 
talk before we collide”



M A R S

The boarding supervisor is on 
board to monitor cargo opera
tions and tank cleaning. Any 
slackness on the part of the 
crew is added as remarks in 
the report.
Total deck crew comprises of 
a chief officer, two duty offi
cers, three ABS, one OS, 
pum p man, bosun and two 
cadets. Due to the hectic 
schedule and freezing nature 
of the cargo, the chief officer 
spends all his time in the cargo 
control room to monitor cargo 
operations. Duty officers are 
continuously on, six-on six- 
off Crew are distributed as 
follows: 06:00-12:00 and
18:00-24:00; pum p man, 
AB1, AB2 and cadet; 12:00
18:00 and 00:00-06:00; bosun, 
AB3, OS, cadet. Except for 
fatty acids, all cargoes need 
squeezing while stripping. 
This requires the crew to go 
inside hot tanks to do manual 
squeezing. Coils are hot and 
tanks are slippery. Any delay 
in squeezing can cause the car
go to freeze at the bottom and 
this can lead to residue on 
board or delay by several 
hours in discharge of cargoes. 
From each watch, the pump 
man and one cadet stay on top 
for operations and the crew go 
inside for squeezing. But with 
only two crew members it is 
not possible to complete the 
squeezing. In view of this, all

crew members, including 
those off watch, are called out 
for squeezing tanks. It is im 
portant to provide a gap in the 
stripping of tanks; however at 
times these gaps can’t be more 
then fifteen minutes and im 
mediately on completion the 
crew has to enter other tanks. 
The workload increases when 
the cargo stops flowing due to 
freezing, when the level of car
go goes below heating coils.
O n completion of discharge, 
the vessel is to proceed to the 
North Sea for tank cleaning. 
The next cargo is chemicals 
including some fine chemicals 
like paraxylene, MEK, ace
tone, iso-butane etc, with 
loading to take place in three 
consecutive ports. The time 
allocated for cleaning 28 tanks 
is four days, to wash tanks 
with hot water followed by de - 
tergent and finally rinsing. 
Duty officers can’t participate 
in tank cleaning as they are en 
gaged in navigational watches. 
The chief officer, after the 
completion of discharge, is 
busy with the tank cleaning 
schedule. It takes almost three 
days to wash the tanks and one 
to prepare the tanks for load
ing. W hen we are about to 
complete washing, we return 
for loading to avoid any de
lays. Tank cleaning involves 
manual cleaning after an ini 
tial pre-wash to remove traces

of the last cargo. Sometimes 
acid tanks need re-cleaning if 
they were not properly 
cleaned the first time. Once 
again, prior to arrival you will 
receive the schedule of berth 
rotation and coasters in the 
first loading port, Immediate
ly on arrival, surveyors come 
onboard to take wall-wash 
tank tests to avoid delays at 
other berths. This shifting on 
berth and loading takes about 
three days in port. After load
ing, the vessel is to proceed to 
two other nearby loading 
ports. After the first port, 
pressure reduces as the num 
ber of tanks to be loaded re
duces. Total discharge, tank 
cleaning and back loading 
takes about twelve days.
So in all, those twelve days of 
discharge tank cleaning and 
back-loading are full of work 
with no proper rest. Rest 
hours violation becomes com 
mon. W ith  so much work in 
hand, you have to worry about

the surveyors passing the 
tanks and the reports given by 
the boarding supervisor. O n 
chemical tankers, an addition
al duty officer, w'ho can assist 
the chief officer in tank clean
ing operations, is a must.
End note: This report was 
submitted to the Institute’s fa
tigue survey so the author has 
concentrated on the work 
hours rather than safety is
sues. It is reproduced in 
MARS because of the obvious 
effect that such a schedule 
may have on safe operations. 
These include:
• The crew working in hot, 
slippery cargo tanks while fa
tigued.
• T he ship operating on a six- 
hour, two-watch system in the 
North Sea.
• The potential for mistakes 
during loading operations.
• The potential for inadequate 
supervision of tank entry and 
work.

More reports are always needed. If 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
Felixstowe Suffolk
IP11 9T L U K
Email address - mars@nautinst.org 
Fax Bureau +44 (0)1394 282435

delta marine engineering nv

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen 

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

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

MULTINY
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen 
Wij beschikken over volgende computersystemen: 

Autocad, Microstation, Nupas.
Multi NV: Winninglaan 11 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.10- Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(a)midti.be 
Web: http'MwwwMulti.be

mailto:mars@nautinst.org
http://www.dme.be
mailto:info@multi.be
http://www.multi.be


P r o d u c t I n f o

Nieuwe website SLIPSIL afdichtingspluggen
M et www.slipsil.com heeft 
Beele Engineering een nieuwe 
website voor de SLIPSIL af- 
dichtingsplug in gebruik ge
nomen,
De CE-gecertificèèrde SLIP
SIL afdichtingspluggen wor
den toegepast voor het brand
werend en gas- en waterdicht 
afdichten van doorvoerope- 
ningen voor één of meer 
kunststof of metalen buizen. 
Typerende toepassingsgebie
den van dé SLIPSIL-plug zijn 
de scheepsbouw, industrie, 
petrochemie, chemie en u ti
liteit.
O p dé website wordt een over
zicht gegeven van de voorde
len en toepassingsmogelijkhe
den van de SLIIPSIL-plug- 
gen. Verder wordt uitgebréid 
aandacht besteed aan de in 
stallatie van de afdichtings
pluggen, waarbij de bezoeker

de mogelijkheid heeft om de 
installatievoorschriften te 
downloaden. De SLIPSIL-af- 
dichtingsplug is eenvoudig te 
installeren en kan direct na in 
stallatie al aan hoge drukken 
worden blootgesteld. De vorm 
van de plug maakt het moge
lijk dat m et één type plug een

breed afdichtingsbereik wordt 
gerealiseerd.
Voor de SLIPSIL-afdichtings- 
plug wordt gebruik gemaakt 
van de hoogwaardige rubber- 
kwaliteit M OFIRNO. Het 
rubbermateriaal wordt niet 
door vuur geconsumeerd, 
krimpt niet en vormt na bloot

stelling aan vuur een bescher
mende laag. N O FIR N O -rub- 
bermateriaal is zeer goed be
stand tegen nadelige weers
omstandigheden. H et materi
aal is UV- en ozonbestendig 
en blijft onder normale om 
standigheden gedurende een 
periode van tenminste twintig 
jaar onveranderd. O nder
houdskosten als gevolg van 
veroudering worden daarmee 
voorkomen.
Voor meer informatie:
Beele Engineering BV 
Beunkdijk 11 
7122 N Z  Aalten 
Tel.: 0543-461629 
Fax: 0543-461786 
E-mail: info@beele.com 
Internet: www.beele.com 
www.slipsil.com

Gas Freeing Fans Alfa Laval
Alfa Laval introduces its new 
gas freeing fans which are de
signed to ventilate the atmos
phere inside confined spaces, 
such as cargo tanks and ballast 
tanks, or areas that require 
fresh air or drying. Three dif
ferent models cover virtually 
all applications, tanks and car
go types.
All Alfa Laval gas freeing fans 
are powerful, safe and effi
cient, The deep penetration 
fans provide top performance, 
directing the airflow to the 
tank bottom. This reduces the 
risk of vapor pockets accumu
lating within the tank. Time 
spent on gas freeing opera
tions is significantly reduced,

thanks to high performance 
fans with deep penetration. 
Shorter operation time m ini
mizes water consumption and 
as a result reduces energy con
sumption as well.
Both water driven and air d ri
ven fans are available. The 
A6K -S unit is air driven, oper
ated by air from the working 
airline on deck. T he W 14K- 
A L and W 8K -A L models are 
water driven fans that use wa
ter from the fire main line on 
deck to drive the motor. All 
water used remains outside 
the air stream, thus reducing 
the risk of water mixing with 
air that enters the tank and 
that may be statically charged.

All models are lightweight 
and easy to operate, yet have a 
rugged, heavy duty construc
tion. Designed to fit a stan
dard 318 mm  deck opening, 
the fans are non-sparking and

type approved by Bureau 
Veritas.
For further information:
Alfa Laval Benelux BV
Mr. Dennis van der Toolen
(Marine & Diesel Equipment)
P.O. Box 9377
480f LJ Breda
T e l:+ 3 1  (0)765791200
F ax :+31 (0)765791211
E-mail: netherlands.info@al-
falaval.com
Internet:
www.alfalaval.com/marine

http://www.slipsil.com
mailto:info@beele.com
http://www.beele.com
http://www.slipsil.com
http://www.alfalaval.com/marine


P r o d u c t I n f o

Radio Holland and Netwave M arket Netwave N W -4 0 0 0  Series
Radio Holland Netherlands 
has formalized a co-operation 
with Netwave, manufacturer 
of a new generation of ultra 
compact Voyage Data 
Recorders, by signing an offi
cial distribution agreement. 
Radio Holland Netherlands 
has been appointed as Net- 
wave’s agent for Sales and Ser
vice activities, Netwave’s scal
able V D R and (S)VDR archi 
tecture encompasses a mini 
mal number of compact units 
o f which the interconnection 
is limited to a mere, single 
‘W aveN et’ cable* This feature 
enables ‘fast-track’ installa
tion. Adding the auto-config
uring remote diagnostics ca

pabilities of the system, this tive roll out solution and relia-
offers fleet owners a cost effec- bility at all times.

Features of the Netwave N W - 
4000 series:
-  Fast track installation
-  Single wire architecture
-  Auto configuring
-  Flexible modular design
-  Compact Flash Data 

retrieval
-  Emergency Save Button
-  Remote Diagnostics
-  Service friendly

For more information:
Radio Holland Netherlands 
T e l.:+31 (0)104283344 
Fax: +31 (0)104281498 
E-mail: info@radioholland.nl 
Internet:
www. radioholland. nl
www. netwavesystems. com

Dyneema® versus staaldraad
Voor de diepzee-installatie 
van onderzeese hardwarepro- 
jecten is nu  een hoogwaardig 
technologisch alternatief voor 
traditionele staaldraadkabels 
voorhanden met een aanzien
lijk langere levensduur, min 
der gewicht en meer veilig
heid. Onderzoek heeft aange
toond dat kabels van super
sterke Dyneema vezel van 
DSM beter presteren dan 
staaldraadkabels, wanneer ze 
worden gebruikt om zware ap 
paratuur op extreme diepten 
van meer dan drie kilometer 
neer te laten. Bij tests door 
T M T  Technologies in H un
tington Beach, Californië, 
bleek dat een kabel van 80 mm 
van ’s werelds sterkste vezel 
Dyneema tweemaal zoveel 
buigCycli kon weerstaan dan 
staaldraad. (Er is hierbij niet 
gekeken naar het aantal buig- 
cycli met vijftig procent staal
draad).

Daarnaast weegt de testkabel 
van DSM Dyneema, die be
halve Dyneema vezels (be
perkte) hoeveelheden Gore™ 
Omnibend™-vezels en een 
gepatenteerde coating bevat, 
minder dan vijftien procent 
van het gewicht van een staal- 
draadkabel. Hierdoor is het 
mogelijk om zware ladingen 
neer te laten die met zwaarder 
staaldraad, dat onder het eigen 
gewicht kan breken, onbereik
baar zijn. Zo kunnen met de 
DSM testkabel gemaakt van 
Dyneema, templates van ruim 
250 ton veilig op de diepzee- 
bodem worden geplaatst. 
Daarnaast is de lichte kabel 
gebruiksvriendelijker en kan 
hij worden gebruikt m et klei
nere apparatuur als katrollen 
en lieren. Door deze spectacu
laire resultaten komt nu iedere 
toepassing, waarbij een staal- 
draadkabel over een katrol of 
lier loopt mogelijk in aanmer

king voor vervanging door een 
kabel gemaakt van Dyneema. 
H et product is m et name ge
schikt: voor toepassingen
waarbij veiligheid, duurzaam
heid en gewicht van groot be
lang zijn, zoals ultrahöge kra
nen, mijnbouwkabels, trans
portkabels en hefkabels.
Een belangrijk neveneffect 
van de verbeterde duurzaam
heid is dat een kabel gemaakt 
van Dyneema om hetzelfde 
aantal cycli (levensduur) te be
reiken over een kleinere katrol 
kan worden getrokken. H ier
door kan de ontwerper een 
kleiner installatiesysteem ont
werpen en zo de kosten van de 
gehele operatie verlagen.
Ook zijn de kabels van Dynee
ma veiliger dan staaldraadka
bels, die een groot risico op let
sel met zich meebrengen. Los
geraakte staaldraden kunnen 
haken vormen, die de handen 
van degenen die ermee werken

ernstig kunnen beschadigen. 
Daarnaast kan een touw dat 
onder de druk van èèn zwaar 
gewicht breekt, rampzalige 
gevolgen hebben doordat er 
plotseling energie in de draad 
vrijkomt. Een lichtgewicht ka
bel van Dyneema slaat veel 
minder energie op en levert 
daardoor bij een breuk minder 
gevaar op.

Voor meer informatie:
Anouk Luykx,
EM G
Tel.: 0164-317017 
Fax: 0164-317039 
E-mail: aluykx@emg.nl

Nathali Donatz,
DSM Dyneema 
Tel.: 0146-4767931 
Fax: 045-4767913 
E-mail:
nathali.donatz@dsm.com

mailto:info@radioholland.nl
http://www.radioholland.nl
http://www.netwavesystems.com
mailto:aluykx@emg.nl
mailto:nathali.donatz@dsm.com
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Inmiddels is de Algemene Le
den Vergadering achter de 
rug. Een vergadering in ‘nieu
we stijl’, zonder uitreiking van 
de Schip van het Jaar prijs. 
M aar met een uitstekend pro
gramma, m et dank aan onze 
gastheren van BosKalis en in 
het bijzonder de organisatoren 
van de afdeling Rotterdam. 
Zoals reeds eerder gemeld zal 
de Schip van het Jaar prijs in 
een andere setting worden uit 
gereikt en wel op donderdag
middag 9 november. D it zal 
geschieden in samenwerking 
met de VNSI, H M E en NISS. 
Andere maritieme organisa
ties sluiten zich mogelijk hier 
bij aan. De eerste mailings 
hierover zijn ondertussen de 
deur uit.
O p donderdag 20 april was de 
lezing van de afdeling Rotter
dam in samenwerking met 
CED A  (Central Dredging 
Association). Een presentatie 
werd geven over de bijzonder
heden rond het baggeren van 
een geul in de monding van de 
baai van Melbourne. Een lo
catie, die wordt gekenmerkt 
door unieke omstandigheden, 
grote getij stroming (tót zeven 
knp) en grondgesteldheid. In 
nauwe samenwerking met de 
autoriteiten, vooral rond het 
milieu, heeft BosKalis een 
mooie opdracht gekregen. H et 
aantal gegadigden voor deze

bijzonder interessante lezing 
was zeer groot.
Gedurende april zijn de Hoge
school van Amsterdam en de 
T U  Delft bezocht om het, lid
maatschap van de vereniging 
aan de huidige studenten on
der de aandacht te brengen. 
U it het aantal aanmeldingen 
blijkt dat er voldoende interes
se onder de studenten is voor 
een lidmaatschap.
Rest mij u een prettige zomer
periode 2006 toe te wensen. 
Jan de Vos 
Algemeen Secretaris 
devos@knvts.nl

Nieuws uit de W est
De heer Joop Kooyman, se
cretaris KNVTS-Curatjao 
heeft ter gelegenheid van Ko
ninginnedag de Koninklijke 
onderscheiding Officier in de

orde van Oranje Nassau ont
vangen uit handen van de 
Gouverneur van de N eder
landse Antillen. Hij heeft deze 
onderscheiding ontvangen 
voor zijn inzet en oprichten 
van de Citro, de Antiliaanse 
reddingsorganisatie. Deze 
werkt op het moment erg 
nauw samen m et de Coast 
Guard alhier.

Ballotage

V oorgesteld  en  gepasseerd  
voor h et A S P IR A N T  
J U N IO R  L I D M A A T 
S C H A P

M . Bensdorp
Student M  aritieme T  echniek 
T U  Delft 
Verwersdijk 116 
2611 N L  Delft 
Voorgesteld door J. de Vos 
Afdeling Rotterdam

M .E. Boshuizen 
Student M  aritieme T  echniek 
T U  Delft
Jacoba van Beierenlaan 53 
2613 H Z  Delft 
Voorgesteld door J. de Vos 
Afdeling Rotterdam

J.C.M . van den Broek 
Student M  aritieme T  echniek 
T U  Delft
Jacoba van Beierenlaan 65 
2613 JB Delft 
Voorgesteld door J. de Vos 
Afdeling Rotterdam

S.T. Dijkstra
Student M  arof Hogeschool 
van Amsterdam 
't  Noord 59 
8721 G D  W arns 
Voorgesteld door J.P. Stuif
bergen
Afdeling Amsterdam

S.C. Ekels
Student Maritieme Techniek 
T U  Delft
Jacoba van Beierenlaan 3 
2613 H T  Delft 
Voorgesteld door J . de Vos 
Afdeling Rotterdam

M . Hoornaert
Student Maritieme Techniek 
T U  Delft 
Korvezeestraat 222 
2628 D K Delft 
Voorgesteld door J . de Vos 
Afdeling Rotterdam

J.J.B. van Lammeren 
Student Maritieme Techniek 
T U  Delft
Jacoba van Beierenlaan 13 
2628 HV Delft 
Voorgesteld door J . de Vos 
Afdeling Rotterdam

T. Piscaer
Student Maritieme Techniek 
T U  Delft
Apothekersweg 332 
2625 DZ Delft 
Voorgesteld door J, de Vos 
Afdeling Rotterdam

W .T .T . Riedijk
Student Maritieme Techniek
T U  Delft
Bagijnhof 17
2611 A N  Delft
Voorgesteld door J, de Vos
Afdeling Rotterdam

M.J.C, Settels
Student Hogeschool van A m 
sterdam
Van Nijenrodeweg 372 
1082 H E Amsterdam 
Voorgesteld door J.P. Stuif
bergen
Afdeling Amsterdam

G. Verbeek
Student M arof Eng. Hoge
school van Amsterdam 
Schelpenkade 40 
2313 Z W  Leiden 
Voorgesteld door J.P. Stuif
bergen
Afdeling Amsterdam

O.D. Vos
Student M arof Hogeschool 
van Amsterdam 
Asingaborg 15 
1082 SC Amsterdam 
Voorgesteld door J.P. Stuif
bergen
Afdeling Amsterdam

M. van W eelden 
Student Maritieme Techniek 
T U  Delft 
Coenderstraat 12 
2613 SM Delft 
Voorgesteld door J. de Vos 
Afdeling Rotterdam

V oorgesteld  en  gepasseerd  
voor h et J U N IO R  
L ID M A A T S C H A P

J.H. den Besten
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mailto:devos@knvts.nl


Student Scheepsbouwkunde
T U  Delft
Van Ostadelaan 73
2923 AK Krimpen a.d.IJssel
Voorgesteld door A. Aalbers
Afdeling Rotterdam

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

H .G .D . Bik 
Chief Naval Arch. - 
Single Point Mooring Ltd. 
Brasil
Av.Lagoa 402 
M irante da Lagoa 
M A C A E /R J (Brazilië) 
27910000
Voorgesteld door W .A .Th. 
Bik
Afdeling W orld

I. Doolaar
Scheepswerktuigkunde 
Ibishoek 31 
3201 H D  Spijkenisse 
Afdeling Rotterdam

L. de Haan
Surveyor L loyd’s Register 
EM EA-Rotterdam 
Jacoba van Beierenlaan 67 
2613 JE  Delft
Voorgesteld door A.G. Deen 
Afdeling Rotterdam

J. den Haan
Directeur Protys B. V. - Delft 
Bergsingel 155 B 
3037 G E  Rotterdam 
Voorgesteld door E .W .P. van 
der Heijden 
Afdeling Rotterdam

G.L.M . Hamers 
President-IHC Holland Mer- 
wede -Sliedrecht 
Beukenhof 4 
4851 A P Ulvenhout 
Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Rotterdam

F.W . Lunenborg 
Hoofd Inkoop IH C  Dredgers 
BV-Kinderdijk 
W aterpeper 2

2954 A H  Alblasserdam 
Voorgesteld door A . Kik 
Afdeling Rotterdam

T. Lupgens
Surveyor lloyd’s Register 
EM EA-Rotterdam 
De Beaufortweg 1 
3711 BW  Austerlitz 
Voorgesteld door A.G. Deen 
Afdeling Rotterdam

L.Th. Oostendorp 
Directeur IPS - Capelle
a.d.IJssel
Rivium Boulevard 46 
2909 LK  Capelle a.d.IJssel 
Afdeling Rotterdam

A. Roelse
Directeur IH C  Holland 
Dredgers - Kinderdij k 
Ouvertureweg 23 
2992 G C  Barendrecht 
Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Rotterdam

M .O.J. de Rooij 
Mechanic Operator- 
W intershall Noordzee BV- 
Rijswijk 
Paardestraat 12 
4381AJ Vlissingen 
Voorgesteld door J.W . Roo- 
bol
Aldeliug Zeeland 

G J. Sparling
Proposal Engineer- De Schel
de Vlissingen
de Mey van Streefkerklaan 6 
4283 KL Vlissingen 
Voorgesteld door J.W . Roo- 
bol "
Afdeling Zeeland

C.J. Verkaik
Hoofd Techniek IH C  D red
gers BV-Kinderdijk 
Moye Keene 6 
4791 BE Klundert 
Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Rotterdam

SCUA Rotterdam B. V. provides its  services as average agents and surveyors to m ain ly Scandinavian  

marine insurers and offers high qua lity  technical and nautica l service to ship operators world-wide.

C u rre n tly  SCU A is seek ing  a h ig h ly  q u a lifie d  te ch n ica l su rve yo r w ho sha ll undertake  co n d itio n  su rveys , 

dam age surveys , fo llo w -u p  on repa irs , a pp rove  re p a ir cos ts  as w e ll as p rov ide  an y  a ss is tan ce  th a t the 

a ssu red  m ay requ ire  in conn e ctio n  w ith  a casua lty . A ce rta in  am oun t o f tra ve llin g  is expected .

The idea l ca n d id a te  is aged be tw een 30 and 40, and shou ld  have a B ache lo r o f S c ience  degree  (H.T.S.) in 

nava l a rch ite c tu re  a n d /o r m arine  eng in e e rin g . P ra c tica l e xp e rie nce  ga ined  w ith  a sh ipyard , sh ip  ow ners, 

m anagers o r a C la s s ifica tio n  S oc ie ty  is co n s id e re d  an advantage .

The p o s itio n  re qu ires  an o rg a n ised  person  w ith  in it ia tive  and a p ro b le m -so lv ing  m ind, w ho can w o rk  

in d e p e n de n tly . G ood co m m un ica tio n  and re po rting  sk ills , both  v e rb a lly  and in w ritin g , a re  e sse n tia l. The 

w o rk in g  language w ill be E ng lish . T im e p ressu re  and w o rk lo a d  can p e rio d ica lly  be h igh; th e re fo re  the 

a b ility  to  w o rk  under s tress  is o f v ita l im portance .

E m p loym en t co n d itio n s  are co m m ensura te  w ith  the  requ irem en ts.

P lease  fo rw a rd  yo u r a p p lica tio n  w ith  C .V. to  H arry  G e ls ing , SCU A R o tte rdam  B.V ., A d m ira lite its k a d e  40, 

3063  ED R O TTE R D AM  - te l. 010 -  452 5100.



VNSI
Vereniging Nederlandse 

Scheepsbouw Industrie 

Members’ Benefits
Sinds kort kunnen leden van 
VNSI profiteren van aantrek
kelijke kortingen en aanbie
dingen bij gerenommeerde le
veranciers van diverse zake
lijke producten en diensten. 
Zo kunt u bijvoorbeeld bespa
ren op de kosten voor mobiele 
telefonie voor uw organisatie. 
Op basis van afspraken m et de 
Stichting M embers’ Benefits 
kunnen VNSI-leden via G a
laxy Business Networks tegen 
aanzienlijk lagere abonne
ments- en gesprekskosten bel
len. Daarbij worden geen con
cessies gedaan aan de kwaliteit 
en betrouwbaarheid van de 
mobiele communicatie: G a
laxy levert zijn services via het 
netwerk van KPN.
O m dat een medewerker die 
veel onderweg is vaker mobiel 
belt dan iemand op kantoor, 
biedt Galaxy de mogelijkheid 
van een abonnement op maat, 
waarin speciale modules zijn 
opgenomen die zijn afgestemd 
op de specifieke belbehoeften. 
Als klant ontvangt u maande
lijks een helder overzicht van 
alle kosten, op papier en digi
taal. Bovendien krijgt u onder
steuning van een gespeciali
seerd accountteam dat uw vra
gen en opmerkingen snel be
handelt.
Jan Versluis van de VeKa 
Group maakt via VNSI ge
bruik van het Galaxy-aanbod. 
“Vanwege de beduidend lage
re kosten voor de flexibele 
abonnementsvormen en de 
voordelige gesprekskosten. 
Daar komt bij dat we nu in 
zicht hebben in de abonne
menten die we bezitten en de 
bijbehorende kosten. Dit 
overzicht zorgt ervoor dat we 
over de informatie bescliikken

om ook op de lange termijn 
kosten te besparen. ’’
W ilt u meer weten over het 
M embers’ Benefits-program- 
ma van VNSI, neem dan con
tact op met ons bureau.

Platform Biociden
VNSI neemt actief deel in het 
door V N O -N C W  geïnitieer
de Platform Biociden, dat zich 
richt op vraagstukken rond 
biocidentoepassingen, waar
onder antifouling. Veel aan
dacht gaat uit naar de omzet
ting van de Europese Biociden 
Richtlij n in de nieuwe wet Ge - 
wasbeschermingsmiddelen en 
Biociden. Periodiek wordt 
overleg gevoerd met onder an
dere VROM , College voor de 
Toelating van Bestrijdings
middelen (CTB) en politiek. 
De primaire inzet is een naad
loze aansluiting bij het EU- 
beleid en het verkrijgen van 
reële mogelijkheden voor ver
nieuwing van het middelen- 
pakket. Ook voor antifoulings 
zijn beide van essentieel be
lang: het huidige toelatingsbe
leid verhindert een snelle in 
voering van nieuwe, minder 
milieubelastende producten.

Zwerfvuil
Recentelijk kreeg VNSI mel
ding van een procesverbaal 
wegens zwerfvuil op het talud. 
Niet van de werf afkomstig, 
maar door de wind de haven 
ingeblazen. M et de werf is 
VNSI van mening dat de 
handhaving hier te ver gaat en 
dat deze zaak om die reden 
niet met een schikking afge
daan moet worden. Een vol
gende boete zal bovendien ho
ger zijn, terwijl het bedrijf 
niets te verwijten valt Even
tuele vergelijkbare gevallen 
kunnen gemeld worden aan
b.devries@vnsi.nl.

Gebruik en opslag 
antifoulings
In 2005 werd bij zeven van de 
485 inspecties toepassing van 
een niet toegelaten antifouling

vastgesteld, zo bleek uit een 
rapport van het ministerie van 
VROM . Elke overtreding is er 
een te veel en kan leiden tot 
een forse boete. De naleving 
als geheel is echter goed ge
kwalificeerd. Via www.ctb- 
wageningen.nl is eenvoudig te 
controleren of een antifouling 
is toegelaten.

Voorjaarsvergadering
Op 18 mei 2006 vond de voor- 
j aarsledenvergadering van 
VNSI plaats tijdens de mari 
tieme vakbeurs Construction 
&  Shipping Indmtry. Evenals 
vorig jaar was VNSI samen 
met SeaQuipment.com (de 
maritieme internetcatalogus) 
m eteen stand op de beurs aan
wezig. Het thema van de le
denvergadering was: ‘Onder
ling verzekeren: W inst voor 
de w erf, Tevens is het VNSI 
jaarverslag 2005 gepresen
teerd. Voor nadere informatie 
o f het jaarverslag kunt u con 
tact opnemen met VNSI

De Vereniging Nederland
se Scheepsbouw Industrie 
(VNSI) behartigt de belan
gen van de Nederlandse 
maritieme maakindustrie. 
Zo ondersteunt VNSI haar 
leden op het gebied van 
onderwijs, arbo en milieu, 
techniek, statistiek, onder
zoek, ontwikkeling en sub 
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

mailto:b.devries@vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
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B reko N ie u w b o u w  B.V.
B reko R epa ra tie  B.V.
S ch e e p sw e rf v /h  C. B u ite nd ijk  B.V. 
B ijlsm a S h ip ya rd  B.V 
C ee len  S h ipya rd  B.V.
C en tra l Industry  G ro u p  N.V.
C on o sh ip  In te rna tiona l B.V.
D am en D redg ing  E q u ip m e nt 
D am en S h ip re p a ir R o tte rd am  B.V.
- Van B rink  R o tte rdam  
D am en S h ipya rds B e rgum  
D am en S h ipya rds G o rinch e m  
D am en S h ipya rds G roup  
D am en S h ipya rds H ard inxve ld  
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HC H olland  B e a ve r D redge rs  B.V.
HC H olland  D redge rs  B.V 

IH C  H olland  Parts & S e rv ices  B.V. 
Insta lho  B.V. S ch e ep sb ou w  
In te rva k  B.V.
B.V. S c h e e p sw e rf De K aap 
Keppe l V e ro lm e  B.V.
Gebr. K oo im an B.V.
R oyal Van Len t S h ip ya rd  B .V  
S ch e e p sw e rf W o u t L iezen B.V.
Luyt G ro e p  B.V.
M a atsch ap p ij De M aas B .V  
S ch e e p sw e rf 'M a asb ra ch t' N.V. 
M a aska n t S h ipya rds 
M a aska n t B ru in isse  B.V.
M a rin e b ed rijf D iv is ie  P la tfo rm  
M erw ede  S h ipya rd  B.V.
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O ra n je w e rf S c h e ep s re pa ra tie  B.V. 
P adm os B ru in isse  B.V.
P adm os S te lle n d am  B.V.

S ch e e p sw e rf P eters B.V.
K o n in k lijke  S ch e ld e  G ro e p  B.V.
S che lde  M a rin e b ou w  B.V.
S ch e ld e p o o rt B.V.
S ch e e p sw e rf De S ch ro e f B.V.
S e rd ijn  S h ip  R ep a ir B.V.
S h ip d o ck  B.V. loca tie  A m s te rd a m  
S h ip d o ck  B.V. loca tie  H arlingen  
S ch e e p sw e rf S lob  B.V.
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2 0 0 6 1 3 0 7 1 ____________
D esign F o r  P erfo rm ance: 
V ecto r-P rop  R evolution
M otor Ship; 2006 vol 87 
Nr. 1025 Page 10, 2 pag. 
Seeking improvements in
propulsion systems is an ob
jective naval architects and 
marine engineers have been 
striving towards - Vector- 
Prop is the latest attempt in 
this drive for optimum effi
ciency.

£ □ □ 6 1 3 0 4 9 ____________
C ru ise  L in e r T echnology: 
O p era tio n al A spects o f 
M an eu v e rin g  w ith  P ods
Burnay, S
Naval Architect; 2006 nr,2 
page 54, 2 pag.
Podded propulsion has the 
potential to give many bene
fits, but can its advantages be 
exploited in the operational 
environment? The author, 
manager maneuvering sim u
lation products, at B M T  Sea 
Tech Ltd, a subsidiary o f  
B M T  Ltd, examines a recent 
suggestion for improving 
maneuvering performance 
through the novel use o f pods 
and looks at som e o f the prac
tical aspects in relation to a 
master or pilot’s perspective.

2 0 0 6 1 3 0 4 8 ____________
W a v e D ra g  R ed u ced  w ith 
S W E E P  H u llfo rm
Foxwell, D
Naval Architect; 2006 nr. 2 
page 7, 2 pag.
D on Burg, the inventor o f a 
new patent-pending ship hull 
concept, the ‘Ship with W ave 
Energy Engulfing Propulsors’ 
or SW EEP, has combined the 
advantages o f a bulbous bow  
with those o f  an air-lubricated 
ship (ALS) to reduce signifi
cantly the wave drag o f d is
placement hullforms; recent
ly, he has proposed a ferry 
version o f the concept. Here, 
the author explains the new  
concept further.

2 0 0 6 1 2 0 5 2 ____________
Satellite C om m unications: 
M aritim e  S atcom  E volu
tion  C ontinues
Marsh, G
Ship and Boat International; 
2006 nr.2 page 22, 3 pag. 
Communication by satellite is 
expanding, prompting many 
vessel owners to fit secondary 
systems to handle mainly 
voice traffic, supplementing 
the transceivers required by  
GM DSS.

2 0 0 6 1 2 0 4 6 ____________
F u e l Q uality  an d  T re a t
m ent: Feeling  th e  F u el 
Q uality  F  actor
Daene, R
Marine Engineers Review; 
2006 nr.2 page38, 2 pag.
T he much anticipated IP 
541706 is finally here, w'rites 
the author.

2 0 0 6 1 2 0 4 5 ____________
F u e l Q uality  an d  T re a t
m ent: Q ualified  R esponse
Marine Engineers Review; yr: 
2006 nr. 2 page: 36 np: 2 
W ith the ink barely dry on the 
long-awaited third edition of 
ISO 8217, industry is im pa
tient for the fourth.

2 0 0 6 1 2 0 4 4 ____________
F u e l Q uality  an d  T re a t
m ent: Low  S u lphu r, H ig h  
Risk?
Marine Engineers Review; 
2006 nr.2 page34, 2 pag.
D o new regulations herald 
new problems for marine en
gines operating on low sul
phur fuels?

2 0 0 6 1 2 0 4 3 ____________
Seals: Seal W e a r  as a D iag
nostic T o o l
Turland, D
Marine Engineers Review; 
2006 nr.2 page2 4 ,3  pag. 
Understanding seal wear can 
provide a valuable insight into 
identifying engine component 
problems before they occur, 
argues the author.

2 0 0 6 1 2 0 4 2  _
Shaftline: A fter T h o u g h ts
Marine Engineers Review; 
2006 nr.2 page 22, 2 pag. 
Increased incidence o f  aft end 
damage to engine bearings on  
long-stroke type two-stroke 
main diesel engines prompted 
ClassNK  to look anew at its 
guidance on shafting align
ment.

2 0 0 6 1 2 0 3 6  _
Safety: H o m in g  in  on  H a r 
m onics
Evans, I; Hoevenaars, T  
Offshore Engineer; 2005 
vol.31 nr.2 page 55 ,3  pag.
ABS last month (January 
2006) joined D N V  and the 
other major classification bod
ies in issuing rules which limit 
the permissible total harmonic 
voltage distortion for all new  
builds to five percent, provid
ing a timely reminder for the 
marine and offshore industries 

where the voltage distortion 
can be up to six times the new  
lim it - o f the potential serious
ness o f this problem. T he au 
thors discuss the marine har
monic mitigation methods 
they employed to ensure a ca
ble layer complied with 
D N V ’s requirements,

2 0 0 6 1 2 0 1 7 ____________
F atig u e  T est D a ta  for 
W e ld e d  C onnections in  
Ship-Shaped S tructures
Kim, W  S; Lotsberg, I 
Journal o f Offshore Meehan 
ics and Arctic Engineering; 
2005 vol. 127 nr.4 page 59, 7 
pag-
Five different specimens rep 
resenting different typical 
welded connections in ship 
shaped structures were fatigue 
tested by H H I in Korea. The  
test data from the five differ
ent specimens for one loading 
condition were transferred in 
to one hot spot S -N  diagram. 
T w o o f  the data series plotted 
rather high in the S -N  dia
gram in comparison with the 
other three test series. The  
reason for this was questioned.

A  few specimens were tested 
at another laboratory for veri
fication o f the test data. The 
same types o f specimens were 
fabricated by H H I and 
shipped to Oslo and fatigue 
tested in the laboratories of  
D N V . The results from this 
fatigue testing are presented in 
this paper in addition to the 
original fatigue test data from  
HHI.

2 0 0 6 1 2 0 1 2 ____________
E x p erim en ta l Investigation 
o f th e  Shipping  o f W a te r  on  
th e  Bow  of a C on tainersh ip
Fonseca, N; Guedes Soares, C 
Journal o f Offshore M echan
ics and Arctic Engineering; 
2005 vol. 127 nr.4 page 322, 9 
pag.
This paper presents the results 
o f  an experimental investiga
tion o f the shipping o f  water 
on the bow o f a containership. 
M odel tests were carried out 
in head regular and irregular 
waves o f  large amplitude and 
measurements were taken of 
the absolute and relative m o
tions, the structural loads, the 
height o f water and the impact 
pressure on the deck, and the 
horizontal impact pressure 
and total force on the first line 
o f containers on the bow.
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M a r i t i m e  S e a r c h
Maritieme Training
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Nova Contract Opleiding & 
Training
Kanaalstraat 7 
1975 BA IJmuiden 
Tel.0255-54 72 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl 
www.ncot.nl

Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

Schroefaskoker-
afdichtingen
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Nutec Rotterdam B. V.
Beerweg 101 
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Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
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FaxOlO-238 09 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl
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Maprom Engineering BV
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e-mail rvanlambaart@mediasalessupport .nl
Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de
Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de
rechtbanken in Nederland.

Abonnementen: N ederland€71,95, 
buitenland €  109,00 (zeepost), €  116,00 (luchtpost), 
losse exemplaren €  17,50.
Studentenabonnement €  35,00 (alleen met bewijs van inschrijving) 
Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging 
kan uitsluitend plaatsvinden door twee maanden voor het einde van 
de lopende abonnementsperiode een aangetekende briefte sturen 
naar:
Mathenesserlaan 185,3014 HA Rotterdam voor leden van de KNVTS, 
Postbus 8575,3009 A N  Rotterdam 
voor leden van de F W Z ,
Postbus 8632,3009 AP Rotterdam voor overige abonnees.
Moet het verzendadres gewij zigd worden stuur dan het etiket met 
verbeterd adres terug.

Basisontwerp:
Bo Sauer, Thieme MediaCenter, Rotterdam
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Thieme MediaCenter, Rotterdam
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en auteurs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele 
onjuistheid en/ of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

R e p r o  r e e  h t : Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de uitgever.

mailto:ncot.maritiem@novacollege.nl
http://www.ncot.nl
mailto:info@nutec.nl
mailto:rob@bos-maritime-consultants.com
http://www.bos-maritime-consultants
mailto:info@groensoet.nl
mailto:info@nutec.nl
mailto:info@allship.nl
http://www.allship.nl
mailto:coops-nieborg@coops-nieborg.nl
mailto:info@rodenstaal.nl
http://www.rodenstaal.nl
mailto:shiprepair@nicoverken.nl
mailto:info@maprom.nl
http://www.maprom.nl
mailto:info@tbu.nl
mailto:info@allard-europe.com
http://www.allard-europe.com
http://www.innotiv.nl
mailto:info@machinesupport.com
http://www.machinesupport.com
mailto:info@nutec.nl
http://www.datema.nl
mailto:delfzijl@datema.nl
mailto:rotterdam@datema.nl
mailto:info@srt-vertalingen.nl
mailto:rtmw@aalborg-industries.nl
http://www.aalborg-industries.nl
mailto:e-mailswz.rotterdam@wxs.nl
mailto:rvanlambaart@mediasalessupport.nl


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

3D-Survey

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

Aandrijftechniek

VOITH
Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 AKTwello
Postbus 201
7390 AE Twello
T el.+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 LD Capelle aan den Ijssel 
Tel.:+31(0)104479494 
Fax.:+31(0)10 2357878 
www.ipspersonnel .com 
maritime@ipspersonnel .com

M A I I T I M I  
FH I M  HHOI I  C li

Maritime Human Resources BV
Soerweg 31
3088 G R Rotterdam
Tel.: 010 487 67 80
Fax 010487 6799
www.mhr-r.com
secretariaat@mhr-r.com

Tiir4)ttriiflic<’luirfivk

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
“ f i W  "IM 11 ! ! > » « ■  ■ I«

Swets Nautische Personeelsdiensten 
B.V.
Veerplein 22,3331 LE 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 zo
Asset Management

T raduco Asset Management
Hectorlaan 1
1702 CL 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

In te rn a tio n a l P a in t
P.O. BoxSsSö
3160AB Rhoon
tel. 010 - 503 3514
faxOlO- 503 3510
email: ip.nl (^international paint.com
internet: www .international -marine.com

Dieselmotoren, 
onderhouds- en reparatie- 
Bpparatuur

<§> H D  I V
DE HAAS DIESEL M OTOREN  BV

D e Haas Dieselmotoren BV H.D.M .
Govert van Wij 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 G H  Dordrecht 
Tel.:078-61812 00 
Fax 078-617 65 79 
E-mail: info@cummins.nl 
www.cummins.nl

DP werkschepen en 
FPSOmmaritime

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

u fü fiftb f

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

M irt
DCS International B.V.
Marchantstraat 10
3332 CL ZW IJNDRECHT
patrick@dcsint .nl
Tel: 078-6192003
fax.: 078 6191539

Experts & Taxateurs

Loodswezen

Verweij Hoebee Groep
experts en taxateurs op scheeps- en werk
tuigkundig gebied marine surveyors and 
Consulting engineers 
VERWEIJ & 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. HOEBEE 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

Hef kol om/Sect iebou w

Multi Engineering N. V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Temse(B)
Tel.0032-3-710 5810 
Fax 00 32-3-7105811 
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

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 material en

©
M i l l e r .

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

^ L l  Lfcü i  LWftj

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7,3195 N D  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

LOWLAND
INTERNATIONAL

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

Maritieme
Dienstverlening

r i t e

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

*  * 5 h W i f w m t n t

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 EG 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

S :
i

Radio Holland
1999

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

VUYK ENGINEERING GRONINGEN B.V. is wegens uitbreiding van haar activiteiten 
op zoek naar kandidaten die ons in de volgende disciplines kunnen ondersteunen:

(Senior) Projectleider m/v
Scheepsbouw

U geeft leiding aan een multidisciplinair projectteam voor wat betreft het volledige 
engineeringtraject. Dit kan bestaan uit het zelfstandig uitvoeren van algemene- en 
constructieve ontwerpwerkzaamheden binnen de afdeling scheepsbouw. U bent 
verantwoordelijk voor de informatiestroom, kwaliteit, budget, planning en opereert als 
spin in het web in het overleg met werf, klassenbureaus en toeleveranciers.

Functie-eisen:
- HTS Scheepsbouw of TU Maritieme Techniek, aangevuld met functiegerichte 

opleidingen en met minimaal 3 jaar werkervaring als groepsleider of projectleider in 
de maritieme industrie

- Leidinggevende kwaliteiten en sociale vaardigheden
- Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden
- Zelfstandige en planmatige werkhouding
- Ervaring met CAD-CAM software pakketten, met name NUPAS-CADMATIC Huil
- Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift in Nederlands en Engels, 

Duits

(Senior) Projectleider m/v
Werktuigbouw

Als (Senior) Projectleider Werktuigbouw coördineert u intern en extern de projecten 
voor de afdeling werktuigbouw. U geeft leiding aan een werktuigbouwkundig 
projectteam voor wat betreft het volledige engineeringtraject. Dit kan bestaan uit 
ontwerp van de technische systemen en het uitwerken van werktuigbouwkundige 
installaties etc. U bent verantwoordelijk voor de informatiestroom, kwaliteit, budget, 
planning en opereert als spin in het web in het overleg met werf, klassenbureaus en 
toeleveranciers.

Functie-eisen:
- HTS Werktuigbouw, aangevuld met functiegerichte opleidingen en met minimaal 3 

jaar werkervaring als groepsleider of projectleider in de maritieme industrie
- Eventueel Zeevaartschool op HBO niveau en enige jaren vaarervaring
- Leidinggevende kwaliteiten en sociale vaardigheden
- Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden
- Affiniteit met CAD-CAM software pakketten, met name NUPAS-CADMATIC
- Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift in Nederlands en Engels, 

Duits

Voor informatie betreffende beide functies kunt u contact opnemen met 
de heer M. van der Valk of de heer H.K.Th. Stam, tel. 050-575 39 50.

Vuyk Engineering biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en 
een prettige werksfeer.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan:
Vuyk Engineering Groningen B.V.
t.a.v. de heer C.A. van der Kruijt
Postbus 204
9700 AE Groningen

a CENTRAL INDUSTRY GROUP com pany

iyk Engineering Gi 
>n scheepsbouwkut 
igineeringbureau da
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Credibility

Flexibility

Vessel integrity

Maintenance
Reputation

Risk management

Safety matters
Regulations

Crew welfare

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

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

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

training because we are committed to your safety matters.

LIFE MATTERS
www.lr.org

Lloyd's Register EMEA, 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 of the Lloyd's Register Group.

Lloyd's Register is an exempt charity under the UK Charities Act 1993.
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http://www.lr.org
mailto:rot-marine@lr.org

