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Interbond® 808

Proven, high performance anticorrosive technology. Excellent sealing properties. Light coloured tar free epoxy. Surface 

and damp tolerance controls surface preparation costs plus allows at sea scheduling. One coat application capable. 

Fast service entry. Options for use on board or drydock maintenance. Ideal for Water Ballast Tanks and Wet Spaces.
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Inhoudsopgave
18 Volvo Ocean Race

De twee ABN AMRO zeilboten 
die aan de Volvo Ocean Race 
meededen, voeren bijzonder 
goed, De vijf andere boten die 
meededen, hadden relatief veel 
materiaalproblemen. Was dit ge
woon pech, o f was het succes van 
de ABN AMRO boten afge
dwongen?

Artikelen

18  Volvo Ocean Race 

2 4  SIGMA Class C orve ttes  

3 0  Risk A ssessm ent 

36  U ltrasound Testing

jffl SIGMA Class Corvettes
State-of-the-art design, engi
neering and production technol 
ogy at Schelde Naval Shipbuild
ing have been applied in the 
construction of four SIGMA 
Glass Corvettes for the Indone
sian Navy, Tentara Nasional In
donesia Angkatan Laut (TNI- 
AL).

30 Risk Assessm ent
W e know that more than eighty per 
cent of failures are due to human er
rors, and that some organisations are 
looking at high-tech methods and 
complex ways to deal with human is
sues on board. While these may be 
appropriate to some of the blue-chip 
operators, the basic problems seem 
to be ignored.

36 Ultrasound Testing
Ultrasone detectietoepassingen 
worden langzaamaan steeds be
kender als belangrijk hulpmid
del binnen de op land gevestigde 
industrie. Dit in tegenstelling tot 
de maritieme industrie, waar ul
trasone detectietoepassingen 
nog maar beperkt worden toe
gepast.

Om slag: actie tijdens de Volvo Ocean Race
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Moonen Shipyards Launches First ‘Explorer 11 4 ’

Moonen Shipyards at ‘s-Her- 
togenbosch, the Netherlands, 
who are celebrating 25 years o f 
building fine ‘pocket super
yachts’ , has launched its 
largest displacement yacht 
ever, the 290 tonne Explorer 
114 M y Issue. Built for repeat 
clients, this first edition of the 
all-new Moonen ‘Explorer 
Series' is a unique long range 
research type cruising yacht 
designed by René van der 
Velden with naval architec
ture by Stolk Marimecs.
Thé Explorer 114 is above all 
a seaworthy vessel, with a 
seakindly hullform featuring 
pronounced forward sheer. 
Her powerful round-bilge 
steel hull has smaller, more 
closely spaced frames forward,

and reinforced shell plating at 
the bow earning her a Lloyd’s 
Register “Ice Class” certificate. 
Dynamic stabilization and 
bilge keels assure comfort in 
all conditions and at anchor. 
The Explorer 114, with up
dated classic styling, was de
signed to also maximize choic
es in indoor or outdoor dining 
and entertaining. The space 
efficient aluminum super
structure enhances stability 
and provides W'alk-arounds on 
main and bridge decks. The 
sundeck has a hot tub and wet 
bar, as well as jet ski stowage. 
The bridge deck is divided be
tween the wheelhouse and an 
octagonal sky lounge, which 
can be extended aft by enclos
ing the afterdeck w'ith glass

panels. The full width owners' 
suite forward, shares the main 
deck with a large L-shaped 
galley , crew mess, and the sa
loon/ dining area. Belowdecks, 
four double guest staterooms 
around a central foyer are sep 
arated by a structural bulk
head from the crew quarters to

assure universal privacy. A  
large tender garage is abaft the 
engine room. Under her twin 
804-bhp M T U  diesels the 114 
will cruise at twelve knots. 
With 45,000 litres o f fuel her 
economy range is 4,500 nauti
cal miles at ten knots.

Boek Havenvisies 2006  op feestelijke wijze gepubliceerd

Tijdens de jaarlijkse topont
moeting Havencongres Rot
terdam 2006 is het boek 
Havenvisies 2006, De kracht 
van verbindingen gepresen
teerd. Terwijl even verderop 
in het Stadhuis de lintjes wer
den uitgedeeld, waren de 
havenmannen en -vrouwen in 
discussie met elkaar over de 
achterlandverbindingen van

onze haven.
Aan het einde van het inhou
delijke programma werd het 
boek op feestelijke wijze aan 
het publiek gepresenteerd. De 
eerste exemplaren van het 
boek werden in ontvangst ge
nomen door de geïnterview
den.
Het boek geeft een breder 
beeld van havenverbindingen,

zowel de fysieke als in over
drachtelijke zin. Havenjour 
naliste Janny Kok heeft een 
tiental havendeskundigen 
geïnterviewd en daarbij ge
vraagd naar de volgens hem of 
haar belangrijkste verbinding 
in o f met de (Rotterdamse) ha 
ven.
De geïnterviewden: Hans
Smits (Havenbedrijf Rotter

dam), Roelf de Boer (voorzit
ter Deltalinqs en RPPG), 
Prof. dr. ir. Jo van Nunen 
(RSM Erasmus University), 
Rob Spierings (European 
Bulls, RailFreight Alliance 
U.A.), André Toet (Maersk 
Line Central Europe), Ray
mond Riemen en Willem 
Milder (Broekman Groep), 
Fred Holvast (Heineken), Mai 
Elmar (Chief Marketing Offi
cer Rotterdam), Zeger (Odf- 
jell) en Max (BBT) van Asch 
van Wijck en Jochum Haak 
ma (voormalig consul-gene- 
raal Nederlandse consulaat in 
Shanghai),
De inleiding op deze visies is 
geschreven door Frits Blessing 
(Kenniskring Logistics). Hij 
zet op een filosofische wijze 
het kader voor het boek door 
zich af te vragen hoe Rotter
dam in kan spelen op de trends 
in verbindingen.
Dit boek is te bestellen via 
www. managementproduc - 
ties.com,
ISBNnr: 90-808530-7-0.



HBO opleiding zoekt samenwerking met bedrijven
De HBO scheepsbouwoplei- 
ding in Nederland bij Hoge
school IN H OLLAN D Delft 
zoekt samenwerking mét be
drijven voor haar vierdejaars 
project.
Het betreffen innovatieve pro
jecten, waar de studenten zich 
vier maanden lang mee bezig 
kunnen houden, De studenten 
zijn er aan toe zich vast te bij 
ten in vernieuwing, conceptu 
eel ontwerpen en marktgericht 
denken. Deze vaardigheden 
kunnen de studenten moeilijk 
op school leren, maar blijken 
met zo'n samenwerkingspro
ject goed te lukken.

Wat kunt u verwachten? 
Allereerst een waarschuwing. 
Het is een leertraject voor de 
studenten; op het laatst heb
ben zij pas de competenties 
aangeleerd om de opdracht ge - 
heel goed uit te voeren. W el is 
gebleken dat de ideeën vaak 
aanleiding geven tot het aan
scherpen van uw zienswijze. 
Het is gezellig en nuttig om 
met de Studenten samen te 
werken. U  mag best wat van 
ze vragen, een marktonder
zoek, een sterkteontwerp, een 
literatuuronderzoek etcetera. 
De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in de vier maanden

tussen september en januari in 
groepen van vier studenten. 
Het betreft vierdejaars stu
denten. Deze mensen hebben 
al een gedegen kennis van 
scheepsbouwkunde. De groe
pen werken zelfstandig, met 
sturing van uw kant en met 
begeleiding vanuit de school. 
Van de school uit moeten ze 
wel drie vaste onderdelen oe
fenen, een eisen-/wensenlijst 
samenstellen, een quality 
function deployment analyse, 
en een failure mode and effect 
anlyse. Déze drie onderdelen 
zijn bedoeld om de studenten 
vroegtijdig over hun ontwerp-

keuzes aan het denken te zet
ten. Daarnaast worden ze op 
het spoor gezet van innovatie- 
technieken, zoals Do Bono, 
TRIZ en octrooidatabases. 
Trekt deze samenwerking u, 
neem dan contact op met:
W . Scheper,
Hogeschool IN H OLLAN D 
Kalfjeslaan 2 
2623 A A  Delft 
Tel: 015-2519200 
06-23650066
wim. scheper@inholland. nl

100  Year Old Hatenboer-Water Starts 
Drinking W ater Production in Kenya

May 2006 marks the 100th 
anniversary of the purchase by 
Denis Hatenboer o f his first 
fresh water supply barge, and 
thus the founding o f the 
Rotterdam water company 
Fa. D. Hatenboer. Nowadays 
the company operates under 
the name Hatenboer-Water, 
which covers all aspects o f 
water treatment, together with 
the water supply company 
Hatenboer-Neptunus.

The current managing direc
tor Peter Willem Hatenboer, 
great-grandson o f the foun 
der, took advantage o f this

landmark in his company’s 
history in order to set up the 
drinking water production 
company Dutch Water Lim 
ited in Kenya, Thanks to this 
organizational, technical and 
financial help from the 
Netherlands, members o f the 
local population, employed 
by Dutch Water, will be 
working in the production 
and distribution o f safe 
drinking water for all, includ

ing the country’s poorest in
habitants.
So, this year Dutch Water 
will be literally ‘on stream’, 
producing safe, clean drink
ing water for people who can
not take this basic necessity 
for granted. The plant intents 
to eventually be able to func
tion as an economically self
supporting unit, independent 
o f its Dutch founding compa
ny. When the enterprise be
comes profitable, the revenue 
will be invested either in ex
panding the production facil
ity or in new water projects in 
Kenya. A t the same time, and 
in collaboration with a local 
partner, support will also be 
provided to local relief ef
forts, such as shelter projects 
for orphans and street chil
dren. Both the technological 
know-how and (financial) re
sources will be made available 
by Hatenboer-Water and an
other partner company.

With its 100 years’ experience, 
Hatenboer-Water is the best 
partner for ‘the water business’ 
in the broadest sense qf the term. 
An up-to-date, top quality range 
of products, systems and ser
vices guarantees this. Listening 
to what the clients have to say, 
and with a dynamic organization 
behind them, the people at 
Hatenboer-Water make every 
effort to provide their clients 
both nationally and internation 
ally with an optimal service by 
deploying the right mix o f prod
ucts, knowledge, experience and 
flexibility. As an all-round orga
nization, Hatenboer-Water of
fers an extra dimension through 
its innovative solutions, quality 
and service* And to this day, sis
ter company Hatenboer-Nep- 
tunus continues to provide fresh 
water to ships in the harbours. 
Further information can be 
found on the website 
www.hatenboer-water.com.

mailto:wim.scheper@inholland.nl
http://www.hatenboer-water.com


Symposium S.G. William Froude’
In november 2006 bestaat de 
studievereniging van de studie 
Maritieme Techniek aan de 
Technische Universiteit Delft, 
het Scheepsbouwkundig Ge
zelschap ‘William Froude’ , 
103 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan zal èr op 17 november 
2006 een maritiem symposi
um plaatsvinden in de mooie 
locatie op de bovenste verdie
ping van het Scheepvaart en 
Transport college in Rotter
dam.
Het symposium zal in het te
ken staan van innovatie en 
kent dan ook als titel: “Sailing 
the Waves o f Innovation - A  
Joumey along the Frontiers of 
Maritime Technology” . Vijf 
sprekers zullen tijdens het 
symposium de bezoekers 
meenemen op een weg langs 
enkele opvallende en invloed
rijke vernieuwingen in de ver
schillende vakgebieden van de 
maritieme sector.
Er zal naast een algemeen ver
haal over innovatie ook dieper 
dan normaal worden ingegaan 
op innovatie in de maritieme

sector. Hierbij komen de vol
gende onderwerpen aan de or
de:

•LN G
Er zal een overzicht gegeven 
worden van de verschillende 
toepassingen van LN G  in de 
maritieme sector. Hierbij ko
men onder andere LNG- 
FPSO’s, LNG-carriers en 
LNG-FSRU’s aan de orde. In 
een vogelvlucht zal de gast 
worden meegenomen langs de 
grote ontwikkelingen op dit 
gebied. Hierna zal er dieper 
worden ingegaan op de tech
nische details en worden inge
zoomd op de problemen die 
ontstaan bij de opslag van 
LNG.

• Toepassing van C F D  in 
jachtontwerp
Dit onderwerp zal gaan over 
het ontwerp van de ABN 
A M R O  boten voor de Volvo 
Ocean Race en dan met name 
het gebruik van CFD (Com
putational Fluid Dynamics) 
hierbij. Door het gebruik van

CFD kan de vergelijking met 
de sleeptankproeven worden 
getrokken. Hierdoor wordt 
duidelijk hoe betrouwbaar de 
berekeningen werkelijk zijn.

• Scenario simulaties
Scenario simulaties kunnen 
vergaande gevolgen hebben 
voor de Nederlandse scheeps
bouw, niet alleen bij het ge
bruik van schepen maar ook 
bij het ontwerpproces.

• Composieten schroef
De voordelen ten opzichte van 
de conventionele schroef wor
den uitgelicht. Duidelijk mag 
zijn dat het gebruik van com 
posieten als bouwmateriaal 
voor een schroef gevolgen 
heeft voor de vorm en het ver
dere ontwerp. Hoe groot is dit 
effect en hoe groot zijn de 
voordelen van een composie
ten schroef?
Het symposium zal vanwege 
de komst van buitenlandse 
studenten een internationaal 
karakter kennen, waardoor de 
voertaal het Engels zal zijn.

Aansluitend op dit symposi
um zal de maritieme ontmoe
tingsdag met de KNVTS en 
de VNSI gehouden worden, 
waar zoals altijd de KNVTS 
afstudeerprijzen en de VNSI 
Ter Hart-prijs zullen worden 
uitgereikt. Deze samenwer
king levert een grote maritie
me kennisdag op, waar 
binnen- en buitenlandse stu 
denten, VNSI- en KNVTS- 
leden, oud-leden van ‘Willi 
am Froude’ en een groot deel 
van het maritieme bedrijfsle
ven bij elkaar worden ge
bracht.
Met een van de volgende edi
ties van Schip en W erf de Zee 
zal een gecombineerde uitno
diging voor beide evenemen
ten worden meegestuurd. 
Wilt u nu al meer informatie 
over dit symposium? Ga dan 
naar www.froude.tudelft.nl/- 
symposium o f stuur een 
e-mail naar
symposium@froude. tudelft. nl

TU Delft en Hogeschool Inholland intensiveren samenwerking
De studierichting Maritieme 
Techniek van de TU  Delft en 
de opleiding Scheepsbouw 
van de Hogeschool Inholland 
gaan intensiever samenwerken 
op onderwijsgebied, Sinds de 
opleidingen Scheepsbouw in 
Haarlem en Rotterdam in 
2002 werden samengevoegd 
tot Scheepsbouw Delft bestaat 
al een samenwerkingsovereen
komst tussen T U  Delft en In
holland, en deze wordt nu ver
der geïntensiveerd en vormge
geven.
Daartoe werd op vrijdag 30 ju 
ni jl. op de Faculteit Werk
tuigbouwkunde, Maritieme 
Techniek en Technische Ma
teriaalwetenschappen (3mE) 
officieel een overeenkomst ge
tekend tussen prof. drs. M.

Waas, decaan van de Faculteit 
3mE en mevrouw ing. 
O.L.M. Bes, directeur van de 
school voor Landbouw en 
Techniek van de Hogeschool 
Inholland.
Belangrijkste punten zijn een 
nadere afstemming van de 
curricula en een betere aan
sluiting vanuit de opleiding 
Scheepsbouw van Inholland 
naar de Master opleiding van 
Maritieme Techniek van de 
TU  Delft door middel van een 
schakel minor en een door
stroom minor.
Verder zal onderzocht worden 
o f gezamenlijke onderwijsmo
dules kunnen worden ontwik
keld en op welke wijze docen
ten zouden kunnen worden 
uitgewisseld.

http://www.froude.tudelft.nl/-
mailto:symposium@froude.tudelft.nl


Henrik O. Madsen New CEO of DMV
Henrik O. Madsen is the new 
CEO o f DNV, He introduces 
a new business area ICT Risk 
Management to be operative 
from January 1, 2007. He also 
presents five new members of 
the Executive Board. Tor E. 
Svensen, Chief Operating O f
ficer (COO) in DN V Mar
itime, will in addition to his 
current position take up the 
responsibility as Deputy 
CEO.
“ I want to enable a new busi
ness area ICT Risk Manage
ment to deliver and develop 
services that use D N V ’s risk 
expertise to create solutions to 
our customers’ safety and 
business critical IT  systems 
and ICT strategies,” says 
Henrik O. Madsen. “W e need 
a vibrant professional envi 
ronment where our risk based 
approach to IC T  management 
can be further developed and 
brought to the market rapidly. 
W e are actively seeking acqui 
sitions in this field, most re
cently Hamburg based Tireno 
in January 2006, Utrecht 
based CIBIT in May 2006, 
and also taking full ownership 
in Q-Labs,” says Henrik O. 
Madsen.
D N V  Maritime: Quality 
Services
D N V Maritime will continue

with no major changes to the 
strategy, and with Tor E 
Svensen as Chief Operating 
Officer (COO). The level of 
activity in DN V Maritime is 
very high, based on a quality 
brand, good market position 
and sound financial perfor
mance. Focus will be on deliv
ering quality services. Tor E- 
Svensen will in addition take

up the responsibility as 
Deputy CEO.
New business area - D N V  
Energy
DN V Energy is a new Busi
ness Area, focusing on oil and 
gas companies in both up 
stream and downstream sec
tors, electricity producers, 
pipeline companies, process 
industry, and their subcon

tractors and suppliers, in addi
tion to investors and authori
ties, Remi Eriksen coming 
from DN V Consulting, is the 
new COO. DN V Energy will 
grow significantly in the plan 
period. Activities in Arctic ar
eas, renewable energy and re
duction o f greenhouse gas 
emission are priorities on the 
environmental side.
D N V  Industry - D evelop
ing Further
D N V  Industry is a Business 
Area that will deliver certifica
tion, assessment and risk 
management services, headed 
by C O O  Peter Bjerager com
ing from Corporate Technol
ogy. DN V Industry will have 
two focus areas: to maintain 
and further develop the posi
tion o f DN V as one of the 
world’s three leading confor
mity assessment bodies, and 
to develop one or two industry 
sectors into new separate busi
ness areas for DNV.
D N V  IC T  Risk M anage
ment
DN V ICT Risk Management 
is a new Business Area en
abling DN V to give high pri
ority to the integrity and relia
bility of business and safety 
critical IT-systems and soft
ware. DN V ICT Risk Man
agement is headed by COO

Annie Combelles, who is 
presently CEO of Q-labs. In 
the initial phase, the main geo
graphical focus will be on 
Western Europe, but the first 
establishment in China will al - 
ready take place in 2006. 
Corporate Staff Functions 
Strengthened
Finance, Legal and Process 
Excellence are main areas of 
responsibility for the new 
Chief Financial Officer, 
Jostein Furnes from D N V  
Maritime. As CFO, his main 
focus will be to facilitate 
growth and the development 
of process excellence, Jostein 
Fumes’ areas o f responsibility 
include finance, controller
ship, process excellence, legal, 
IT systems and services and 
corporate risk management, 
Human Resources, Compe
tence and SHE is headed by 
Cecilie B. Heuch from D N V  
Learning. Realising that the 
fight for talent is among the 
most important factors that 
can limit future growth, Ce
cilie B. Heuch and her staff 
will increase the focus on at
traction and retention o f tal
ent.

MULTI NV
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\miiltibe 
Web: http://www.miilti.be

Navaltec
M a rin e  Engineering Service B.V.

Naval Architects, Consulting Engineers 
R & D Shipsmodels, O ntwerpen en Berekenen van 
Constructies in de Scheepsbouw/Offshore (Sb & W tb).

Navaltec Engineering Service B.V.
Kardoenhof 1-3, 3193JD Hoogvliet-RT 
Tel: +31 10 4380438, Fax +31 10 4382717
E-mail info@navaltec.n , W W W  h ttp ://w w w .nava ltec .n l

mailto:info@multi.be
http://www.multi.be
mailto:info@navaltec.nl
http://www.navaltec.nl


Atlas Services Groep

Waar kennis, kracht en kunde 
samenkomen
W aar v in d t u ze nog? Professionals die 7 dagen per w eek, 

24 uu r per dag in ze tba a r z ijn , w e re ld w ijd ?  In R otte rdam ! 

Tenm inste, v a n u it deze plaa ts beschikt A tlas Services Groep 

over een in te rn a tio n a a l n e tw e rk  van ves tig in g e n  en agen

te n  die snel kunnen beschikken over een w e rkn e m e r o f 

desnoods een com p le te  be m a n n in g  voo r u w  v lo o t. Voor 

t i jd e li jk  o f  voo r vast. M aa r ook voo r to ta l c rew ing , on de r

s te u n in g  b ij a d m in is tra tie ve  ha nd e ling en , naast tra in in g e n  

en p ro g ra m m a ’s vo o r scho ling , lo o p b a a n o n tw ik k e lin g  en 

re ïn te g ra tie . Zo vo rm e n  w ij a lle  schakels in de m a ritie m e , 

o lie - en gas- en hyd rog ra fische  keten. En da t al sinds 1982 . 

W e zu llen  n ie t van he t dek schreeuw en da t w e  h ie rin  de 

beste z ijn . M aa r u k u n t er w e l v a n u it gaan da t u w  capaci

te it  én k w a lite it  m e t A tlas  M a ritie m , O lie &  Gas en H ydro

g ra fie  z ijn  gew aarbo rgd . Zeker.

www.atlasgroep.nl

A tla s  P e rs o n n e l S e rv ice s
.. . - U  La Cros sem T T o s a i l o r  « „ . .  „ t T A. T. [AYMAR LA CROSSE 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 £2

Kapitein
Voor een Nederlands koopvaardijschip m et als vaargebied NW- 
Europa /  Noord A tlan tic. Bij deze vacature gaat het om een schip 
dat droge lad ing vervoerd.
Vaarbevoegdheid AAaster- No l i m i t a t i o n s

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

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

Eerste stuurman
Voor diverse baggerprojecten in het M idden Oosten maar ook 
voor diverse Schepen in de koopvaardij m et een w ere ldw ijd  
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
B innenkort staten de werkzaamheden aan een groot offshore 
project in Sakhalin van start. Voor één van onze opdrachtgevers 
zijn w ij op zoek naar stuurlieden m et een vo lled ig DP-certificaat. 
Een NOGEPA /  OLF /  OPITO goedgekeurde offshore tra in in g  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 m et een 
w ere ldw ijd  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 m aritiem  officieren. Bij onze opdrachtgevers 
kan er zowel als geïntegreerde o ffic ie r als m ono disciplinaire 
o ffic ie r gevaren worden. Vaargebieden variërend van Europa to t 
w ere ldw ijd .
Vaarbevoegdheid M a ritim e  O fficer -  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 e r v i n g  e n  s e l e c t i e  v a n  n a u t i s c h  p e r s o n e e l  v o o r  d e

V O L G E N D E  FUNCTIE S:

Gezagvoerders
W erklocatie : IJsselmeergebied
Eisen: Groot vaarbewijs, M arifoon certificaat, Radardiploma 
Binnenvaart, Nautop 2
Inzet: u w o rd t ingezet op inspectie- en m eetvaartuigen.

Sluismeesters
W erklocatie : IJsselmeergebied 
Eisen: M arifooncertificaa t, Nautop 2
Overig: Kennis van geautom atiseerde systemen, com m unica tie f 
sterk, voldoende kennis van Engelse taal, daadkrachtig, stress
bestendig, kunnen werken m et IVS.

Sluis- en brugwachters
W erklocatie : IJsselmeergebied 
Eisen: M arifooncertificaa t, Nautop 1
Overig: C om m unicatie f sterk, kennis van Engelse en Duitse taal, 
daadkrachtig, kunnen werken m et IVS, stressbestendig, ook op 
oproepbasis beschikbaar zijn.

Depotmedewerkers
W erlocatie: IJsselmeergebied
Eisen: M BO-techniek/zeevaart o f ge lijkwaardig, Groot vaarbewijs, 
Radardiploma binnenvaart.
Overig: Goede stuurm anskunst, kennis van Word en Exel, ervaring 
m et verw erk ing  van zandige baggerspecie.

V o o r  m a r i t i e m e  b a n e n  h e e f t  a t l a s  v o l o p  m o g e l i j k h e d e n  i n  

d e  B a g g e r  e n  k o o p v a a r d i j  i n f o r m e e r  o p  010-2411042 o f  k i j k  

o p  o n z e  s i t e w w w .a t l a s g r o e p . n l

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

K U N T  U C O N T A C T O P N E M E N  M E T  O N S  K A N T O O R  TE U R K  M E T

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 2 5 0 ,

PER E - M A I L  N A A R  P Z E E M A N @ A T L A S G R O E P .N L  

OF V I A  O N Z E  W E B S IT E  W W W . A T L A S G R O E P .N L

www.atlasgroep.nl
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Opdrachten

Franse wdEiHsJte MCTftT De Hoop__________ Zesde Jongert 2 7 0 0 M  besteld

In 2004 bouwde De Hoop in 
Lobith de multi purpose off
shore supplier Vissolela voor 
Sonasurf, onderdeel van de 
Franse Groupe Bourbon. 
Kennelijk heeft het schip goed 
voldaan, want dezelfde op
drachtgever heeft nu bij De 
Hoop een dergelijk schip be
steld, dat echter 8 m langer zal 
worden, waardoor de lengte

circa 85 m zal bedragen.
Het krijgt accommodatie voor 
70 man en wordt uitgerust met 
een kraan van 1001.
Het bouwnummer is 422 en 
de oplevering is gepland voor 
het najaar van 2007.
Voor enkele gegevens van het 
eerste schip, zie SW Z 2003, 
nr. l,blz. 7.

Jachtwerf Jongert inMedem- 
blik heeft opdracht gekregen 
voor een zesde zeiljacht van 
het succes volle type 2 70OM, 
bouwnummer 425. Met de 
bouw is in juni begonnen.

De eerste vijf van déze serie 
zijn de Matokaöma, Vivid, Sea 
Rose Star, Annabelle en Itha- 
ka. De Annabelle is kort be
schreven in SW Z 2005, nr. 
7/8, blz. 11.

Tewaterlatingen

Scheepswerf K. Damen bouwt mooring 
launch

DP World in Dubai heeft 
Scheepswerf K. Damen op
dracht gegeven voor èèn 
mooring launch. Het vaartuig, 
bouwnummer 786, krijgt als 
afmetingen: L o.a. x B mal x H 
=14,90 x 4,50 x 2,30 m. De 
maximale diepgang achter is 
1,85 m.

Een Cummins dieselmotor, 
type N14-M van 358 kW  bij 
1800 tpm, drijft via een W A F 
tandwielkast, type W A F 144, 
reductie 3,952:1, een vaste 
schroef in straalbuis aan en le
vert een trekkracht van 5 1.
De oplevering is gepland voor 
eind van dit jaar.

Rïjnborg

Op 3 juni is op de werf van 
IHC Holland Merwede in 
Kinderdijk de container car
rier Rijnborg, bouwnummer 
1242 (imonummer 9355812), 
te water gelaten, gebouwd in 
opdracht van Koninklijke 
Wagenborg Shipping.
Het contract voor dé bouw 
van de Rijnborg tussen IHC 
Holland Dredgers BV en W a
genborg is in maart 2005 gete
kend. De kiellegging vond 
plaats op 31 augustus 2005.
De Rijnborg is een ijsversterkt 
fijsklasse IA ) open hatch con 
tainer schip met een contai- 
nercapaciteit van 1.720 TEU. 
Het schip is ingericht om con 
tainers van alle soorten en ma
ten te vervoeren.
De afmetingen zijn: 
Lengteo.a. 176,00 m.

Lengte 1.1. 167,00 m.
Breedte 23,70 m.
Holte tot hoofddek 11,00 m. 
Holte tot bovendek 14,2 5 m . 
Hoogte tot coaming 16,55 m. 
Diepgang 7,70 m.
Draagvermogen 16.4501. 
Het schip wordt uitgerust met 
twee Wartsila 6L46F diesel
motoren van 7.500 kW  elk, 
die via een tandwielkast één 
verstelbare schroef aandrij 
ven. Door de hoge dienstsnel
heid van 21 knopen en de open 
laadruimen zijn snelle rond
reizen en korte laad- en lostij
den mogelijk.
De hulpmotoren hebben een 
vermogen van 2 x 1.100 kW, 
de hoofdgenerator levert 2.500 
kVA.
Aan boord is accommodatie 
voor 12 personen.

* Q Ö C f *

Zijaanzicht m ooring  launch voor Dubai.

De R ijnborg na de te w a te rla tin g  (foto: S W Z /G . J. de  Boer).



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

Sunergon

Opleveringen

Instalho B.V. heeft in samen
werking met Concordia Ship 
yards B.V. in Werkendam 
op 12 april 2006 het vracht 
schip Sunergön, bouwnum 
mer 2004.001 (imonummer: 
9362580) opgeleverd aan C.V. 
Scheepvaartonderneming Su
nergon (Edwin Trommel en 
Kees de Groot) in Nijkerk. 
Het financieel en technisch 
beheer van het schip is opge
dragen aan Q-Shipping B.V. 
in Rhoon; de bevrachting is in 
handen gegeven van Vertom 
Scheepvaart & Handelmaat
schappij B.V., eveneens in 
Rhoon.
Het casco was in 1999 bij de 
Russische Cherepovetskiy 
Shipyard in Cherepovetsk, 
Volodga op stapel gezet, maar 
nooit afgebouwd. Na het fail 
lissement van de werf is het 
casco na allerlei omzwervin
gen in Nederland terecht ge
komen. Het lag al een aantal 
jaren in de Donge bij Geer- 
truidenberg te koop totdat Cor 
Hoogendoorn van Instalho 
het in 2005 kocht. Er werd een 
afbouwplan gemaakt en 
Trommel en De Groot bleken 
interesse te hebben. Besloten 
werd het schip af te bouwen 
als zelfladend/lossend multi
purpose-containerschip. In 
augustus/september 2005 is 
het casco bij Scheepswerf 
Nederlöf in Geertruidenberg

verlengd met 5,20 meter, het 
oorspronkelijke lage en lange 
dekhuis werd vervangen door 
een korte en hoge accommo
datie voor zes bemanninsle- 
den en een stagiaire. Het nieu
we dekhuis was inmiddels ge
bouwd bij Alblas Scheeps
bouw B.V. in Hendrik-Ido- 
Ambacht en op 6 juli op een 
ponton naar Werkendam ver
voerd. Het machinekamer - 
schot werd zès meter naar ach
teren verplaatst, waardoor 
twee extra rijen containers ge
laden kunnen worden. Aan 
stuurboord werd een eigen 
kraan (hefvermogen 30 ton op 
30 meter) geplaatst voor het 
laden en lossen van containers 
en andere lading in slecht ge
outilleerde havens. Deze 
kraan is afkomstig van de zelf- 
varende snijkopzuiger Ursa 
van Boskalis. Bovendien kreeg 
de Sunergon in de dubbele b o 
dem van de middensectie een 
extra grote bunkereapaciteii 
van 290 m3.
De doop van de Sunergon 
vond plaats op 11 maart 2006 
aan de kade van Instalho in 
Werkendam. Op 7 april ver
trok de Sunergon uit Werken
dam voor de proefvaart op het 
Haringvliet. Direct na de 
overdracht vertrok de Suner
gon naar Harwich en Antwer
pen voor het innemen van 
projectlading bestemd voor

De Sunergon (fo to : rederij).

Kingston (Jamaica).

De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 88,65 m.
Lengtel.1. 84,95 m.
Breedte mal 12,5 0 m.
Holte 6,50 m.
Diepgang 5,00 m.
Draagvermogen 3.1211, 
Bruto tonnage 2,214.
Netto tonnage 1.077.
De ruiminhoud is 3.999 m3 
(141.237 cft). Het ruim heeft 
als afmetingen: L x B x H = 62 
x 10,10 x 6,35 meter en is 
voorzien van een verplaats
baar tussendek. Een sprinkler
installatie in de luiken maakt 
het schip zelfs geschikt voor 
vervoer van explosieven voor 
de mijnbouw.
De Sunergon heeft een contai-

nercapactiteit van 164 T K l", 
waarvan 90 op dek. Op dek 
zijn twaalf aansluitingen voor 
reefercontainers beschikbaar. 
De Wartsila 8L20C hoofd
motor heeft een vermogen van
I.440 kW  bij 1.000 tpm voor 
een gemiddelde snelheid van
II,5 kn bij een verbruik van
6,6 ton zware olie per etmaal. 
De Sunergon heeft een ver
stelbare schroef.
Op de reductiekast is een as
generator geïnstalleerd met 
een vermogen van 301 kW  
voldoende voor de boeg
schroef (200 kW ) o f de dek- 
kraan (160 kW). De Cum 
mins-hoofdgenerator levert
332 kW, het noodaggregaat 
90 kW.

Heroi Stakhorskv

Damen Shipyards Okean in 
de Oekraïne heeft eind maart 
het vrachtschip Heroi Sta- 
khorsky, bouwnummer 9117, 
opgeleverd aan Ukrrechflot. 
Het is het tweede schip uit een 
serie van negen zee/rivier - 
schepen van het type 
CF6300V voor deze rederij. 
Het eerste schip is beschreven 
in SW Z 2006, nr. 6, blz. 32
36.

Sirocco

Heesen Yachts heeft in april 
het motorjacht Sirocco, bouw
nummer 12947 aan de eige
naar overgedragen,
De afmetingen zijn: L o.a. x B 
o.a. = 47,00 x 9,00 m; de diep
gang bedraagt 2,50 m en de 
waterverplaatsing bij 50% 
voorraden is 252 t. Romp en 
bovenbouw zijn van alumini
um vervaardigd.
Twee M T U  dieselmotoren,

type 16V 4000 M90, van elk 
2720 kW  geven het schip bij 
50% belading een maximum

snelheid van 26 kn.
De accommodatie is over drie 
dekken verdeeld

' I ' •- -W- 1
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Z ijaanzich t van de S irocco.



Jork Rider en Swipall Griend

Damen Shipyards Galati heeft 
op 30 april de Container Fee
ders 800 Jork Rider en Swi
pall, bouwnummers 656 en 
657, opgeleverd aan de rede-

Forth Leopard

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in mei de eerste boot op
geleverd van een nieuw type 
loodsboot, de Stan Pilot 1505 
Forth Leopard, bouwnummer 
541801, gebouwd voor Forth 
Ports PLC in het Verenigd 
Koninkrijk.
De afmetingen zijn: L o.a. x B 
o.a. x H =15,40 x 4,85 x 2,25 
m; de maximale diepgang is 
1,25 m. Romp en bovenbouw 
zijn van aluminium ver
vaardigd.
Voor de voortstuwing zorgen

rijen Becker resp. Kahrs in 
Duitsland. De eerste Feeder 
800, de Geeststroom, is uitge
breid beschreven in SW Z 
2005, nr. 4,blz. 12-17.

twee Scania dieselmotoren, ty
pe D l 16 43 M , van elk 441 
kW  bij 1800 tpm. Zij drijven 
via Twindisc tandwielkasten 
de vaste schroeven aan en le
veren een proeftochtsnelheid 
van 24,4 kn.
In het stuurhuis zijn zitplaat
sen voor twee bemanningsle
den en vier loodsen.
Aan de spiegel is een elek
trisch bekrachtigd platform 
aangebracht voor het aan 
boord brengen van drenkelin
gen (‘M OB recovery system’).

De Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij heeft 
op 13 mei op station Ouddorp 
een nieuwe reddingboot, de 
Griend, in dienst gesteld. Hij 
vervangt de kleinere boot van 
dezelfde naam, die al sinds 
1972 in Ouddorp in dienst is. 
De Griend is van het type At-

Surcouf N -86

lantic 75. Een zusterschip, de 
Francine Kroesen, is beschre
ven in SW Z 2005, nr.10, blz. 
10.
Een grote schenking van het 
Dorus Rijkers Fonds maakte 
de bouw van de nieuwe 
Griend mogelijk.

De F o rth  Leopard (fo to : Dam en Shipyards],

De S u rcou f N -86  (fo to : W . K ram er).

Scheepswerf Welgelegen in 
Lauwersoog heeft medio mei 
de kotter Surcouf N-86, 
bouwnummer 133, opgele
verd aan de Belgische eige
naar.
Het schip, gebouwd naar een 
ontwerp van Bureau Jansen in 
Monnickendam, heeft als af
metingen: L 1.1. x B mal x H = 
15,91 x 5,50 x 2,19 m; de diep
gang is circa 1,60 m.

Voor de voortstuwing zorgt 
een Cummins dieselmotor, 
type N14-M van 265 kW  bij 
1800 tpm. Verder zijn er twee 
hulpsets van 60 resp. 15 kVA. 
Het schip is uitgerust met een 
zestrommelige vislier,

Catharina K W -145

Hoekman Shipbuilding op 
Urk heeft op 20 mei de kotter 
Catharina KW-145, bouw
nummer 146, overgedragen 
aan de heren N. van der Plas 
sr. en jr.
De afmetingen zijn:
L o.a. x B mal x H = 41,25 x 
9,00 x 5,10 m.
Het casco is in Polen gebouwd 
bij Shipyard Crist.
Voor de voortstuwing zorgt 
een Wartsila dieselmotor, ty
pe 6L26A, van 1470 kW. De
ze drijft via een Reintjes keer- 
koppeling, type W A F  2375,

reductie 7:1, de vierbladige 
schroef aan, diameter 3400 
mm, geleverd door Wartsila 
Propulsion. De motor draait 
op zware olie èn de installatie 
hiervoor is door Hoekman ge
leverd en ingebouwd.
Drie Mitsubishi generatorsets 
leveren het elektrisch vermo
gen: twee hulpsets, type S6B3 
van elk 435 kVA en een 
havenset, type 6D16T van 
140 kVA.
Het schip heeft een elektrisch 
aangedreven Kalkman boeg
schroef, type Beta 180E, van

C atha rina  K W  1 4 5  (fo to : Flying Focus).

132 kW.
De uitrusting van de K W -145 
omvat verder o.a. een Ridder- 
inkhof vislier met tien trom

mels, aangedreven door een 
199 kW  elektromotor, en een 
slurry ij s systeem.



Allegretto

Bodewes Shipyards in Hooge- 
zand heeft op 23 juni 2006 
het vrachtschip Allegretto, 
bouwnummer 675 (imonr. 
9353395), opgeleverd.
Het casco kwam op 4 maart 
2006, gesleept door de Duitse 
sleepboot Salus, van Constan
ta in Delfzijl aan, waarna het 
in Hoogezand werd afge
bouwd. Na voltooiing is de 
Allegretto naar Delfzijl terug
gesleept voor de technische 
proefvaart, die werd gehouden 
op 20 juni. De Allegretto vaart 
in management van Eicke 
Schiffahrtsgesellschaft in Hei
de onder de vlag van Antigua 
& Barbuda.

De afmetingen zijn:
Lengte o,a. 89,98 m.
Lengte 1.1 84,98 m.
Breedte mal 15,20 m.
Holte 6,60 m.
Diepgang 5,25 m.
Draagvermogen; 4.400 1.
Bruto tonnage, 3.183.
Netto tonnage 1.765.
Ruiminhoud: 6.392 m3

(225.745 cft)
De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit een MaK 6M25 
hoofdmotor met een vermo
gen van 1.850 kW  voor een 
proefvaartsnelheid van 12 kn, De A lle g re tto  (fo to : F. Qlinga).

Bugsier 2

Scheepswerf K. Damen heeft 
op 30 juni de sleepboot Bug
sier 2, bouwnummer 761, 
overgedragen aan Bugsier Re
derei in Hamburg.
In tegenstelling tot de vorig 
jaar september opgeleverde 
Bugsier 1 (zie SW Z 2005, nr. 
10, blz. 10) die voor haven
diensten is bestemd, is deze 
tweede boot als zeesleper ge
bouwd, mét een iéts grotere 
lengte en holte en met een kor
te, halfhoge bak.
De afmetingen van de Bugsier 
2 zijn:
Lengteo.a. 32,80 m.
Lengtel.L 30,00 m.
Breedte o.a. 11,75 m.
Breedte mal ll,10m .
Holte 4,24 m.
Diepgang romp 3,40 m.
Diepgang max. 6,70 m.
De indeling onder het hoofd- 
dek is in principe dezelfde als 
op de Bugsier 1,
De accommodatie omvat een 
eenpersoons hut voor de kapi 
tein op het dekhuisdek (onder 
het stuurhuis) en twee eenper
soons hutten en twee tweeper

soons hutten op het bovendek. 
De eenpersoons hutten zijn 
voorzien van een extra Pul 
man bed, zodat in totaal 10 
personen kunnen worden 
ondergebracht.
De machine-installatie is ge
lijk aan die van de Bugsier 1, 
met dezelfde prestaties: een 
vrij varende snelheid van 13 kn 
en een paaltrek van 651.
Het sleepgerei bestaat uit een 
hydraulisch aangedreven 
Kraaijeveld sleeplier met twee 
trommels en een trekkracht 
van 800 kN bij 7 m/min, een 
Mampaey sleephaak, SW L 
650 kN, alsmede twee hydrau
lisch bediende sleeppennen, 
fabrikaat Oelkers & Eichler. 
Verder zijn er een Kraaijeveld 
tugger winch, 100 kN bij 30 
m/min, een hydraulische Pal 
fingér dekkraan van 13,3 tm 
en in het trossenruim een hy
draulisch aangedreven
Kraaijeveld draadhaspel, 40 
kN bij 20 m/min.

Algem een plan B ugsier 2.
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Qplevenruif Damen Shipyards Gorinchem

Damen Shipyards Gorinchem heeft de afgelopen maanden weer diverse standaard schepen opgeleverd. De voornaamste bijzonder
heden staan in onderstaande tabel.

Naam
bouwnummer

Type Opdrachtgever 
kW, tpm

Hoofdmotor(en)
Paaltrek

Snelheid Uitrusting

Pilbara Titan 511305 ASD Tug 3111 Australië Zie Pilbara Neptune in SWZ 2005, nr, 3, biz. 7.

Moschnyi 510812 ASD Tug 2509 Baltic Tugs Ltd 
Rusland

Cat. 3512B HD TA /B  
2xl305kW , 1600 tpm

12,7 knV 
12,2 kn A 
36,7t V 
35,Ot A

101 Ridderinkhof anker/sleeplier 
450 kN Mampaey sleephaak 
31 Ridderinkhof kaapstander 
Pallinger dekkraan 1,571 x 6,2 m 
Fifiset2x300m'!/h, lObar

Melouk Abed 542407 Stan Tender 1905 Sonatrach Cat. 3412C-TTA 
2 x615 kW, 2100 tpm

18,5 kn 
7,01

Beting achterop 
Heila dekkraan 
10 passagiers

Lobito Tide 532223 Alucat 1605 Tidewater Marine Cat 3406 E
2x448kW, 2100 tpm

28,0 kn 6 passagiers in stuurhuis 
23 passagiers onderdeks

ZambezeTide 532225

Zhenis 532224 Fast crew 
supplier 1605

Veryl Trading

Maram 502861 Stan T ender 1504 Algiers
257 kW, 2200 tpm

Volvo T AM D 7 4 A 16,0 kn 4 passagiers in stuurhuis

Abir 502862
Karagel 516002 Multi Cat 1205 Dragon Oil 

Turkmenistan
Cat 3306B TA/B  
2 x 164 kW, 2000 tpm

7,8 kn 
6,01

51 Kraaijeveld lier 
Dekkraan l,04tx9,83m  
A-frame7,5t SWL 
Baggerploeg 4 m breed

Rederijnieuws
Vroon Offshore Services

De P ow er Express (fo to : V roon).

Vroon Offshore Services 
(VOS) heeft op 16 juni de 
offshore supplier Power Ex
press, bouwnummer
VZJ689/01 (imonr. 9273911) 
overgenomen van de Chinese 
Zhenjiang Shipyard. Bij deze 
werf zijn de Rig Express, 
bouwnummerr VZJ 689/ 02, 
en de Supply Express, bouw
nummer VZJ689/03, nog in 
aanbouw. De oplevering van 
deze suppliers wordt verwacht 
in het vierde kwartaal van 
2006 en in het eerste kwartaal 
van 2007.
De afmetingen zijn: L.o.a. x B 
x H (dg) = 75,00 x 17,50 x 
7,60 (6,40) meter, De Power 
Express zal voor Wintershall

Noordzee B.V. worden inge
zet op de Noordzee.

Bij de ABG Shipyard Ltd. in 
Surat (India) werd door VOS 
opdracht gegeven voor de 
bouw van een DP II Diving

Support Vessel met oplevering 
in het tweede kwartaal van 
2008. Het nieuwe vaartuig 
krijgt een accommodatie voor 
68 personen en zal kunnen 
worden ingezet voor duik 
werk, ROV-operaties en con

structiewerk op grote diepten. 
Het schip wordt voorzien van 
een DPS (dynamic positioning 
system), 4-punts anker- 
systeem, brandblusinstallatie, 
een helidek, een moon pool en 
een 50 tonsdekkraan.
VOS heeft bij dezelfde werf al 
een duikondersteuningsschip 
als bouwnummer 241 in aan
bouw, waarvan de oplevering 
is gepland in augustus 2006.

Vroon Offshore Services be
heert momenteel een vloot van 
20 schepen en heeft er 10 in 
aanbouw o f bestelling met op- 
leveringin2006 - 2008.



Smit neemt bouwcontracten voor zeven schepen over

Naast dé elf boten die Smit bij 
Damen Shipyards in opdracht 
heeft gegeven (zie SW Z 2006, 
nr. 6, blz. 8), heeft Smit ook de 
bouwcontracten voor zeven 
boten overgenomen van Hadi
H. Hammam Est. in Saudi 
Arabië.

De boten worden gebouwd 
door Keppel Singmarine in 
Singapore.
De afmetingen zijn: L x B x H 
(dg) = 60,00 x 16,08 x 6,00 
(4,20) m.
De schepen krijgen een ver
mogen van 4413 kW  (6000

PK) en een paaltrek van 7 6 1. 
De eerste boot is inmiddels 
opgeleverd, de Smit Lombok, 
bouwnummer 289 (imonr. 
9366316).
De volgende drie schepen zijn 
al voor de oplevering doorver
kocht: de Smit Langkawi naar

Maleisië, dé Smit Luzon en 
Smit Lumut naar West Afri
ka.
De laatste drie boten worden 
opgeleverd in 2008.

Bedrijfsnieuws

Offshore Ship Qesigners

Door het verwerven van 85% 
van de aandelen in IM T Con
sultants Ltd. uit Montrose in 
Schotland zijn WorldWise 
Marine Holding in IJmuiden 
en Sea o f Solutions Holding in 
Vlaardingen gezamenlijk 
meerderheidsaandeelhouders 
van IM T geworden.
De drie bedrijven zullen nauw 
samenwerken onder de naam 
‘Offshore Ship Designers’ en 
kunnen tezamen de industrie 
een volledige range van off
shore scheepsontwerpen bie
den, van kleinere sleepboten 
tot grote diepwater exploratie- 
en constructieschepen.

WorldWise Marine Enginee
ring is gespecialiseerd in sleep
boten van alle afmetingen en is 
vooraanstaand o.a. met het

ontwerpen van escort terminal 
sleepboten ten behoeve van 
LNG-terminals. Het bedrijf 
begon 25 jaar geleden als 
Wijsmuller Engineering en 
werd na de overname van de 
Wijsmuller Groep door A /S  
Em. Z. Svitzer uit Denemar
ken door een management 
buy-out in 2002 verzelfstan
digd.

Sea o f Solutions werd in 2001 
opgericht door de huidige di
recteuren, B. Rietveldt en J. 
Lusthof. Het bedrijf is bekend 
om zijn innovatieve ontwer
pen voor boorschepen, pijpen - 
leggers e.d. De lijst van sche
pen die door beide directeuren 
zijn ontworpen, gaat mëer dan 
20 jaar terug. Op het ogenblik 
is een van de eerste pijpenleg-

gers/kraanschepen van een 
nieuwe generatie volgens ont
werp van Sea o f Solutions in 
aanbouw bij de combinatie 
Huisman/Sembawang,

IM T  Marine Consultants 
werd in 1989 opgericht door 
N. Patterson voor het leveren 
van ontwerp- en engineering- 
diensten aan de scheepvaart en 
de offshore industrie. De heer 
Patterson blijft aan als direc
teur van IM T en houdt 15% 
van de aandelen. Het bedrijf, 
met twee vestigingen in het 
Verenigd Koninkrijk en 18 
medewerkers, heeft een repu 
tatie opgebouwd in het ont
wikkelen en ontwerpen van 
diesel-elektrische Platform
Supply Schepen, Ankerbe- 
handelingsschepen, Standby

Rescue Schepen e.d. Recente 
klanten zijn BP Shipping, V i
king Offshore, North Star en 
Swire Pacific.

Met Offshore Ship Designer 
is een marktpartij gecreëerd 
die in staat is zijn klanten te 
bedienen met een volledige 
range van hoogwaardige inno
vatieve ontwerpen.

N adere informatie bij :
• WorldWise Marine 

M .A . Wijsmuller 
+31255 545070;

• Sea o f Solutions 
B. Rietveldt 
+31 10 4750011;

• IM T Marine Consultants 
N, Patterson 
+441674 678999.

Boskalis versterkt posïtie met acquisitie en vlootuitbreiding

Baggerbedrijf Koninklijke 
Boskalis Westminster nv 
heeft eind mei de overname 
van de baggervloot en acti
viteiten van D. Blankevoort 
International Dredging Com 
pany voltooid. Boskalis ver
werft hiermee een team van 
ervaren medewerkers, alsme
de drie sleephopperzuigers

van respectievelijk 4.700m3, 
3.000m3 en2.500m3.

Tevens heeft Boskalis de tus- 
sensectie besteld ten behoeve 
van de verlenging van de jum
bohopper Queen of the Ne
therlands. Evenals haar 
zusterschip W D  Fairway, dat 
in 2003 werd verlengd, krijgt

zij een inhoud van 35.500 m3, 
circa 50% meer dan haai' hui 
dige omvang. De verlenging 
zal naar verwachting eind 
2007 gereed zijn.
Daarnaast zijn de voorberei
dingen van de renovatie van 
dejumbocutter Phoenix ineen 
vergevorderd stadium, Boska
lis verwacht ook deze eind

2007 weer in de vaart te kun
nen brengen.

Bovenstaande transacties zijn 
belangrijke stappen in de stra
tegie van Boskalis, die gericht 
is op groei door zowel acquisi
ties als vlootuitbreiding.



Maritieme mankt door Menso de Jong

Groenen als
De zomervakantie is achter de rug. Uit
gerust, gesterkt en onwetend over alle, 
tijdens de vakantie gepasseerde ellende 
in de wereld kunnen wij opnieuw aan de 
slag met de hoop dat het toch een goed 
bedrijfsj aar zal worden. De wereldsitua 
tie blijft weliswaar onzeker met een tè- 
zeer op consumptie gerichte Ameri
kaanse economie, politieke wedijver 
over de controle op olie- en gaswinning 
en de tot dusverre, onder andere door 
Amerikaans geklungel, weinig succes- 
volle strijd tegen fundamentalistische 
islamieten. Al hadden velen de kachel 
aan eind mei, we worden voortdurend 
eraan herinnerd dat we ons ernstige zor
gen moeten maken over de opwarming 
van de aarde. De scheepvaart is daarbij 
een trendvolger en laat initiatieven ter 
bestrijding van het broeikaseffect over 
aan de milieubeweging. Zou het niet 
verstandiger zijn deze beweging juist te 
betrekken bij moeizaam verlopende ac
ties ter verkrijging van veiliger schepen?

Ondanks zulke perikelen kan de mari 
tieme sector een goed jaar verwachten, 
De vrachten zijn weliswaar lager dan 
vorig jaar, maar voor vele rederijen vol
doende om winstgevend te varen. Voor 
de kleinere multi-purpose schepen en 
feeders zijn de vooruitzichten zelfs gun
stig omdat er niet veel van deze schepen 
zijn besteld, al was er afgelopen jaar een 
inhaalslag. Onze scheepsbouwers profï 
teren daarvan met hun vooraanstaande 
positie in de markt voor vrachtschepen 
tot 12.000 ton. Zij hebben volle order
boeken, evenals de werven die zich rich
ten op gunstige markten als binnen
vaart, bagger en offshore.

Groenen aan winnende hand
De meeste kiezers steunen de milieube
weging, want die zorgt er immers voor 
dat er althans iets gebeurt om een scho
nere wereld te krij gen al o verdrij ft zij re - 
gelmatigbij haar acties. Ontegenzégge
lijk is de milieubeweging strak georga
niseerd en vormen de verschillende 
groeperingen meestal een gesloten front 
met dientengevolge een grote invloed 
bij de besluitvorming.
Zo is het duidelijk dat de Groenen aan 
de winnende hand zijn bij hun streven 
de Bazel-conventie van kracht te verkla - 
ren voor de sloop van schepen. Prak
tisch alle EU-regeringen onderschrijven 
reeds dat schepen onder Bazel vallen, 
zodat zij alleen naar sloopcentra in India 
en Bangladesh kunnen gaan na volledi
ge verwijdering van asbest en ander ge
vaarlijk 'alval’ . Nu de EU om is, zal de 
druk op IM O  wel worden opgevoerd. 
In zowel India als Bangladesh zijn er 
bovendien advocatengroepen die de 
Groenen steunen door de import van 
asbestschepen voor de sloop aan te 
vechten. Weliswaar zouden in landen 
als Indonesië nog steeds asbestplaten in 
de verkoop zijn, zoals voor dakbedek
king. Als dat in India ook het geval is, 
kan het voor ons een geruststelling zijn 
dat werkloze, Indiase slopers waar
schijnlijk geen geld hebben voor de aan
schaf van een nieuw asbestdak. 
Ondertussen roepen maritieme experts 
dat het verstandiger is de slooplanden te

helpen bij het verantwoord verwijderen 
van gevaarlijke stoffen, maar wie 
luistert daarnaar zolang de scheepvaart 
geen gezamenlijke publiciteitsactie 
voert en evenmin bereid is met de mi 
lieumensen te overleggen?
Maritieme veiligheidsexperts kunnen 
ook proberen de milieubeweging te 
interesseren voor een actie ter verkrij
ging van veiligere containerschepen. Er 
vallen immers teveel containers over
boord. Die vormen een bedreiging voor 
kleineschepen en, bij gevaarlijke lading, 
voor het milieu. De eis van een hoger 
vrijboord, zodat er minder containers 
aan dek staan, kan dit risico aanmerke
lijk terugbrengen. In dat geval wordt 
bovendien het nog veiligere, open con 
tainerschip aantrekkelijker voor de re
ders. Zonder deze hulp blijven de 
scheepvaartexperts in de marge werken, 
zoals na het overboord gaan van contai
ners op de Noordzee en de Golf van Bis
kaje eerder dit jaar. Eerst werd het toe
geschreven aan falende, automatische 
twistlocks, maar Germanischer Lloyd 
meent nu dat het een andere, nog onbe
kende oorzaak heeft. Ondertussen is 
M ARIN  begonnen met een onderzoek 
naar betere en veiliger lashings, maar de 
resultaten komen we pas over een jaar of 
twee te weten.

Dreigend overschot
Analisten vinden het verbazingwek
kend dat reders doorgaan met bestellen, 
terwijl iedereen zich ervan bewust moet 
zijn dat er een overschot aan schepen 
komt. Dat doet denken aan de jaren 
zestig/begin zeventig. Ook toen bleven 
reders bestellen, omdat een eventueel 
surplus slechts van korte duur zou zijn 
dankzij de gezonde groei van de wereld
handel. De oliecrisis van 1973 maakte 
een einde aan deze euforie.
Een nieuwe crisis kan er altijd komen, 
maar de gevolgen ervan zullen waar
schijnlijk minder langdurig zijn dan in 
de jaren zeventig en tachtig. De verou 
derende vloot staat daar borg voor, In de 
jaren tachtig nam de wereld vloot vol
gens Lloyd’s Register slechts met iets 
meer dan zes procent toe tot 78.000

bondgenoot



stuks. De gemiddelde leeftijd nam 
daardoor toe van 12,5 tot 15,5 j aar. In de 
periode 1990-2005 herstelde de 
scheepsbouw zich met als gevolg èèn 
vlootgroei van 18,2% tot 92.225 sche
pen. Desondanks steeg de gemiddelde 
leeftijd tot 22 jaar. Bij een ondergrens 
van 100 G T  zijn in deze cijfers velé klei
ne schepen opgenomen. Deze blijven 
meestal langer in de vaart dan de grotere 
schepen. Zelfs bij een gemiddelde le
vensduur van dertig jaar is er thans èèn 
vervangingsvraag naar ruim 3.000 sche
pen per jaar.
Politici en Groenen helpen de scheeps
bouwers bovendien een handje. Na de 
zeegaande tankers moeten nu de 
binnenvaarttankers met een enkele 
romp verdwijnen. De huidige energie- 
politiek bewerkstelligt een grotere groei 
van de tonmijlen dan bij de vervoerde 
tonnen en een sterke groei bij het LNG- 
vervoer. Het toenemende bewustzijn in 
ontwikkelingslanden dat rampen met 
veerboten best te voorkomen zijn, kan 
een impuls geven aan nieuwbouw van 
deze schepen. Grote investeringen in de 
haveninfrastructuur, dankzij de ge
groeide wereldhandel, maken het moge
lijk kleinere schepen door grotere te ver
vangen. Ook de reparatiewerven profi
teren: investeringen in schonere moto
ren om de milieuvoorsprong van de 
binnenvaart ten opzichte van wegtrans
port te behouden, blijven doorgaan. 
Binnen afzienbare tijd moeten reders 
ook investeren in het zuiveren van bal 
lastwater. W ie weet, straks moeten

schepen vaker dokken om het transport 
van ongewenste organismen die zich op 
de scheepshuid bevestigd hebben, tegen 
te gaan.

Zonder innovatie geen scheeps
bouw
Een moeilijker te beantwoorden vraag is 
o f de Europese scheepsbouw zich kan 
staande houden bij een toch tijdelijk af
nemende vraag naar nieuwbouw7. Inno
vatie moet daarop het antwoord zijn. De 
Nederlandse scheepsbouwers zijn zich 
dat ten volle bewust. Het is daarom te 
betreuren dat onze regering het niet wil 
inzien door de toegestane innovatiesub- 
sidie tegen te houden. Omdat veel inno
vatie gericht is op milieuvriendelijkere 
schepen, zou ook hierbij steun van de 
Groenen van belang kunnen zijn.
Vele Nederlanders geloven nog steeds 
in de IT-industrie hoewel deze in
dustrie als een van de eerste het maak- 
proces naar goedkope ontwikkelings
landen heeft overgebracht. Het IT-ima- 
go blijft toch behouden omdat er zoveel 
kennis en innovatie aan het werk is 
binnen deze industrie. Daarentegen is 
het imago van zowel scheepsbouw als 
scheepvaart afgenomen, mede als ge
volg van de crisis in de j aren zeventig en 
tachtig. Er is thans nagenoeg geen mari
tieme kennis meer, noch bij onze rege
ring, noch bij de Europese Commissie, 
Mede daardoor winnen de Groenen 
steeds meer invloed in de maritieme 
wereld. Zo werden de zittingen over vis
serij en scheepvaart op de onlangs ge

houden Noordzee-conferentie in G o
thenborg voorgezeten door de Zweedse 
milieuminister; Noorse milieugroepen 
dienden er nieuwe voorstellen in voor 
het transport van radio actieve materia
len.
EU-Commissaris Joe Borg w'il nu de 
maritieme invloed in het Brusselse cir
cuit vergroten door de instelling van een 
nieuw directoraat-generaal voor scheep
vaart.
Tot dusverre valt dezè bedrijfstak onder 
Transport waar voornamelijk kennis 
over spoor, wegvervoer en luchtvaart 
aanwezig is. Brussel wil bijvoorbeeld de 
internationale vrachtvaart onder het 
EU-concurrentieregime brengen, maar 
erkent dat het volledig onkundig is over 
de huidige gebruiken in deze vaart. De 
Commissie heeft nog geen bevoegdheid 
reders te vervolgen, maar toch maant zij 
de trampreders al te onderzoeken o f hun 
regels voor pools en andere afspraken 
wel voldoen aan de huidige concurren
tieregels.

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
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V E R I T A S

Bureau Veritas, opgericht 
in 1828, is één van de 

mondiaal toonaangevende 
dienstverleners 

gespecialiseerd in OHSE 
management (Quality, 

Health,
Safety, Environment) en 

maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

Wij zijn 
actief in meer dan 150 

landen en hebben 20.000 
professionals in dienst om 
onze klanten optimaal te 

bedienen.

De divisie Marine 
Nederland is een 

organisatie van ongeveer 
60

medewerkers met 
kantoren in Rotterdam en 

Groningen en beschikt 
over een 

volledig toegerust plan 
approval en inspectie 

team, waarin hoog 
opgeleide 

ingenieurs samenwerken 
om wereldwijde 

dienstverlening aan te 
bieden op 

het gebied van 
certificering, training en 

consultancy.

Voor de verdere u itbouw  en versterk ing van onze d ienstverlen ing zijn wij voor 
onze afdeling M arine op zoek naar een

Marine Center Surveyor
Functiebeschrijving
Als team lid van het M arine C enter bent u ve rantw oorde lijk  voor het 

contro leren en va lideren van de 
rapportages van Surveyors w ere ldw ijd  aan de hand van regels, instructies en 
procedures. Tevens bent u één van de aanspreekpunten van onze klanten en 
onderhoudt u contacten met de 
scheepvaartautorite iten.

Profiel
U heeft een M aritiem e ople id ing op HBO -niveau en heeft enige jaren ervaring 
opgedaan op koopvaard ijschepen. Q ua persoonlijkhe id  bent u am bitieus en 
w enst u het verschil te maken op klantniveau door uw grote  custom er focus, 
vakm anschap en com m unica tieve  vaard igheden. Gezien het internationale 
karakter van de m aritiem e w ere ld  spreekt het voor zich dat u de Engelse taal 
beheerst. Het beheersen van één van de Scandinavische talen is een pré.

Tevens zijn wij voor ons kantoor in Rotterdam  voor de verdere  u itbouw  van 
onze d ienstverlen ing binnen onze d iv is ie M arine op zoek naar

Surveyors
Functiebeschrijving
Het ze lfstandig contro leren van de conditie  van varende en in aanbouw  zijnde 
schepen op basis van onder andere technische standaards en specificaties.

Profiel
U heeft een HBO -ople id ing S cheepsw erktu igkunde -  level C of equivalent en 
ervaring op het gebied van scheepsw erktu igkunde. D aarnaast heeft u 
tenm inste  5 jaar praktische ervaring in de m aritiem e w ereld. U beheerst de 
Engelse taal u itstekend, u bent in itiatiefrijk, resultaat georiënteerd, 
overtu igend en in staat relaties op te bouwen en te onderhouden. U heeft de 
wil het verschil te m aken en u te onderscheiden op klantniveau.

Ons aanbod
Een u itdagende en vee lz ijd ige  functie  met vo lop ruim te voor verdere 
ontw ikkeling binnen een succesvolle  en am bitieuze Marine d ivisie. Een 
gedegen op le id ingstra ject om succesvol te kunnen opereren. G oede prim aire 
en secundaire arbeidsvoorw aarden.

Uw reactie
Uw schrifte lijke  sollic ita tie  m et CV kunt u richten aan:
Bureau Veritas
Afdeling Personeelszaken
W estb laak 7
3012 KC Rotterdam
Tele foonnum m er: 010 - 2822666
E-mail: h rm nld@ nl.bureauveritas.com

mailto:hrmnld@nl.bureauveritas.com
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Voor de verdere  u itbouw  van ons team  en versterking van onze 
d ienstverlen ing zijn w ij voor onze afdeling Dutch Plan approval O ffice in 

R otterdam  op zoek naar

Surveyors Plan Approval
Afdeling
De afdeling Plan Approval houdt zich bezig met het onderzoeken en 
evalueren van ontw erpen van schepen en offshore insta lla ties aan de hand 
van klasse-specifica ties en de w ette lijk  verp lich te  eisen met betrekking tot 
ve ilighe id  en kwalite it. O nze activite iten kenm erken zich door een grote 
d iversite it op het gebied van pro jecten en scheepstypen en hebben een 
s terk internationaal karakter. Door de techn ische expertise en sterke 
custom er focus van onze surveyors m axim aliseren w ij de toegevoegde 
w aarde naar onze klanten. Het surveyors team  van de Dutch Plan approval 
O ffice is actief in de vakgebieden Huil, M achinery, E lectric ity & Autom ation, 
Safety en Stability.

Functiebeschrijving
Als team lid  van onze afdeling Plan Approval bent u één van de 
aanspreekpunten voor onze klanten met betrekking tot 
n ieuw bouw pro jecten, ingrijpende renovaties en om bouw  van  schepen. U 
beoordeelt ontw erptekeningen aan de hand van re levante regelgeving en 
assisteert de klant om to t een resultaat te kom en dat conform  de eisen en 
tege lijkertijd  praktisch u itvoerbaar is. Tevens fungeert u als technisch 
adviseur voor zowel onze klanten als de co llega ’s in het in ternationale 
Bureau Veritas netwerk.

Profiel
U heeft een HBO/TU m aritiem e ople id ing met succes voltooid en heeft 
aantoonbare affin ite it met het ontw erpen c.q. analyseren van 
scheepsw erktu igkund ige  system en. Qua persoonlijkhe id  bent u am bitieus 
en leergierig en u voe lt zicht thuis in een sterk dynam ische om geving. 
D aarnaast beschikt u over u itstekende com m unicatieve vaard igheden en 
kunt u goed in team verband werken. U w ordt bovendien gedreven door de 
wil het verschil te maken op klantniveau. U bijt zich vast in de m aterie zodat 
u professioneel technische antw oorden kunt geven op vragen van onze 
klanten. Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is 
een vere iste .

Voor deze functies geldt een uitgebreid op le id ingstra ject.

Uw reactie
Voor nadere inform atie kunt u contact opnem en met:
G ijsbert de Jong
M anager Dutch Plan approval Office 
te l.: 010 282 26 39

Uw sollic ita tie  met CV kunt u richten aan:
Bureau Veritas 
A fdeling Personeelszaken 
W estb laak 7 
3012 KC Rotterdam 
tel.: 010 282 26 66
e-m ail: h rm nld@ nl.bureauveritas.com

mailto:hrmnld@nl.bureauveritas.com


Technologie door Ir. Titia van der Burg

Technologie bepaalt 
prestaties Volvo O cean Race

Ir. Titia van der 
Burg is onafhan
kelijk journalist, 
voor meer 
info zie
www.hightext.nl.

De twee Nederlandse zeilboten die aan deze editie van de Volvo Qcean Race meededen, voeren bijzon
der goed. Na drie etappes stonden de twee door ABN AMRO gesponsorde boten op de eerste  en tw ee 
de positie in het klassem ent. De v ijf andere boten die meededen, hadden re la tie f veel m ateriaa lprob le- 
men. W as d it gewoon pech, of was het succes van de ABN AMRO boten afgedwongen? Om hier inzicht 
in te  krijgen, w o rd t het ABN AMRO syndicaat vanuit het oogpunt van de botenbouw in beschouwing ge
nomen.
Roy Heiner (technisch directeur van het 
ABN A M R O  syndicaat) verkoos Juan 
Kouyoumdjian als ontwerper, huurde 
Killian Bushe in (als supervisor voor de 
bouw) en liet de schepen bouwen bij de 
góed gefaciliteerde werf van Lèèn 
Schaap in Lelystad (Schaap Shipcare). 
De in Zweden wonende Ier Killian 
Bushe bouwde ook de winnende V 060 
tijdens de Volvo Ocean Race in 2001
2002: Illbruck. En op dit moment is hij 
bezig met het modificeren van de 
America’s Cup jachten voor Victory 
Challenge in Gothenburg. Bushe is dus 
geen onbekende. Maar over de keuze 
van de relatief onbekende Argentijnse 
Kouyoumdjian was in het begin veel 
commotie. De laatste vijf winnende

Whitbread/Volvo-boten kwamen na
melijk van de tekentafels van Bruce 
Farr. Vier van de zeven boten die in de
ze editie meedoen, zijn dan ook door 
Farr ontworpen. Heiner legt uit waar
om hij toch koos voor Kouyoumdjian: 
“Niemand had in feite ervaring met het 
bouwen van een V 070. Wat de door
slag gaf was dat met Kouyoumdjian 
goed viel samen te werken en dat hij 
technologisch zeer goed is onderlegd. ”

Oprichtend moment
Eén van de vele uitdagingen van ont
werpers en bouwers van snelle zeiljach
ten is het verkrijgen van een zo groot 
mogelijk oprichtend moment Hoe gro
ter namelijk het oprichtend moment,

M eesta l is  de ve rs tag ing  g em a a k t van s ta a ld raad , m a a r d ie van de V 0 7 0 's  zijn gemaaid: van 

PBO. Deze kunststo fveze l is  s te rk e r  en lic h te r dan staa ld raad . Op een V 0 7 0  leve rt h e t een 

besparing  op van ru im  honderd  kilo. H e t g ro te  nadeel is  d a t PBO e rg  s le ch t te gen  zonlich t 

kan. De ve rs tag ing  d ie n t dus  goed te  zijn bescherm d m e t een specia le  coating  o f m ante l. 

Foto: Jon Nash.

hoe meer performance een zeiljacht 
heeft. Want ook bij veel wind blijft de 
boot ‘mooi rechtop’ varen en wordt er 
een groter effectief zeiloppervlak ver
kregen.
Om dit voor elkaar te krijgen moet een 
zo groot mogelijk percentage van het to
taal gewicht van het schip in de bulb van 
de kiel worden verwerkt. Al het gewicht 
dat je boven de waterlijn bespaart, kan 
in de kiel gestopt worden. De uitdaging 
is dus om de romp plus inhoud en op 
bouw zo licht mogelijk te bouwen, maar 
dan natuurlijk ook weer niet zo licht dat 
het schip uit elkaar valt. In het volgende 
wordt duidelijk gemaakt hoe het bouw
proces van de ABN A M R O  boten is 
verlopen. Uitgelegd wordt wat de geko
zen materialen en bouwtechnieken wa
ren en waarom juist die.

Lichtgewicht rompen bestaan in het al
gemeen uit een sandwich-structuur, dat 
wil zeggen twee sterke en stijve huiden 
met daartussen een lichtgewicht kern. 
Hoe dikker de kem, hoe groter de struc
turele stijfheid van het materiaal. Voor 
het bouwen van de VOóO’s werd nog 
gebruik gemaakt van aramidevezels 
voor de huiden en schuim voor de kern. 
De V 0 7 0 ’s zijn gemaakt van nog lichte
re en stijvere materialen. De huiden zijn 
van een koolstoflaminaat (bestaande uit 
koolstofvezels en uitgeharde epoxy) en 
de kern bestaat uit nomex (een honing - 
raatstructuur gemaakt van in fenolhars 
gedrenkte aramide pulp). Door het ge
bruik van deze materialen wordt de to
tale rompstructuur niet alleen lichter 
maar ook veel stijver. Daardoor kunnen

http://www.hightext.nl
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de stagen strakker (want de boot ver
vormt minder) en zodoende kan meer 
performance worden bereikt.
Het koolstoflaminaat wordt verkregen 
door het laagje voor laagje opbouwen 
van flinterdun zogenoemd prepreg (in 
nog reactief hars gedrenkte koolstofve- 
zels). Het neerleggen van deze laagjes en 
de nomex gaat relatief makkelijk (verge
leken met aramide en schuim) en is in 
een dag o f vijf gebeurd. Na het neerleg
gen van alle lagen prepreg (elf tot veer
tien lagen, afhankelijk van de plaats in 
de romp) en de kern van nomex, moet 
de hars van de prepreg worden uitge
hard. De romp wordt in zijn geheel in 
folie verpakt, vacuüm gezogen, de oven 
ingereden en vijftien uur lang bij 85 °C  
uitgehard. Schaap: “Wat in dit project 
een goede rol heeft gespeeld is dat onze 
oven een veel groter volume heeft dan 
de boot (vier a vijf keer groter). 
Daardoor krijg je een egale warmteop 
bouw. Wat je vaak ziet is dat ze een 
oven direct om de romp heen bouwen. 
Ze stapelen een paar platen op elkaar en 
pakken de boot redelijk krap in. De 
ruimte wordt dan warm gestookt, 
Daardoor krijg je geen gunstige tempera- 
tuuropbouw. Je krijgt dan bijvoorbeeld 
zogenoemde hot spots: plekken die heel 
heet zijn en vlak ernaast koude plekken. 
Door dit soort temperatuursverschillen 
kunnen de lagen onderling verschuiven 
waardoor onthechting optreedt. ”
Het is enorm belangrijk dat de huiden 
van koolstof na het uitharden perfect 
aan het nomex vast zitten. Als de hech 
ting tussen de drie lagen niet goed is, 
dan bestaat de kans dat één van de hui 
den loslaat van de kern, door bijvoor
beeld een ruwe zee o f piekspanningen. 
Dit heet delaminatie. En als een boot 
daar eenmaal last van heeft dan is het in

problemen, de boot valt namelijk uit el
kaar. Je kunt proberen om het op te los
sen door bijvoorbeeld planken aan beide 
zijden te bevestigen en deze met bouten 
vast te zetten, maar leuk is anders. De 
Brasil 1 kreeg ermee te maken tijdens de 
tweede etappe toen het dek gedeeltelijk 
delamineerde. Bij Pirates en Movistar 
liep er zelfs water naar binnen ten gevol
ge van delaminatie bij de kielbox (zie 
kantelkielen).
Het verkrijgen van een goede hechting 
tussen nomex en prepreg is lastig. Tij 
dens het uitharden kan namelijk ont
hechting optreden. Hoewel de romp 
compleet in folie wordt ingepakt en va
cuüm gezogen, blijft er altijd wat lucht 
achter in de honingraat cellen. Tijdens 
het uitharden zet die lucht uit en kan zo 
(als een ballon) de koolstoflagen wegdu- 
wen en de hechting met het nomex te
niet doen. Dit kan w'orden voorkomen 
door met een roller gaatjes in de koolsto - 
flagen te prikken, waardoor de lucht uit 
de cellen via de prepreg kan ontsnap 
pen. Bushe is overtuigd dat de hechting 
tussen de drie lagen bij de ABN A M 
RO boten perfect is. "O f wij gaatjes 
hebben geprikt? Nee!” legt Bushe uit, 
“ Het prepreg wat w7e gebruikten bevatte 
een lijmlaag en dat is tegenwoordig de 
standaard methode voor het verkrijgen 
van een binding tussen honingraat met 
koolstofhuiden. Een maximaal vacuüm 
is hierbij erg belangrijk. W e doen dit nu 
al bijna twintig jaar en hebben het 
systeem goed uitgewerkt. ”
Naast eèn slechte hechting kunnen ook 
luchtinsluitingen desastreuze gevolgen 
hebben voor de sterkte van het koolstof
laminaat. Omdat de huid laagje voor 
laagje wordt opgebouwd, kunnen er 
makkelijk luchtbelletjes tussen de lagen 
terecht komen, waardoor de structurele

stijfheid en sterkte drastisch verminde
ren. In de begintijd van de koolstof- 
masten zijn er op die grond heel wat 
overboord gegaan, maar tegenwoordig 
valt het met dit soort schade mee. Brasil 
1 had weliswaar met een mastbreuk te 
kampen maar o f hier sprake was van 
luchtinsluitingen is moeilijk te zeggen. 
Bij de ABN A M R O  boten is er in ieder 
geval alles aan gedaan om eventuele 
luchtinsluitingen te voorkomen. Na elk 
laagje prepreg dat werd aangebracht, 
ging er folie over de romp en mal. Het 
folie werd luchtdicht afgesloten en het 
geheel werd vacuüm gezogen. Zodoen
de zijn eventuele luchtinsluitingen ver
wijderd.

ONE en TWO
Even voor alle duidelijkheid: de eerste 
boot die werd gebouwd heet ABN A M  - 
RO T W O  en de tweede dus ONE. De 
verschillen tussen de ONE en de T W O  
zitten hem vooral in de deklayout en het 
gewicht. T W O  werd gebouwd toen 
nog niet bekend was welke zeilers er 
mee zouden gaan varen. Bij de bouw 
van ONE was echter schipper Mike 
Sanderson en zijn bemanning nauw be
trokken, Zodoende hebben ze veel in
vloed gehad op de deklayout. En als je je 
gereedschap naar eigen wens kunt inde
len, is dat een absoluut pluspunt.
Dan over het gewicht. De romp plus in
houd (schotten en spanten) van de 
ONE is maar liefst 250 kilo lichter dan 
de T W O  (die 2.800 kilo weegt). Dat 
komt ten eerste omdat ervaringen die 
zijn opgedaan bij de bouw van T W O  in 
gunstige zin konden worden gebruikt 
bij de ONE. Ten tweede is de ON E in 
een holle mal en de T W O  op een bolle 
mal gemaakt en ook dit brengt gewicht- 
winst met zich mee.



Links: De A B N  AM R O  ONE p loeg t d oo r de golven. Foto: Jon N ash. R echts: De A B N  AM RO TW O m e t sp innaker. Foto: A B N  AMRO.

Boten Ontwerper Bouwer

ABN A M R O  boten 
http://team, abnamro.com

Juan Kouyoumdjian: 
www.juanyachtdesign.com

Killian Bushe (supervisor): www.killianbushe.com; 
Leen Schaap: www.schaapshipcare.nl

Ericsson Bruce Farr: 
www. farrdesign. com

Green Marine: www.greenmarine.co.uk
Bouwde enkele beroemde en snelle jachten
zoals Assa Abloy, Intrum Justitia, vier Luna Rossa’s voor
de Prada America’s Cup campagne, Stealth, Leopard,
Ulisse en Shaman of the Free Spirit

Pirates the Carribean Bruce Farr Green Marine
Movistar Bruce Farr Boat Speed: www.boatspeed.com.au bouwer van de 

trimaran B&Q, waarmee Ellen MacArtrhur in 71 dagen 
(12,66 knopen gemiddeld) als snelste singlehanded de 
aardbol mee rondzeilde in 2005.

Brasil 1 Bruce Farr M L Boatworks: Marco Landi, 
Indaiatuba, Brazilië

Brunei Don Jones Hart Marine: www.HartMarine.com.au

Schaap legt de voor- en nadelen van de 
twee bouwmethoden uit: “Het maken 
van een bolle mal gebeurt relatief snel 
en goedkoop. Het nadeel is wel dat de 
buitenhuid niet zo mooi glad wordt en 
naderhand moet worden geplamuurd. 
ABN A M R O  T W O  is met zo’n hon

derd kilogram plamuur besmeerd. Het 
maken van de holle mal van de ONE 
kostte zo’n 4.000 manuren aan extra 
tijd, maar omdat de huid het gladde op 
pervlak van de holle mal ovemeemt is 
de buitenhuid van ONE mooi glad. 
Plamuren was daarom niet nodig, een

Alle Volvo 7 0 ’s  hebben voora f 
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Foto: Schaap Shipcare.

besparing dus van honderd kilo. ” 
Ontwerp en bouw in beschouwing ge
nomen, ziet heter al met al naar uit dat 
de goede posities van de ABN A M R O  
boten allerminst op toéval berusten. 
Heiner: “Zeventig procent van onze 
winst ligt in de voorbereiding” . Ook 
Heiners neus voor de beste mensen en 
gereedschappen hebben een rol ge
speeld bij het succes: “W e hebben een 
sterk team. Niet alleen qua ontwerpers 
en bouwers; ook de zeilers, de shore 
crew en de staf zijn goed.” Onder het 
motto van ‘alle kleine beetjes helpen’ is 
continu gestreefd naar perfectie. En dat 
is gelukt. Missie volbracht.

Websites:
Volvo Ocean: unmv.volvooceanrace.org 
Nederlandse site met- achtergronden: 
uww. oceanraee. nl

http://team.abnamro.com
http://www.juanyachtdesign.com
http://www.killianbushe.com
http://www.schaapshipcare.nl
http://www.farrdesign.com
http://www.greenmarine.co.uk
http://www.boatspeed.com.au
http://www.HartMarine.com.au
http://www.volvooceanrace.org
http://www.oceanrace.nl


Kanteikielen
Tijdens de Volvo Ocean Race is er veel 
schade aan de kanteikielen opgetreden. 
Waarom wordt een kantelkiel toegepast 
en wat is de oorzaak van de problemen 
geweest?

Functie kantelkiel
Een kantelkiel vormt een alternatief 
voor waterballast. V 0 6 0 ’s hadden nog 
een vaste kiel met waterballast. Een 
kantelkiel o f  waterballast; beide hebben 
tot doel het oprichtend moment te ver
groten. Het voordeel van een kantelkiel, 
boven waterballast, is dat gebruik wordt 
gemaakt van het aanwezige gewicht. Bij 
waterballast wordt extra water binnen- 
gepompt.
Een nadeel aan een gekantelde kiel is dat 
deze minder dwarskracht geeft 
waardoor de boot meer verlijert Om dit 
probleem te verhelpen mogen de boten 
één o f meerdere steekzwaarden toepas
sen. Voor de meeste V 0 7 0 ’s is gekozen 
Voor twee ophaalbare zwaarden (vlak 
voor dé kiel) èèn aan bak- en een aan 
stuurboord. Op een ruime koers (wat op 
een rond-de-wereldtraject nogal vaak 
Voorkomt) kunnen de driftbeperkende 
steekzwaarden opgetrokken worden 
waardoor het natte oppervlak wordt 
verminderd. Dit scheelt aanzienlijk in 
bootsnelheid.
Don Jones, de ontwerper van Brunei, 
koos voor een enkel gefixeerd steek - 
zwaard (canard) dat in de hartlijn van de 
boot is geplaatst, even vóór de kantel 
kiel. Maar daar heeft hij spijt van. Na de 
tweede etappe gaat het team de steek -

zwaardconfiguratie, de mast en de kiel 
onder handen nemen. Brunei blijft als 
gevolg hiervan drie etappes uit de run 
ning.

Oorzaak problemen
Alleen de ABN A M R O  boten en de 
Brasil 1 hebben tijdens de wedstrijd 
geen schade aan de kantelkiel onder
vonden. Een veilig gevoel voor de be
manningsleden want als de kiel af
breekt, dan ga je op de kop en dat wil je 
niet meemaken, zeker niet in de Zuide
lijke Ijszee, Niet dat er tot nu toe kielen 
zijn afgebroken, maar een ‘Free W illy’ 
(loshangende kiel) is ook allerminst een 
pretje, zoals de bemanning van het 
Ericsson Racing Team mocht meema
ken. Globaal gezien waren de proble
men aan dé kiel te wijten aan twee oor
zaken. O f er brak een zuigerstang van 
één van de twee hydraulische cilinders 
(waarmee de kiel kan worden gekanteld) 
o f het schip verloor afdekplaten.

H ie r is  de naa r loef gekante l

de kiel ond e r w a te r  goed te  

zien. Om de zich tbaarhe id  te  

v e rg ro te n  is de kiel flu o re sce 

rend  oran je  gespoten, voor 

h e t geval d a t een V 0 7 0  o m 

s laa t. Foto: Jon Nash.

Cilinders
De cilinders hebben elk een drukkracht 
van 210 ton en kunnen de kiel tot maxi 
maal veertig graden kantelen. Aange
zien de bulb van de kiel ongeveer vijf 
ton weegt en 4,5 meter onder het schip 
hangt, komen er heel wat krachten op de 
constructie. Statisch vallen die krachten 
nog wel mee, maar dynamisch is het na
genoeg onvoorspelbaar wat er gebeurd. 
Denk maar aan de golfbewegingen op 
een ruige zee en het slaan van de boot op 
de golven. Het systeem moet daarom 
erg sterk zijn. Zowel de ABN A M R O  
boten als de Brasil 1 gebruiken een 
Systeem van Cariboni. Dat van Erics
son, Movistar en Pirates is afkomstig 
van Marine & Hydraulics. Beide syste
men hebben problemen gehad. Maar 
ABN A M R O  T W O  had het voordeel 
dat ze eerder in het water lag en de cilin
ders toen nog sterker kon uitvoeren. De 
anderen kregen het tijdens de race om 
de oren.

1
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Afdekplaten
Het scharnierende deel van de kiel ligt 
150 mm binnen de boot. Daardoor kan 
de bulb ver naar loef worden gekanteld 
en meer oprichtend moment geven, 
maar er ontstaat een groot gat in de boot 
zelf. Kouyoumdjian lostte dit op met 
een vrij eenvoudig hetzij ingenieus ont
werp. Farr bedacht een systeem met 
verschillende afdekplaten om van het 
probleem af te zijn. Maar deze platen 
bleken niet bestand tegen de krachten 
van de zee.
Bij de Pirates was een van de afdekpla 
ten kapot gegaan met als gevolg dat er 
water in de kielbox terecht kwam. De 
druk in de kielbox werd zo groot dat de
ze gedeeltelijk delamineerde; water sij - 
pelde de boot in. Movistar ondervond 
hetzelfde probleem, maar dan tijdens de 
(meest gevaarlijke) vierde etappe door 
de Zuidelijke Ijszee. Bij Movistar was er 
echter geen sprake meer van sijpelen; 
het water gutste door scheuren naar 
binnen. En dat terwijl schipper Bouwe 
Bekking (na twee etappes ellende aan de 
kantelkiel) ervoor had gekozen om de ti
tanium versie te vervangen door de ou 
de, stalen, kantelinstallatie. Die is 
zwaarder waardoor er wat tijd geduren
de de wedstrijd verloren kan gaan, maar 
Bekking hoopte in ieder géval dan wel in 
de wedstrijd te blijven, want de oude in 
stallatie had zich tijdens de proefvaarten 
van de boot bewezen. Maar ook dit 
mocht niet baten, Bouwe Bekking zei: 
“Als we ratten aan boord hadden gehad, 
dan waren ze eraf gesprongen. ”

H et bouwen van de TW Q liep over de periode april 2 0 0 4  t o t  decem ber 2 0 0 4 ; de ONE over 

decem ber 2 0 0 4  to t  a ug u s tu s  2 0 0 5 . P e r b oo t duu rde  h e t bouwen c irca  3 0 .0 0 0  uur. Tijdens 

he t a fm o n te ren  w e rd  wel m e t zo’n veertig  a v ijftig  m an te g e lijke rtijd  aan de boo t gew erk t. 

Foto: M a rce l Molle.

The Canting Keel
Zoals bij de m eeste  

V 0 7 0 ’s is de kante lcon- 

s tru c tie  van de ABN  A M 

RO boten g em aakt van t i 

tan ium , een re la tie f lich t 

m aar s te rk  m ateriaa l. 

Foto: SEMCON.

hkdmJc rams zsM 1ha 
he« ïip to 40* from vertical

Specificaties___________V070 (2005 -  2006) V060 (2001 -  2002)

Lengte (m) 21,5 19,5
Breedte (m) 4 ,7 -5 ,7 5,25
Diepte (m) 4,5 3,75
Grootzeil (m") 172 83:
Voorzeil (mz) 140 114
Spinnaker (m3) 500 (max) 300
Masthoogte (m) 31,5 (boven water) 29
Gewicht (kg) 12.000-14.000 14.000
Gewicht bulb (kg) 4.500 3.000
Waterballast (1) 1.000 bij de spiegel 2.500 per kant

Nog een leuke vergelijking: een America’s Cupper weegt 24.000 kg, maar heeft 
maar 6% meer zeiloppervlak dan een Volvo 70.

Conclusies
A l met al blijkt dat Kouyoumdjian's 
ontwerp robuuster is dan dat van Farr. 
Verder ziet het ernaar uit dat de cilin
ders van Cariboni hun werk op de 
V 0 7 0 ’s beter doen dan de cilinders van 
Marine & HydraulicS.

Informatie hydraulische cilinders: 
uninv. cariboni-ita ly. com, uww. marine - 
and-hydraulics. com

http://www.cariboni-italy.com


Sea of Solutions B.V. ontwikkelt projecten voor de offshore en 
maritieme maf kt; daarbij richt het zich met name op 

de reders en oliemaats c hap pijen.

Sca of Solutions 8.V. zoekt en vindt nieuwe combinaties van markten 
e r maritieme concepten waarm ee de Idanlen hun cancurrefende 

positie In de markf kunnen verstevigen af verbeteren, D eie diensten 
worden onafhankelijk en vertrouwelijk uitgevoerd.

Door de groeiende vraag noar om e diensten rijn wij op aoek 
naar enthousiaste aankomende of afgestudeerde

Naval architects (TU/HTS)
die in staat zfn ideeën om te zetten naar werkende 

concepten (at dan niet als afstudeeropdrachts). 
l i j moeten iich vooral door hef technische fraject van 

Sea of Solutions aangetrokkén voelen.
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Sea at Solutions 6.V. Is een Jong en dynamisch bedrijf en bledi 
derhalve veel ruimte voor zelfontplooiing, een goed salaris., een 
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Scheepsbouw door Leon Goossens

SIGMA Class Corvettes
S ta te -o f-th e -a rt design, engineering and production technology a t Schelde Naval Shipbuilding have been 
applied in the construction  of four SIGMA Class C orvettes fo r the Indonesian Navy, Tentara Nasional In
donesia Angkatan Laut (TNI-AL). A unique approach is adopted by the sys tem atic  SIGMA design of the 
ships, in which comm ercial c lassification is cost effectively merged w ith  naval ru les and standards. The 
re su lt is an orderly and e ffic ient construc tion  w ith  high accuracy and quality.

Leon Goossens is 
Manager Product 
Development at 
Schelde Naval 
Shipbuilding

SIG M A C lass C o rve tte s  unde r co n s tru c tio n  a t Schelde Naval Shipbuild ing in V lissingen. Foto: S ander de S te rk e /V a n  Dongen Audiovisual.

Schelde’s naval craftsmanship and the 
expertise o f subcontractors substantiate 
the reputation o f the Damen Shipyards 
Group as a supplier o f excellent marine 
products. The project is on schedule, on 
budget and in accordance with specifi
cations agreed with the customer. The 
modular Ship Integrated Geometrical 
Modularity Approach (SIGMA) has 
given TN I-A L  the opportunity to im
plement his choices in the project. Four 
SIGMA Class Corvettes, with ship 
type designation Schelde Naval Patrol 
9113, are under construction in 
Vlissingen at Schelde Naval Shipbuild- 
ingfor the Indonesian Navy. The order

for two ships became effective in July 
2004 with an option for a second batch 
o f two ships, which in the mean time 
has also become effective, and includes 
contributions by many Dutch subcon
tractors and suppliers. The corvette has 
been designed for extended patrol mis
sions in the exclusive economic zone 
and for law enforcement and prevention 
o f piracy, particularly regarding the 500 
miles stretch in the Straight of Malacca. 
A  modern weapon and sensor suite is 
fitted for this purpose. The ships are 
built according to commercial classifi
cation and enhanced with naval stan
dards, Delivery of the ships with yard

numbers 397, 398, 399 and 400 is pro
jected for middle and late 2007 for the 
two ships o f the first batch, ships three 
and four o f the second batch follow late 
2008 and early 2009. The systematic 
approach in the SIGMA design has a 
positive drive in the progress and the 
finishing quality o f work, which is re
flected in the enthusiasm o f all partici
pants.

SIGMA Design
The four corvettes, designed according 
to SIGMA, are under construction at 
the Schelde yard with great success in 
terms o f progress in construction, novel
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production techniques, cost control and 
quality. The SIGMA Naval Patrol se
ries cover a range o f different hull sizes 
for OPVs and corvettes and is prede
fined on the basis o f model tested hull 
design with systematic structure and 
systems layout, operational and accom 
modation spaces, payload facilities and 
capacities. The corvettes originate from 
this series o f systematic designs o f vari 
ous sizes. A  range o f larger hull dimen
sions is defined similarly for a series of 
frigate-size ships. Both hull series can 
also be adopted for small to large non 
military vessels.
The driving factor behind SIGMA is to 
respond to the world market’s demands 
o f today and the next decades, empha 
sising notably the following two as
pects:
•Flexibility in establishing the optimum 
arrangement o f the customers’ present 
operational requirements, maintaining 
the possibility to implement the chang
ing needs o f tomorrow, which may re
quire modifications or upgrades, there
by avoiding premature obsolescence of 
the vessel;
•Affordability, by a balanced trade-off 
between required capabilities versus 
initial procurement and subsequent life 
cycle cost.

To achieve this goal the SIGMA design 
is essentially customer oriented:
•Wide selection o f basic versions with a 
vast range o f options to enhance and 
customize the vessel without deviating 
from the proven product composition; 
•Competitive price and speedy delivery. 
In the SIGMA design the mission o f the 
ship, such as ‘Customs /  Police’ , ‘Coast 
Guard Patrol’, ‘Littoral Warfare’ or 
‘Blue Water’ mission profiles, deter
mines the equipment and configura
tion, the speed, the maximum range, 
the crew size and the mission time. 
These elements in turn determine the 
ship’s topside and hull size.

T o  validate the geometric modularity 
applied to the hull in the SIGMA de
sign, a series o f hull forms has been ex
tensively tank tested in a joint research 
program, conducted by Marin and 
Schelde engineering department. The 
primary aim o f the research was to es
tablish to what extent it is possible to 
apply geometric modularity to hull 
shapes by application o f a parallel mid 
body without compromising the hydro- 
dynamic resistance properties o f the 
high speed displacement hulls. The 
Schelde Naval Patrol series covers ships 
in the range o f 52 m to  105 m length 
over all, with displacements from 500 to 
2,400 tonnes. The Schelde Frigate se
ries cover the range in length overall 
from 84 to 139 m, with displacements 
from 1,800 to 5,100 tonnes. In the de
sign series, each specific configuration is 
indicated using a four digit or five digit 
number, designating its approximate 
length and breadth overall in meters. 
Apart from standardisation, the quality 
and competitiveness o f the Naval Patrol 
series are further enhanced by Schelde’s 
vast experience in applying a smart mix 
o f commercial and military standards 
and specifications, based on the experi

ence built up in Royal Netherlands 
Navy innovative programs since the late 
eighties. The four Royal Netherlands 
Navy Air Defence Command Frigates 
were designed and built by Royal 
Schelde using navalised commercial 
equipment and techniques made suit
able for naval application. Yet these 
Frigates meet the most demanding op 
erational and technical requirements. 
This approach is projected onto the 
Schelde Naval Patrol vessels and allows 
the customer to make a balanced selec
tion o f commercial and/or military 
standards and specifications that 
matches his operational requirements. 
Objectively, only ship size does not nec
essarily dictate the cost per unit. Mostly 
the complexity o f a ship and the selec
tion o f equipment in conjunction with 
the cost o f installation dominate the 
cost. High compactness o f systems with 
minimum installation space leads to 
high cost. Therefore, the cost o f a hull 
larger than initially anticipated is justi
fied to provide adequate space for cost- 
effective installation o f systems. In this 
way, the approach allows for volume 
margins in case o f selection o f optional 
arrangements or installation o f addi-

S ys tem a tic  m odel te s ts  conducted  a t M ARIN



Main Particulars o f  the Ship:

Length o.a. 90.71m
Length dwl 83.52 m
Breadth o.a. 13.02 m
Depth to Nr. 1 deck 8.75 m
Draugth dwl 3.60m
Maximum draught 3.85 m
Deplacement dwl 1700 tonnes
Speed 28 knots
Propulsion twin shaft CPP
Main engines M CR 2x8,100 kW
Diesel generators 2x2x320 ekW
Accommodation 80 persons

tional systems and allows modification 
o f equipment characteristics by suppli 
ers during the engineering phase. This 
approach was taken from the start in the 
design and construction o f the four 
RNLN Air Defence and Command 
Frigates, recently delivered on sched
ule. A  large hull volume with ample ac
cess and reserve space was adopted to 
allow a combined functional and cost 
optimised space allocation for equip 
ment and streamlining of installation 
work.
The findings have been implemented in 
the SIGMA design:
•Adequate space in a selected larger 

hull volume pays o ff to reduce cost o f 
installation.

• Predefined space allocation for equip 
ment, system connections and access

facilitates less engineering effort, Con
struction at lower cost and ease of 
maintenance, reducing cost and man
ning.

•Naval standards are replaced by com
mercial standards as applicable to op 
timise for cost.

• Commercial equipment is selected 
and installed in such a way to operate 
under naval conditions.

• Commercial equipment allows com 
mercial practice for cost effective in
stallation, maintenance and repair 
with long term availability o f spares or 
replacement o f equivalent systems,

• Systematic design, completeness o f 
systems during detailed production 
engineering and integrated planning of 
the complete production process result 
in:
- less production errors,

higher accuracy o f hull construction, 
-less effort o f installation o f equip 

ment and outfitting o f hull by yard 
personnel and subcontractors,

- shorter delivery time and 
higher quality o f the product .

Many o f the aspects mentioned above 
also have a beneficial effect on the oper
ational and life cycle cost o f the ship. 
Adequate access space is o f paramount 
importance for effective maintenance 
and repair, adding to the operational ef
fectiveness and availability o f the ship. 
The SIGMA Class Corvette was de
signed on the hull designated Naval Pa
trol 9113 with the above approach. 
Building is on track and illustrated on

F ro n t v iew  o f 3 D -com pu te r mode!

the next page with pictures taken during 
the first phases o f construction. Further 
details may be reported at a later stage.

Lloyd's Register o f Shipping classifica
tion
• 100 A1SSC, Mono Patrol, G6 
*L M C
Schelde Naval Yard Standards

Equipment manufacturers and suppli
ers:
• Thales: integrator and systems suppli

er
• MBDA, Oto Melara, Eurotorp: sup

pliers o f Systems and equipment
• Pielstick: diesel engines
• Rolls Royce/KAM EW A: CPP
• Renk: gearbox single in/single out
• Caterpillar: diesel generators
• Imtech: electrical, automation, bridge
• Heinen en Hopman: HVAC
• Hertel: insulation, accommodation
• Buijs: bow sections o f hull structure

The corvette is equipped with an inte
grated topside arrangement with a mod
ern weapon and sensor suite, and with 
internal facilities for command, control 
and communication, commensurate 
with the functions and tasks of the ship. 
In addition to the applicable commercial 
rules and regulations, the naval aspects 
such as more stringent intact and dam
aged stability standards, under water ra
diated noise, shock, EMC, redundancy 
and survivability have been implement
ed to an ambitious level for the function 
o f the ship. The measures for noise re
duction enable effective sonar operation 
and also reduce the inboard noise to a 
desirable level. By fitting the proper re
silient mountings on vital and essential 
equipment adequate shock protection is 
achieved at the same time. The hull 
structure has been designed in all details 
to be inherently shock resistant.

Artist; impression of



Propeller arrangement

S ystem a tic  p roduction  

of 7 .2  m sec tions
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Hull Form and Hydrodynamics
The hull forms of the systematic hull 
series stem from the High Speed Dis
placement form developed at M ARIN  
in the seventies to combine superior sea

Ins ta lla tion  o f main 

engines

keeping qualities with excellent propul
sion properties. The present hull form is 
the result o f further development based 
on the systematic tests on the SIGMA 
series, The smooth flow into the pro

pellers favours outboard-over-top turning 
propellers, resulting in minimal vibrations 
and best propeller/hull interaction: high ef
ficiency and potential delay o f cavitation for 
low underwater noise, thus enabling sonar 
operation at high speed. The propeller de
sign has been optimised to the anticipated 
performance, w'hich is to be confirmed later 
on trials.

Propulsion
The propulsion system comprises twin 
shaft with CP propeller and twin rudder. 
Each o f the two Pielstick diesel engines dri
ves a shaft through a single-in/single-out 
low noise gearbox. Most ships o f this size 
require four diesel engines. The efficient 
SIGMA hull form needs only two some
what higher powered diesel engines to 
achieve its speed, while at the same time 
economics are improved and machinery 
complexity is reduced.

Impression of Construction
The fabrication process o f the steel struc
ture has been optimised, utilising the sys
tematic SIGMA design. Sections complet
ed at Schelde and those from Buijs Shipyard 
are preserved before outfitting and joining 
other sections o f 7,2 m length in the build
ing dock. As a result o f the systematic pro
duction process and the applied craftsman
ship, the construction progresses above ex
pectations with less errors and extremely 
high accuracy. The work sequence in the 
outfitting has been optimised by using new 
techniques for high quality finishing o f the 
compartments, where for example insula
tion and deck covering have been applied 
prior to outfit o f partition bulkheads, sys
tems and equipment.

The SIGMA design allows alteration o f the 
contents within a space without affecting 
adjacent compartments up to a certain 
stage. The layout of the manned spaces, 
system controls and how the ship will be 
operated have been worked out in detail 
with the technical representatives o f the In
donesian Navy, the Delegate Team, or the 
so called ‘SATGAS’ team, in consultation 
w'ith the Royal Netherlands Navy. This 
was done in the early phase o f the engineer
ing before finalising all layouts for produc
tion drawings. The SIGMA approach also 
enables Schelde to offer alternatives in ac
commodation and allows the customer to 
make the arrangement to his own liking. 
The dedicated drive o f Schelde, supported 
by a selection o f capable subcontractors and 
equipment suppliers, ensures an un
equalled high performance quality product.



PRODUCTIE

Schelde Marinebouw in Vlissingen is onderdeel van de 
Damen Shipyards Group die vooral voor overheden 
marineschepen ontwerpt en bouwt. Ook andere complexe 
vaartuigen worden door Schelde Marinebouw en de zuster
bedrijven gerealiseerd. Schelde Marinebouw neemt vooral 
de bouwstrategie en projectmanagement voor haar rekening.

SCHEEPSBOUW

ELECTRONICA

W ERKTUIGBOUW

INKOOP

ENGINEERING

SALES

Schelde Marinebouw levert producten van topkwaliteit 
waarmee de concurrentie ver achter zich wordt gelaten. 
De grote ervaring van Schelde Marinebouw in combinatie 
met de mondiale faciliteiten van de Damen-groep zorgen 
voor een unieke samenwerking. Dit gunstige vaarwater 
biedt ruimte voor dynamische carrières.

De Damen Shipyards Group is de grootste scheeps- 
bouwonderneming van Nederland en is internationaal 
toonaangevend op dit gebied.

Voor een toekomst met vaart
Bij Schelde Marinebouw in Vlissingen zoeken we kandidaten die 
ons team komen versterken. De afdelingen Engineering, Sales, 
Inkoop, het Bedrijfsbureau en Productie zoeken op korte termijn 
invulling voor diverse vacatures.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan snel op onze website en reageer 
meteen. Wij zien uw reactie graag binnen twee weken tegemoet.

Voor inform atie over alle vacatures kijk op:

www.schelde.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SCHELDE MARINEBOUW Glacisstraat 165 - 4381 SE Vlissingen

Postbus 555 - 4380 AN Vlissingen 
Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP telefoon 0118 48 50 00 - fax: 0118 46 50 10

Conoship International BV is op zoek naar: . ■ ■ ■.

ERVAREN SCHEEPSBOUWKUNDIG CONOSHIP 
ONTWERPERS m/v .......

In deze functie zult u geheel zelfstandig ontwerp-, reken- en tekenwerkzaamheden uitvoeren leidend 
to t goede scheepsontwerpen, binnen de grenzen van de geldende internationale voorschriften.
Onze klanten zijn reders en werven In binnen- en buitenland.

Kenmerken van uw werk:
•  Scheepsbouwkundige ontwerpwerkzaamheden, hydrostatische en hydrodynamische 

berekeningen, probabilistische lekstabiliteitsberekeningen.
• Het bepalen van hoofdindelingen, -constructies en -systemen.
• Gewichtsberekeningen.
• Kennis van nationale en internationale voorschriften.

Vereisten:
• U heeft een opleiding Maritieme Techniek voltooid, HTS of TU.
• U heeft ruime praktische ervaring in het ontwerpen van schepen.
• U beheerst de Engelse taal in woord en geschrift, kennis van de Duitse taal 

strekt to t aanbeveling.
•  U kunt omgaan met Eagle, Pias alsook met Autocad en Microsofttoepassingen.

C ontact inform atie:
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Ph. Swolfs, algemeen directeur, of de heer A.A. van der Bles, 
manager Design & Technology. Uw schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, kunt u richten aan:
Conoship International BV, T.a.v. de heer Ph. Swolfs, Postbus 6029, 9702 HA GRONINGEN
Telefoon: 050-5268822 of 06-52356255, fax: 050-5252223, e-mail: conoship@conoship.com, website: www.conoship.com

http://www.schelde.com
mailto:conoship@conoship.com
http://www.conoship.com


W h y choose b e tw een  career an d  q u a lity  o f l i f e . . .

. . .  w h e n  y o u  can h av e  b o th !

Single Buoy M oorings is a w orld  leader in the design, fabrication and insta lla tion o f offshore floa ting  oil 
production systems (FPSO/FSO's). Over the last 40 years the group has developed w orldw ide employing 
3000 people and operating fifteen FPSO's. Hi-technology, strategic planning, state o f the art expertise 
contribute to  the company's constant growth. To participate in our projects and prepare our future, we are 
looking to  recruit, IN MONACO, a 
technical project manager and site 
engineer wishing to  be part o f our 
success and growth:

You w ill be responsible fo r  the  execution o t the  CALM 
Buoy projects' engineering phase. You w ill ensure proper 
execution o f all eng inee ring  w o rk  to  be pe rfo rm ed on 
projects, includ ing the  d e fin itio n  o f technical au thority , 
man-hours and schedule. You w ill assist the site supervisor in 
his activities during the  construction You w ill be in charge o f 
assigned orders/items, thereby assuring the quality, schedule 
and budget.

Ideal candidate w ill have an engineering degree in structure 
or mechanics, significant experience in the  offshore industry 
and good know ledge o f construction and yard activities.

You w ill pe rfo rm  onsite inspections, audits, surveys on 
SBM's o r th ird -p a r ty  m o o rin g , f lu id  trans fe r, process, 
te lem etry , electric and ins trum en t systems. You w ill carry 
o u t  o r superv ise  m a in te n a n c e  and s e rv ice s -re la te d  
activ ities . You w ill develop technica l/pro ject docum entation 
re la ted to  the  above activities, record and organ ize as b u ilt 
o r m od ifica tion  filin g .

Ideal candidate w ill have an engineering degree in hydraulic 
o r m echanical fie lds  and s ig n if ic a n t experience in the  
o ffsho re  industry.

Please enter your resume through our website 
www.singlebuoy.com 
All applications w ill be examined carefully and 
answered accordingly.

M A R I T I M E
H U M A N  RESOURCES

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

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

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

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

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

Koopvaardij:
Kapitein
Stuurman
Scheepswerktuigkundige 
Maritiem officier 
Kok

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

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

Kapitein
project administrateur 
Pipe operator 
Offshore Engineer 
Kraanmachinist

M A R IT IM E  H U M A N  R E S O U R C E S  B V, soerw eg  31,3088GR r o t t e r d a m ,
TEL: 010-4876780 FAX: 010-4876799, WEB: WWW.MHR-RCOM, EMAIL: SECRETARIAAT@MHR-RCOM

http://www.singlebuoy.com
http://WWW.MHR-RCOM


Scheepsbouw door Jon Gray

Jon Gray FNI is 
director of 
Inserve Ltd

Back to Basics
Practical Risk Assessment in Surveys
W e know th a t m ore than eighty per cent of fa ilu res are due to  human e rro rs , and th a t some organisa
tions are looking a t high-tech m ethods and complex ways to deal w ith  human issues on board. W h ile  
these may be appropriate to some of the blue-chip opera tors, the basic issues of lack of experienced 
officers and ra tings, m ultinational and m u lticu ltu ra l crews, insuffic ien t manning, inadequate tra in ing , 
language d ifficu lties and lack of appropriate maintenance are problem areas th a t seem to  have been ig
nored.

It is easy to blame the industry for the 
conditions we see, but we continue to be 
astonished by the lack o f basic care that 
some crew members and company 
managers appear to have. They seem to 
have no consideration for their own 
lives, their families or their workmates. 
It is true that the number o f insurance 
claims has reduced slightly but this is 
mainly due to higher deductibles and 
changing insurance conditions. From 
the perspective o f hull and machinery 
insurers, the spectres o f fire, catastroph
ic machinery failure and total loss are 
still there. The regulators and those 
with the power and/or ability to deal 
with the situation are increasing the 
amount o f prescriptive legislation, say
ing that it is risk based, but we see little 
evidence that it is having any effect.

The Evidence: Fire
Fire is still the largest category o f loss in 
terms o f cost. It is the seafarer’s worst 
nightmare and yet we still find that little 
thought is given to fire prevention other 
than the typical no smoking regulations 
- and even these are not always adhered 
to. Older ships often have combustible 
material in the bulkheads, cabins or 
deckhead linings in the accommodation 
and there may be open stairwells. Even 
where the stairwells are enclosed, doors 
are removed or lashed back. Conse
quently, any fire in the lower part o f the 
accommodation will quickly spread and 
so will the smoke, which could be toxic. 
Simple battery operated smoke detec
tors fitted at various locations in the ac
commodation are a cheap method of 
giving early warning. Carry out a week

ly check and change the batteries annu
ally and the risk o f the crew being 
caught by fire is greatly reduced. Keep
ing the fire doors closed or even fitting 
vertical subdivision to some o f the stair
wells will reduce the spread. Galleys 
with oil soaked filters on exhaust trunk
ing are still areas o f concern. W e have 
seen passenger ships where oil in the 
main galley’s trunking was oozing out 
through the vents to the decks some me - 
tres away. Fire doors to galleys, usually 
fitted with remotely operated electro
magnets, are wedged open or do not 
close fully because the deck tiling is so 
uneven. Laundries on passenger ships 
are another area o f concern, with built 
up lint in the vent trunking or lint leak
ing from the trunking into the deckhead 
space. Often the trunking passes 
through various accommodation decks

with no fire damper between the laun 
dry itself and the open deck.
Regular cleaning and inspection o f gal
ley and laundry trunking, fitting of 
fixed cleaning systems or removable fil
ters in the hard to access areas o f the 
trunking will help. Consideration o f fit
ting additional dampers to long runs of 
trunking will reduce any spread o f fire. 
Regular testing o f thermostats and 
breakers on deep fryers and other cook 
ing equipment will provide added con
fidence. Wiring on older ships is usually 
a collection o f new and old, with 
cropped sections where redundant 
equipment has been removed. The in
sulation may be breaking down, often in 
unseen areas such as where it passes 
through bulkheads or in deckhead 
spaces. The result may be a hot spot and 
consequently a fire. Regular checking of

D isconnected double-skin pipe and uniagged in d ic a to r cock
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wiring and checks inside deckhead 
spaces can be built into the on board 
maintenance system.

Machinery Fires
Fire in the accommodation is trouble
some, but fire in the machinery spaces is 
worse. These areas are most likely to 
have a fire yet we still find that little at
tention has been given to the hazards. 
Oily bilges are still found although this 
must have been a primary target for reg
ulators in recent years. However, of 
more concern are the various hot sur
faces in the machinery spaces. Solas has 
gone some way to address the subject. 
Any surface temperature above 220° C 
is a hazard. Any flammable liquid, in 
eluding hydraulic or lubricating oil, at 
above atmospheric pressure can ignite 
when sprayed onto a hot surface. Even 
now, we continue to find exhaust pipes, 
indicator cocks and other hot surfaces 
unlagged and with unprotected pipe 
work containing flammable liquid close 
to it, often directly above or below it. 
Fuel lines may be loose, vibrating or 
chafing and a prime source o f leakage. 
Flexible or rubberised pipe work, may 
be used instead o f steel; it is easier to 
connect but, unless there is a real need 
for it, Steel is far safer and there is no 
need to worry about wear or perishing. 
Hydraulic packs for wateijets, stabilis 
ers and even passenger deck lifts contin 
ue to be fitted with flexible hydraulic 
hoses where these are not necessary. 
Diesel engines continue to be installed 
in ships, fitted with rubber hoses as a 
means o f fuel supply. There is seeming
ly little consideration given to the failure 
o f these hoses, which casualty investiga
tions show, so often occurs. In addition 
to the fire risks associated with hot sur
faces and pipework, there is the poten
tial source o f fuel for a fire from the con 
tents o f storage tanks: we find perspex 
or plastic gauge glasses which will 
quickly melt in case o f a fire. In addi 
tion, because the tank is not fitted with 
deadweight or spring loaded closers, or 
if they are, they are secured in the open 
position, the contents o f the tank will 
fuel a fire. Generally, toughened glass 
gauge glasses should be used and closers 
shut unless in use. Deadweight closers 
on sounding pipes is another issue. 
Apart from contributing to flooding 
and pollution in case o f impact damage 
to a tank, any leaked oil will also fuel a 
fire.

Again we find the closers lashed open or 
the sounding tapes or funnels left inside 
when not in use. W e regularly raise 
queries over the fire doors in engine 
rooms. While we understand that ven
tilation can be a problem, lashing open 
the fire door between the steering flat 
(where the emergency fire pump is lo
cated) and the engine room is not a sen
sible approach. Any fire in the machin - 
ery spaces could spread to the steering 
flat, disabling the fire pump and making 
access to fight it more difficult. If there 
are ventilation problems, we find that 
ventilation can be improved by chang
ing the way the fans axe used or even 
moving the motors around.

We have little 
confidence n 
C02 systems

Emergency Equipment
Should there be a fire, we always hope 
there will be prompt action to deal with 
it as quickly as possible and prevent it 
from getting out o f control. However we 
often find that training the crew so that 
they know what to do if they discover a 
fire is woefully inadequate, and yet this 
can save the ship. Simple actions such as 
closing doors, shutting off the fuel sup
ply and ventilation can have an immedi
ate effect without putting individuals at 
risk. W e have witnessed fire drills 
where huge amounts o f time are spent

putting on BA sets and rigging equip 
ment, when an attack team could have 
dealt with the fire or reduced the spread 
with extinguishers and local equipment. 
Most crews seem reluctant to carry out 
fire drills in the machinery spaces and 
yet there are more fires in machinery 
spaces than anywhere else. The compa
ny may leave it up to the master to de
cide on the location o f each fire drill; risk 
clearly is not a consideration in the pro
gramming by either the company or the 
master. It is clear from what we witness 
that many drills, especially for the ma
chinery spaces, have not been practised. 
A  number can only be described as 
shambolic and if the matter were not so 
serious, laughable. They are a clear in
dictment o f the lack o f adequate man
agement on board and sometimes o f the 
severe cultural and language differ
ences. The safety management system 
(SMS) documentation may indicate that 
a drill has been carried out but, after a 
few questions, it is clear that the fire 
teams never set foot in the area men
tioned, it has been discussed but not 
practised, W e advocate pre-planning 
drills to ensure that they are realistic and 
then to have a debriefing with all those 
involved to identify positive and nega
tive points, which can be fed back to the 
company so that other ships may bene
fit. Should the fire get out o f control, the 
crew know that, in the machinery space 
in particular, they can use the fixed fire 
extinguishing system. The industry has 
moved some way along and satisfactory 
alternatives have been found for halon. 
However we have always had little con 
fidence in C O , systems. There are al 
ways too many subjects to consider 
when using it; checking if the crew are 
clear, shutting the ventilation off, clos
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ing dampers, boundary cooling. It is al
so necessary not to wait too long to set it 
o ff or to go back in too early. Despite 
being less than perfect, C O ? still seems 
to be the system seen most often but nu
merous crews do not know how to oper
ate it; even the instructions are illegible 
or indecipherable.
Sometimes the system cannot be oper
ated because the wires have been dis
connected or the activating weights 
have been wedged to prevent them from 
moving. W e have found that the door to 
the C O ? room cannot be opened with 
out levering with steel bars, a clear indi 
cation that no one has been in to check 
the system. The Finnish product Hi- 
Fog seems to be the system for the fu 
ture. It is more expensive to fit than oth
er alternatives to halon but it has so 
many advantages. The system can be 
set off without any worries o f people in 
the area or shutting off ventilation, the 
system directs the water over the source 
o f the fire while other machinery can be 
left running, it has a cooling effect and 
the supply o f water is endless, W e had 
hoped that more ship owners would fit 
this kind o f system but it seems that 
most have chosen the cheaper option 
without considering the risk reduction 
opportunities. With respect to shutting 
fire flaps and dampers, although regula
tors look at these regularly, they are o f
ten poorly maintained so that it may be 
difficult, or impossible, to shut them in 
an emergency. Engine-room skylights 
also may be held open with rusted chain 
blocks, or jammed open with timber. 
All this despite the SMS paperwork 
showing that they have been checked 
and operated regularly. Security is a 
subject that has been commented on in 
connection with possible conflicts with 
safety. W e have seen various emer
gency escapes secured from the outside, 
and we have also seen the normal access 
doors in the engine room locked with 
keys from the inside, and only the chief 
engineer in possession o f the key. It is 
clear that no one has given much 
thought to the situation.

W atertight Integrity
One o f the areas o f most concern with 
respect to watertight integrity is the use 
o f watertight doors. WTiile we have 
been concerned to see watertight doors 
continually left open on dredgers work 
ing close to obstructions and in busy 
shipping lanes, we are even more con 
cerned with the use o f watertight doors

on passenger carrying ships. Some flags 
have provisions for leaving certain 
doors open in particular situations; but 
many companies and masters are more 
likely to have all the doors open rather 
than any closed. Unfortunately, to sup
port our view, we have been involved 
with a number o f passenger ships and 
ferries which have suffered severe losses 
because watertight doors were open in 
hazardous situations. The casualties 
have included a ship passing through a 
narrow channel. The stabilisers were in 
use and one o f them hit the mooring 
chain o f a buoy in the channel. The sta
biliser was pushed back into the hull, 
piercing it in way o f the generator room 
and consequently progressive flooding 
affected the main engines in the next 
space. The ship managed to reach a 
nearby port with the assistance o f tugs 
but was severely damaged. There was a 
similar situation with the ferry Express 
Samina when it hit a rock, with resultant 
loss o f life.
Adopting the risk based approach, there 
are a number o f influencing factors. 
The comment made most often by the 
crew is that if the doors in machinery 
spaces are closed, it takes more time to 
pass through when carrying out normal 
duties. There is a risk that someone 
passing through the door could become 
caught if the door closes. Our view is 
that, provided that the crew members 
are correctly trained and the doors ap
propriately maintained, the risks are tol
erable, particularly when they are bal
anced against the risks o f a major casu 
alty caused by flooding. The closed 
doors may be considered an inconve
nience but it will only take a short time

before they become normal operational 
practice, There is also the view that 
where the doors are designed to be 
closed remotely if there is an incident, 
they will all close within a short period. 
However, should the ship have impact 
damage, it is likely that door frames will 
be buckled, hydraulic pipework dam
aged or foreign objects w'ill block the 
doors, all perhaps preventing the doors 
from closing correctly. The other thing 
crews often forget is that closing water
tight doors in case o f fire reduces the 
spread. In many cases, watertight doors 
are also fire doors, Our view is that wa
tertight doors should normally be 
closed when sailing/arriving, in re
stricted visibility, in restricted waters, 
when there is a limitation o f the depth of 
water compared to the draft, or in any 
other hazardous situation. Some doors 
should be closed at all times and some 
closed unless work is being carried out 
in the adjacent space. W e were im
pressed to note that, when travelling on 
a short sea ferry in northern Europe, the 
watertight doors in the passenger areas 
were closed prior to sailing and then 
opened one hour after. It may have in
convenienced the passengers but no one 
seemed to mind. In addition to risks of 
flooding from outside damage, there are 
always risks o f internal flooding. While 
sea chests and sea valves are included in 
class surveys, we have been surprised, 
on some occasions, at their poor condi
tion and in particular doublers and glass 
fibre patches on a sea chest on a passen
ger ship.
W e were also surprised to find that the 
condition o f internal pipework does not 
seem to come under class requirements;



the class surveyor we spoke to was con 
cerned about the condition o f the vari 
ous temporary clamps and patches on 
large bore cooling water and other lines 
in a passenger ship engine room but was 
unable to require owners to deal with 
them. The ship sailed from drydock 
with the pipework in the same condi 
tion. While any flooding from failed 
cooling water lines would have been re
duced by closing the sea suctions, the 
loss o f cooling water could have risked 
damage to the machinery or, by shut
ting down the engines, to loss o f ma
noeuvrability.

Machinery
Next to fire, the main area o f concern is 
catastrophic machinery failure. While a 
prudent ship operator, supported by a 
good class society, will have implement
ed a maintenance system that addresses 
all critical components, we come across 
many where the maintenance system is 
totally inadequate. In addition, we often 
find that the engineers are not fully fa
miliar with the types o f failures that can 
occur with the types o f engines that they 
are operating and the specific precau 
tions that are necessary. Again, it is o f
ten lack o f training or experience^ or 
perhaps insufficient interest. For exam
ple, the greatest area o f failure with 
medium speed four stroke engines is to 
crankshaft bearings. Crankpin and con 
necting rod ovality have often been 
overlooked and resulted in bottom end 
bearing failures, with serious results. 
Apart from the damage to machinery, 
there can be injury to the crew. 
Connecting rod bolts have a fatigue lim
it and these should be renewed accord
ing to running hours, but this is also 
sometimes overlooked. In addition,

crankshaft counterbalance weights are 
known to have caused damage when the 
securing bolts failed. These risks are 
particularly related to older medium 
speed engines but can all be reduced if 
suitable checks are built into the main
tenance system. A  number of engineers 
and companies do not seem to consider 
these factors.

Lube Oil Analysis
One o f the best ways to identify poten
tial problems is by analysing lubricating 
oil. W e have found this to be a weak 
area, with only a minority of operators 
carrying out regular detailed analysis 
and reviews o f results. Those who carry

out the analysis often do not study the 
results to establish the meaning o f the 
figures; the applicability o f these wrill o f
ten vary with each type of engine. W e 
are surprised that the services provided 
by oil suppliers are not used more often, 
particularly as they are often free o f 
charge. Failures o f bearings and conta
mination o f lube oil can be identified 
early on. W e suggest that analysis o f the 
oil is carried out from the main engines 
and generator engines, and o f the tail- 
shaft seal oil, at three monthly intervals. 
I f the engineers also take weekly lube oil 
checks for viscosity and water using 
simple on board test kits, there will be 
further early warning o f problems. Re
lying on the oil mist detector is not

enough: by the time the alarm is set off 
it is generally too late to prevent dam
age. Bearing temperature monitoring 
w'ouldbe far better. I mentioned the im
portance o f checking the tailshaft lube 
oil. The other significant item for the 
tailshaft is the temperature. This is par
ticularly important for single shaft 
ships: failure o f a bearing could be cata
strophic. However again we see that, al 
though the watch keepers may be 
checking the tailshaft temperatures reg
ularly, often no one notices that the 
temperature is slowly increasing day by 
day. W e always suggest recording the 
temperature in the log book to assist 
with this.

There are numerous protective devices 
on the machinery, low lube oil pressure, 
high temperature, overspeed, low tank 
levels, and the crew will rely on these to 
give early warning o f problems and re
duce the risk o f major failure. However, 
to be confident that they will sound the 
alarm or slow the engine down at the 
right time, they need to be regularly 
checked. W e find that most engineers 
do check them but they often only check 
if the electrical connections work or look 
at the gauges as the engine is stopped to 
see if the alarms go off at approximately 
the right level, However this does not 
test the probe itself or verify the set 
point properly. To us this rough check 
is not really enough for protective de
vices which are designed to prevent se
rious damage. W e always suggest hav
ing a system for taking out the probes as 
necessary, testing high temperature 
probes in an oil bath, physically check
ing tank level alarms and therefore hav
ing real confidence that the devices will 
w'ork when needed.
Overspeed trips are always a difficult 
subject and they have to be tested with 
care. O f equal importance is the crew’s 
knowledge o f  how to reset them when 
needed. There is at least one case 
recorded where a major casualty oc
curred to a ship in heavy weather with 
the engine room flooding and the main 
engine overspeed trip operated. The 
crew did not know how to or were unC onnecting  ro d  fa ilu re

Many maintenance systems 
are totally nadequate
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able to reset it, making the situation 
worse. Again, we would expect the 
ship’s SMS to address these types o f 
critical devices as well as the fire detec
tors and bilge alarms but this is rarely 
the case.

Casual Attitude
W e often carry out surveys shortly after 
a ship has been taken over by new own
ers. W e are surprised by the apparent 
casual attitude shown by some. There 
may have been no pre-purchase survey,

particularly where there is the lure o f an 
imminent lucrative charter, and conse
quently the new owners find all sorts of 
problems resulting in an extended re
pair period before the ship can sail and, 
in some cases, insurers unwilling to cov
er the ship until it is brought up to a 
good standard. Accepting the previous 
owners’ class and statutory survey cer
tificates is, unfortunately, no guarantee 
o f anything. Often the newly purchased 
ship will not have any maintenance 
records onboard: the crew will describe 
how they found the previous crew 
burning them in an old drum on the 
poop. While we are disappointed that 
any professional crew would act in this 
manner, it would seem simple for the 
new owners to have stipulated in the

conditions o f sale that maintenance 
records must be included. The standard 
o f maintenance records and o f the 
maintenance systems themselves is very 
variable. While we do not recommend 
any type o f maintenance system or how 
the records should be kept, in many cas
es, it seems hard for the engineers to see 
when the last work was carried out, 
what it was and when the next is due. 
Consequently, overhaul o f key items 
such as the crankshaft bearings men
tioned earlier, may be missed. W e sug-

gest that the system should show for 
each component, the last time it was 
done (either calendar or hours based), 
the time between overhaul (TBO) and 
the time when the next is due.

Paperwork
Although we do not generally concern 
ourselves much with paperwork, there 
are two types that we come across, the 
ship’s and crew certificates and the 
management system. W e find various 
problems with both. As I have suggest
ed, the fact that the ship has valid class 
and statutory survey certificates is no 
guarantee that the vessel is suitable. All 
the situations that I have commented on 
in this article have been found on ships 
with a full set o f  valid certificates and of

ten with recent surveys. W e regularly 
have ship managers waving the certifi
cates in the air, claiming that they prove 
the ship is in fine condition when what 
we have reported on shows that there 
axe significant risks that have not been 
addressed by the company, the class so
ciety or the flag. W e also remind the 
managers that ultimately the company, 
as defined in ISM and other instru 
ments, is responsible. With respect to 
crew certificates, despite the best efforts 
required by ST C W  78/95, there is the 
ongoing problem o f the competency of 
the certificate holders. There is the view 
that as soon as an individual holds the 
certificate, he or she is suitable to take 
over the rank that the certificate quali 
fies them for. There seems to be little 
consideration given to the experience 
needed to be gained first. Various com
ments have been made in the maritime 
press about the perceived stagnation of 
the ISM Code. This is certainly the im
pression we have; often the SMS has not 
been updated since it was implemented 
in 1998. W e always hoped that the SMS 
would be amended and improved as the 
company gained more experience but 
this doesn’t seem to have happened to 
the degree we expected. O f course there 
are numerous checklists in the SMS and 
provided that they are used sensibly, we 
support their use.
Carrying out a specific check may re
duce the risk o f a casualty. However we 
often find that the ‘tick the box ’ ap
proach has been taken, with checklists 
sometimes photocopied with all boxes 
ticked off or items checked as correct 
when the ship does not carry that item. 
W e have recently found checklists writ
ten in English where English is not the 
working language o f the crew and it is 
clear that there is not a clear under
standing o f each item. When we ques
tioned this, we were told that the com 
pany required it in English so that port 
state control and other inspectors would 
be satisfied. Language continues to be 
an issue, both in the SMS and on board 
in general. Passenger ships, unsurpris
ingly, have the most difficulty in ensur
ing that there is a common language. 
While the ship may be able to operate 
adequately under normal circum
stances, lack o f a common language 
causes major problems when fire 
teams need to work together. Few 
companies have resolved this problem 
satisfactorily.

‘Paperwork:
the ‘tick the box’ approach’



Navigation
W e hoped that navigation and bridge 
watch keeping standards would have 
improved in the past few years but it 
seems to us that, perhaps related to the 
apparent reduced standards o f training 
and the increased use o f electronic sys
tems, there continue to be weak areas. 
Over-reliance on electronic charts and 
electronic position fixing has caused at 
least one casualty where we have been 
involved, as well as various near misses. 
There has been a situation where the 
electronic chart system failed and while 
the officer tried to reboot the computer, 
a course alteration was missed and the 
ship went aground. The fact that it was 
a hazardous inshore route at night, with 
only the officer on the bridge com 
pounded the situation. Other incidents 
involved errors on the GPS systems that 
fed the radar and a difference o f more 
than half a mile between the two bridge 
GPS units. No one noticed while the 
ship navigated half a mile off the coast. 
W e were concerned to witness totally 
autocratic masters working on ferries 
navigating around islands and through 
narrow channels, no one on the bridge 
monitored the position, the helm or en
gine movements and the master contin 
ued to operate at high speed within sev
en cables of the berth. W e found the sit
uation frightening. When we suggested 
that bridge team management could be 
improved, the company superinten
dents did not comprehend the term and 
considered it outrageous that any officer 
would monitor the master’s actions. 
The situation when a pilot is on the 
bridge is similar; we have known the 
bridge team to heave a collective sigh of 
relief and pass the time o f day while the 
pilot navigates, on a passenger ship too. 
Generally the passage planning we see 
could be much improved. Useful and 
comprehensive passage plans are rare. 
Particularly rare are passage plans 
building in ‘abort points’ or contin 
gency plans or otherwise considering 
the hazards involved. It is worth re
membering that this may be happening 
on the bridges o f the ships that have the 
watertight doors open, the machinery 
maintenance inadequate, the protective 
devices untested and the CO , system 
inoperable.

Class and Flag
One may think that all these problems 
were found on ships classed with non 
I ACS members and registered with dis

reputable flags: but we find that really 
there is not much difference between 
them. Only the out-and-out ‘rust buck
ets’ are with non-IACS class societies or 
not classed at all; and these are flagged 
perhaps in a country with no experience 
o f ships, It seems that the confidence 
that was previously given to insurers by 
IACS class and reputable flags is no 
longer there. How much are class and 
flag really involved with the human side 
o f operations? The majority o f mini
mum manning levels are disgracefully 
low. With respect to fatigue, records o f 
rest hours may be checked but we find 
that many o f these seem to be falsified. 
Few flags require drills to be carried out 
when they carry out inspections. The 
Marshall Islands is a notable exception 
we know of, while UK flag ships, we are 
pleased to say, often include a drill in 
the ISM Code audit. They are also real-

istic, with the inspector/auditor choos
ing the scenario and those involved. By 
having a drill, so much can be seen 
about how the crew work together, how 
they are managed, how much they 
know about the equipment, and if the 
equipment really works. If a suitable 
drill cannot be held, it is unlikely that 
the ship will operate well on a day to day 
basis. With respect to the condition o f 
ships, we know that, despite the efforts 
some class societies and some flags have 
expended, there is still inconsistency in 
the way surveys are carried out. W e still 
do not understand how standards can 
be maintained if perhaps three renewal 
surveys are carried out by one surveyor 
in one day. Perhaps the class societies 
have been put in the unenviable posi
tion of feeling that they must please too 
many parties; certainly they seem far 
more commercially minded than be
fore.

Risk Assessment
All the items referred to above have 
been identified by surveyors using basic 
risk assessment techniques. Rather than 
just look at the condition, they have 
asked what the risks involved are. This 
will involve the crew and the manage

ment system, as well as the physical 
condition of the hull and machinery. To 
them, all o f this has been readily appar
ent and often, when pointed out to the 
crew, they become clear to them too. 
What we do not understand is why the 
crew, the superintendents, the safety o f
ficer, the designated person, the class 
surveyor, or the flag inspector did not 
see what we saw or asked the questions 
that we asked. When we began risk as
sessment surveys, we simply described 
the situations that we found. More re
cently we have used the simple matrix 
as found in the Code o f Safe Working 
Practices for Merchant Seamen, to give a 
‘risk factor’. W e think that this helps 
the owner and the insurer to see the ex
tent o f the problem and to prioritise the 
corrective actions. W e also hope that 
the company may consider it a useful 
tool for future use. W e see no reason

why the practical risk assessment ap
proach cannot be used more in the in
dustry. It may not be perfect but it is 
simple and far removed from the com 
plex solutions that are suggested else
where. Back to basics: keep it simple 
(and safe),

This is an edited version of a paper presented 
at the International Ship Masters’ Association 
(IFSMA) annual assembly in June 2005. 
Since it was formed in 2003, Inserve has car
ried out hundreds of risk-assessment surveys 
in the UK, Greece, Panama and Shanghai, 
mainly for hull and machinery insurers and 
flag state administrations. Jon Gray has many 
years of consulting and surveying experience, 
particularly in safety, environmental and 
quality auditing.

‘Back to basics: 
simple and safe’



Survey op schepen door Ron Jonker

Ultrasone detectie, 
maritieme toepassingen
U ltrasone detectietoepassingen worden langzaamaan steeds bekender als belangrijk hulpmiddel binnen 
de op land gevestigde industrie . D it in tegenste lling to t  de m aritiem e industrie, w aar u ltrasone detec
tie toepassingen nog m aar beperkt worden toegepast. In d it artike l w o rd t ingegaan op reeds bewezen 
toepassingen alsmede mogelijke overige toepassingen aan boord van schepen.
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Ultrasone detectors worden vandaag de 
dag meer en meer toegepast om de 
dichtheid van scheepsruimen te bewij 
zen, voor o f na de reis. Ladingeigenaars, 
verzekeraars en scheepseigenaars kun 
nen hiermee bewijzen dat een luik wel o f 
niet goed afsluit, waardoor schade
claims van lading en de daarmee ge
paard gaande verantwoordelijkheden 
kunnen worden vastgesteld.
Tot voor kort werd door middel van een 
zogenaamde ‘hosetest’ (met water spui 
ten op de pakking van het luik) gepro
beerd de dichtheid van het luik te bewij 
zen. Men kan zich voorstellen dat een 
luik dat los op het ruim ligt dit water wel 
buiten zal kunnen houden, het gewicht 
van het luik is vaak genoeg om de pak 
kingranden goed op het ruim te laten 
aansluiten. Het is echter een feit dat 
schepen zich in zeegang flexibel gedra
gen. Hogging, (het aannemen van èèn 
bolle vorm) sagging (het aannemen van 
een holle vorm) en torsion (torderen) 
zijn gebruikte uitdrukkingen voor 
scheepsgedrag in dynamische zeecondi 
ties. Hoe langer het schip, hoe groter de 
waarden van deze scheepsgedragingen.

Dit kan oplopen van enkele millimeters 
tot wel een meter o f zelfs meer. Het 
schip neemt dus steeds een andere vorm 
aan, terwijl het luik dat op zich een stijf 
geheel is, hieraan niet meedoet, Resul
taat is dat een luik tijdens de reis steeds 
aan het schuiven en wringen is op het 
ruim. Daarom moet een luik goed vast
gezet worden. Hiertoe gebruikt men 
diverse mogelijkheden, de zogenaamde 
‘cleats’ (klampen) zorgen ervoor dat het 
luik met een zekere spanning op het 
ruim gehouden wordt. Met de ultrasone 
detector kan deze spanning, o f com 
pressie, (van het pakkingrubber) wor
den gemeten. En aangezien ieder luik 
een ontwerp compressie heeft kan er 
door metingen te nemen iets worden ge - 
zegd over de compressie ten tijde van de 
meting. In de haven geconstateerde lek
kages zullen in zeecondities zeker lek
ken en water in het ruim toelaten met al - 
le gevolgen van dien. Omgekeerd kan 
het meten van lekkage na de reis als re
sultaat hebben dat de scheepseigenaar 
verantwoordelijk wordt gesteld voor 
schade aan de lading door water. De 
verzekering dekt deze schade vaak niet 
omdat het vaststellen van lekkage van 
luiken mede inhoud dat het schip geen 
o f niet het juiste onderhoud aan de lui 
ken heeft uitgevoerd, zoals voorge
schreven in de klasse voorschriften en 
verzekeringsvoorwaarden.

RoRo luiken en deuren
Waar luiken de toegang tot het ruim 
verzorgen op dekniveau bij vrachtsche
pen, wordt door het gebruik van luiken 
en deuren aan de achterkant, voorkant 
en zijkanten (de scheepshuid) van spe

ciaal ontworpen schepen de toegang tot 
het schip voor vrachtauto’s, auto’s en 
passagiers mogelijk gemaakt. Ferries, 
sommige passagiersschepen en roll on /  
roll o ff schepen zijn hiervan het voor
beeld.
Iedereen begrijpt dat dezè deuren en 
luiken waterdicht moeten zijn. Vooral 
de boegdeuren van deze schepen heb
ben veel te voorduren. In zeegang kan 
de druk op deze deuren oplopen tot wel 
100 ton/m 2 en plaatselijk wel het dub
bele hiervan (bron: AP Helwig,
Scheepsbouw l e druk, 2e oplage). Ter 
vergelijk: Scheepsluiken worden ont
worpen op minimaal 1,75 ton/m 2 voor 
de voorste luiken en 1,3 ton/m 2 voor de 
overige luiken! Er worden dan ook hoge 
eisen gesteld aan de waterdichtheid en 
bouw van ‘openingen in de scheeps
huid’. Ultrasone detectors zijn in dit ge
val bij uitstek geschikt om te meten in 
hoeverre de deuren en luiken van deze 
openingen in gesloten toestand water
dicht zijn.

Reefers, OBO’s en tankschepen
In geval van overdruk in het ruim door 
bijvoorbeeld C O ? kunnen eventuele 
lekkages heel makkelijk worden opge
pikt met de ultrasone detector, zonder 
gedoe met zeepbellen en dergelijke.
In het kader van veiligheid, om te vol
doen aan klassevoorschriften waaronder 
het schip valt, en om de verzekering te 
bewijzen dat het schip in orde is, en zo
als bij de luiken beschreven om claims 
met betrekking tot ladingschade te 
onderzoeken zijn ultrasone detectors 
een zeer belangrijk meetmiddel. Om 
kwaliteit en reproduceerbaarheid te ga-



randeren (appels met appels vergelij
ken) zijn aan het type detector hoge ei
sen gesteld, maar tevens aan de meet- 
technicus. Regels en opleidingseisen 
zijn vastgelegd door Det Norske Veritas 
in DN V Approval Programme j 5q> 
403.

Overige scheepstoepassingen
Ultrasone detectors voor luiken en deu
ren zijn handinstrumenten, De techni 
cus loopt met het instrument de me tin 
gen ter plaatse te nemen. In deze geval 
len komt er ook een zender bij die hand
matig achter de deur o f in het ruim ge
plaatst moet worden.
Hiernaast is een belangrijke ontwikke
ling de vast opgestelde detector. Aan 
deze detector, meer een desktop com 
puter, ‘hangen' velé vaste sensoren. De
ze sensoren worden op de kritische rote
rende onderdelen bevestigd. Te denken 
valt aan de onbereikbare lagers in de 
hoofd- en hulp motor, schroefaslagers, 
thruster en pod lagers en tandwiel
kasten (zie hierna).
Doel is om door een continue reeks me
tingen uit te voeren een trendlijn van de 
gemeten waarden te verkrijgen waaruit 
onderbouwde conclusies kunnen wor
den getrokken. Aangezien ieder mecha 
nisch onderdeel dat gemeten wordt één 
eigen normaal operationeel ultrasoon 
signaal heeft (een waarde van de frictie) 
kan dit signaal worden getrend en kan 
de trend vergeleken worden met deze 
normaal operationele waarde. Zodra de 
trend zich boven een bepaalde alarm 
waarde voortzet zal een alarmsignaal 
worden afgegeven. Dit kan auditief 
en /of op een display (bijvoorbeeld in 
controlekamer o f brug) zijn.
Langzaam oplopende waardes corres
ponderen met normale slijtage van de 
onderdelen, een snel oplopende trend 
heeft te maken met smeringproblemen, 
verkeerde montage o f uitlij ningproble- 
men, maar een plotselinge verhoging 
van het signaal duidt op een situatie 
waarin zich plotseling (door welke oor
zaak dan ook) een schade aan het geme
ten onderdeel heeft voorgedaan.
Het voordeel is natuurlijk dat gewapend 
met deze feiten een nader onderzoek 
naar een bepaald onderdeel kan worden 
uitgevoerd, o f dat men weloverwogen 
een besluit kan nemen over verder te 
volgen acties. En dit alles natuurlijk om 
schade en tijdverlies zo minimaal moge
lijk te laten zijn.
Wat te denken van reservedelen? Als 
blijkt dat het mogelijk is om onder be

paalde omstandigheden verder te varen 
alleen omdat je op tijd hebt ingegrepen, 
creëer je tijd om een betreffend reserve- 
déél naar de volgende haven te vervoe
ren. Hiermee vermindert de reserve
onderdelen plank, en dus een stuk geïn
vesteerd geld.

Stoom
Stoom wordt soms toegepast op sche
pen om dekuitrusting aan te drijven. 
Dit geldt vaak voor tankers èn OBO- 
schepen. Maar ook voor de voortstu
wing werd en wordt stoom gebruikt. 
Schepen met een nucleaire energievoor
ziening gebruiken stoom als aandrij
ving.
Het stoomsysteem bestaat eenvoudig 
gezegd uit een gesloten systeem be
staande uit een ketel o f reactor waar wa
ter tot stoom wordt gekookt, een lei
dingsysteem dat stoom naar de gebrui
kers transporteert, (vaak de ankerwinch 
o f verwarmingsspiralen in scheepstanks

o f een stoomturbine) condenspotten die 
een waterslot vormen tussen stoom en 
condensaat, en een condensorvat waar 
afgewerkt stoom uit de turbine wordt 
gecondenseerd tot water voordat water 
weer de ketel in wordt gepompt. Het 
condensorvat zitvol met stoompijpen. 
Stoom verplaatst zich door deze pijpen, 
terwij 1 buiten de pij pen maar binnen het 
vat, koelwater rondgepompt wordt. 
Zeewater wordt als koelwater gebruikt. 
Dit koelwater zorgt ervoor dat stoom 
condenseert tot condensaat, voor het 
weer de stoomketel in wordt gepompt. 
Lekkage van een van de stoompijpen in 
de condensor gaat gepaard met uitwis
seling van zout, vuil koelwater en het 
schone, zoete condensaat, en dus ver
vuiling van het stoomnet wat rende- 
mentsverlies en uiteindelijk het uitval 
len van de stoomketel ten gevolge heeft. 
De ultrasone detector is de oplossing 
om snel te bepalen o f er een lek in het 
stoomnet is en waar een lek zich dan 
precies bevindt, om snel te testen of een 
condenspot juist werkt o f om veilig te 
testen o f een afsluiter lekt. De bovenge
noemde uitval van de stoomketel kan 
dan simpel worden voorkomen en ade
quate reparaties aan de lekke pijp, con-

densaatpot o f afsluiter kan snel worden 
uitgevoerd. Zodoende kan het rende
ment van het stoomnet worden gemaxi
maliseerd en wordt energieverspilling 
sterk tegengegaan.

Perslucht en koelinstallaties
Perslucht wordt grotendeels gebruikt 
om de dieselhoofdmotor te starten. 
Perslucht kan zondermeer worden gere
kend tot het duurste medium beschik 
baar voor de industrie. Verreweg dè 
meeste energie wordt gebruikt om druk 
op te bouwen waar een sterke warmte
ontwikkeling mee gepaard gaat. En aan
gezien persluchtsystemen vaak uit lange 
leidingen bestaan en de motor veel lucht 
nodig heeft om een paar keer te kunnen 
starten is er veel druk in grote drukvaten 
nodig, De leidingsystemen bestaan uit 
bochten, koppelingen, afnemers, mano
meters, aftap afsluiters en veel meer. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 
een gemiddeld persluchtsysteem velé

lekken kunnen zitten. Kleine en grote 
lekken, die veelal niet tijdig o f geheel 
niet worden opgemerkt. Vaak komt het 
geluid van een lek niet uit boven dè 
achtergrondgeluiden in de machineka
mer.
Met de ultrasone detector wordt al lo
pend door de machinekamer geluisterd 
naar het zeer specifieke geluid van lek
kages, o f dit nu overdruk of onderdru 
klekkages zijn. Zodra een lek wordt ge
hoord kan men het lek naderen en met 
millimeterprecisie het lek markeren.
Op bevoorradingschepen, productie- 
en booreilanden wordt perslucht vaak 
gebruikt voor het overpompen van ce
ment, bariet enz. De vaak grote tanks 
kunnen ook vol worden getest op lekka
ges.

Hydraulische installaties
Hydraulische installaties vindt men op 
vrijwel ieder type schip. Bij vrachtsche
pen en O B O ’s om de luiken te openen, 
op te tillen o f weg te rijden. Bij RoRo 
schepen en ferry’s om de hek en boeg- 
deuren te openen. Vaak worden deze 
deuren met hydraulisch beweegbare 
vergrendelingen geborgd. Op passa
giersschepen zijn de zijdeuren ten bate

In een persluchtsysteem 
kunnen veel lekken zitten



van bunkeren, stores en van passagie
rentrees vaak hydraulisch bediend. 
Kranen, ankerwinches, afsluiters, pom 
pen en waterdichte deuren worden 
meestal ook hydraulisch bediend. Het 
kan dan ook geen verbazing wekken als 
gesteld wordt dat dit een van de belang
rijkste systemen op een schip is. En toch 
worden deze systemen niet altijd even 
goed onderhouden. Lekkages in de vaak 
meters lange leidingsystemen, bij de ci
linders, afsluiters, overdrukafsluiters en 
manometers vindt men regelmatig 
terug. En net als bij perslucht ondervin
den koppelingen en andere schroefver
bindingen tussen de componenten veel 
trillingen. Hierdoor is de kans op lostril
len van die verbindingen groot.
Bij het onderzoek naar hydraulische 
lekkages is het gebruik van de ultrasone 
detector een prima hulpmiddel wat vei
lig en snel resultaat oplevert.

Hoofd-, hulpmotoren schroefas
De schroefasleiding bestaat meestal uit 
meerdere tussenassen en verschillende 
lagers, aan de motorzijde gekoppeld aan 
de tandwielkast en aan de schroefzijde 
gelagerd in de knoop. Daar de as niet al 
leen roteert maar ook de druk van de 
schroef opneemt, staat deze as onder 
grote druk vantorsiekrachten, De lagers 
moeten daar tegen bestand zijn en de 
smering hiervan is van groot belang. 
Ultrasone detectie kan hier een zeer be
langrijke dienst vervullen door de 
scheepsmachinist in staat te stellen snel 
en doeltreffend metingen te verrichten 
aan de lagers. Hij kan de detector ge
bruiken om optimaal te smeren en kan 
gemeten waarden vastleggen en verge
lijken met eerdere waarden. Afwijkin 
gen van de normaal operationele 
waarden zullen de machinist in staat 
stellen de afwijking te refereren aan een 
bepaald lager wat dan verder onder
zocht kan worden. Misschien is de sme
ring niet (meer) optimaal, o f is er sprake 
van een ander probleem. Door met de 
detector te luisteren naar het lager kan al 
snel een oordeel worden gegeven over 
de werking van dat lager en door hand
matig te smeren kan uitgesloten worden 
o f het hier een smeringprobleem be
treft. A l ver voordat het lager een voort - 
stuwingsprobleem zal gaan opleveren, 
weet men dus al dat het lager iets man 
keert. Verdere acties bestaan dan bij 
voorbeeld uit in de gaten houden tot ge
pland verwisselen. In alle gevallen heeft 
men nu een zeer voortijdige waarschu 
wing dat er iets op handen is, nog ver

voordat de temperatuur daadwerkelijk 
gaat oplopen, of dat een hoorbaar scha- 
degeluid zal gaan ontstaan.
Door dezelfde werkwijze toe te passen is 
het mogelijk alle aandrijfonderdelen 
(motorlagers, turbolagers, tandwiel
kasten) in de gaten te houden. Overwo
gen kan worden om kritische lagers cen
traal te monitoren door toepassing van 
vaste sensoren en een centraal opgestel
de detector.

Voortstuwingsystemen: pods
Een van de interessante innovaties van 
voortstuwing zijn de zogenaamde pods. 
Een onderwaterkamer (pod) waarin een 
megawatt elektromotor een vaste 
schroef aandrijft. Voordeel is dat de 
elektromotor een ongelimiteerd gere
geld toerental kan hebben. De pods 
worden ook nog eens draaibaar opge
hangen waardoor de schroef dus 360° 
rond kan draaien. Hierdoor is een roer 
overbodig geworden en het onderwater
schip kan hydrodynamischer worden 
ontworpen waardoor een brandstofre- 
ductie tot wel vijftien procent kan ont
staan.
Nadeel van elk buitenboord deel van 
seheepsvoortstuwingsinstallaties is dat 
je er niet bij kunt. Je kunt dus niet even 
kijken hoe het met de lagers, tandwiel
kasten en elektromotoren is gesteld. 
Ultrasone detectors zijn hier het aange
wezen controle- en meetinstrument.
Een serie aan kritische lagers en tand
wielkasten vast bevestigde sensors aan
gesloten op een vast opgestelde detector 
in het schip registreert een continue 
stroom gegevens van de meetpunten. 
Zodra de detector een alarm geeft zal er

iets gebeurd zijn met die kritische 
onderdelen die het alarm hebben doen 
afgaan. Hierdoor gewaarschuwd kan 
men weloverwogen beslissingen nemen 
over de te volgen acties en kan verdere 
schade zo veel mogelijk voorkomen 
worden.
Voorbeeld: een nieuw passagiersschip, 
waarde meer dan €300 miljoen, krijgt 
twee pods gemonteerd. Al snel ontstaat 
er schade aan een van de pods, wat een 
lagerprobleem blijkt te zijn. Twee we
ken zonder inkomsten levert de rederij 
een schade van meer dan €10 miljoen 
op, ondanks de dekking van de verzeke
ringen.
In dit geval zou een ultrasone vaste de
tectie de snelle verhoging van het ultra
sone signaal van het slechte lager heb
ben laten zien in vergelijking tot het ei
gen normaal operationele signaal, maar 
zeker ook ten opzichte van de andere ge
meten lagers. Nog voor het schip in 
droogdok zou zijn zal de scheepswerk 
tuigkundige de veroorzaker van het pro - 
bleem hebben weten te lokaliseren. Ge
wapend met deze wetenschap kan de 
werktuigkundige samen met de gezag
voerder van het schip in overleg treden 
met de scheepseigenaars en de leveran
ciers om te overleggen wat de acties 
moeten zijn om de totale schade zo mi
nimaal mogelijk te houden.

Rotational of Azimuth thrusters
Deze thrusters worden nu al jaren toe
gepast op allerlei soorten schepen. 
Voordeel van deze voortstuwing is de 
goede manoeuvreerbaarheid van het 
schip dat ze opleveren. Dit is vooral be
langrijk voor sleepboten, offshore in



stallaties (als dynamic positioning 
system) en andere schepen waarbij goe
de manoeuvreerbaarheid gewenst is. 
Ervaring heeft geleerd dat schade aan 
een van de thrusters hevige ongewenste 
vibraties in het schip introduceren. Als 
dan in droogdok blijkt dat een visnet de 
oorzaak is, geeft dat aan dat aandrij 
vingsystemen gevoelig zijn voor de om 
geving waarin ze functioneren. Als er 
ook nog eens sprake is van een dynamic 
positioning capability die niet meer aan 
de norm voldoet waardoor de werk 
zaamheden afgebroken moeten worden, 
ontstaat er niet alleen schade aan schip 
maar ook schade aan de werkzaamhe
den. Ultrasone detectie apparatuur had 
het verschil in ultrasone signalen van de 
getroffen thruster kunnen registreren en 
aan boord hadden weloverwogen acties 
om de schade zo veel mogelijk te beper
ken kunnen resulteren in minimale 
schade en verlies van tijd.

Veiligheid: overdrukkamers
In sommige gevallen worden beman 
ningverblijven, controlekamers en ove
rige ruimten op overdruk gehouden. 
Denk aan bemanningverblijven in de 
offshore, de sat tank en de reddingsboot 
Voor duikers o f aan oorlogsschepen die 
gasaanvallen moeten kunnen weer
staan. Ook onderzeeboten kunnen als 
zodanig worden beschouwd.
In alle gevallen is het de opzet om ge
vaarlijke gassen en vloeistoffen buiten te 
houden, o f in geval van de duikers om 
een bepaalde atmosferische druk te be
houden. Aan de installatie voor duikers 
zitten vaak nog vele leidingen, tanks, 
vaten, cilinders enzovoort, die ook op 
lekkage moeten worden gecontroleerd. 
Ultrasone detectoren zijn hier dan het 
instrument om eenvoudig, snel en 
goedkoop lekken op te sporen.

Waterdichte deuren
Waterdichte deuren zijn speciaal ont
worpen om water buiten te houden, van 
welke kant dat water dan ook mag ko
men. Door eenvoudig een ultrasone zen
der neer te zetten aan de ene kant van de 
deur, de deur te sluiten en aan de andere 
kant met de detector te luisteren, kan be
paald worden o f de deur ook inderdaad 
waterdicht is in gesloten situatie.

Dubbelwandige compartimenten
Tegenwoordig moeten tankers dubbel 
wandig worden gebouwd. Om nu te 
kunnen bepalen o f er ergens een lek zit, 
bijvoorbeeld door een gescheurde las of

iets dergelijks of na een aanvaring, kan 
een zender in het dubbelwandige com
partiment worden neergelaten om ver
volgens aan de buitenkant van dat com - 
partiment te luisteren naar signalen die 
door de scheur o f het gat naar buiten ko
men. Zodoende kan men eenvoudig een 
eventueel lek vinden.

Sprinklerinstallaties
Sprinklerinstallaties vindt men tegen
woordig overal op schepen, in beman- 
ningsverblijven, autodekken, in de ma
chinekamer. Maar als men bijvoorbeeld 
aan passagiersschepen denkt, dan zitten 
sprinklers vrijwel overal. Testen van 
sprinklerinstallaties is moeilijk en tijd
rovend, vooral omdat men niet met wa
ter kan testen.
Hiervoor is de ultrasone detector de 
mogelijkheid om veilig en schoon te 
kunnen testen. Door een luchtslang te 
koppelen aan het sprinklersysteem zal 
lucht uit de diverse sprinklerkoppen 
stromen. Door het geluidsniveau te me
ten bij de sprinklerkop die zich het 
dichtst bij de inlaat van de lucht bevindt 
(nulmeting), kan men dit niveau verge
lijken met het niveau van iedere andere 
sprinklerkop. Verstopping van het lei
dingnetwerk zal zijn opgetreden daar 
waar een duidelijk verminderd geluids
niveau bij de sprinklerkop gemeten 
wordt. Zodoende kan heel snel worden 
bepaald o f het sprinklersysteem ver
stoppingen heeft en waar deze zich be
vinden.

Hoog- en laagspanningsruimten
Schepen hebben hun eigen elektriciteit - 
opwekinstallatie, In de machinekamer 
o f in een aparte ruimte vindt men de 
schakelkasten die, gevoed door genera
toren, de kabels voedt die naar de diver
se punten in het schip lopen. Vaak zijn 
deze kasten dicht en moeten ook dicht 
blijven als er spanning op staat. Door de 
ultrasone detector langs de kastdeur te 
halen ofte meten door een inspectieope- 
ning kan snel worden bepaald o f zich in 
de kast een coronafenomeen afspeelt.

Corona o f tracking is een gedeeltelijke 
ontlading, een vonk die op zeker m o
ment overspringt naar aarde en dan een 
kortsluiting veroorzaakt. Het vinden 
van deze falende onderdelen is zeer be
langrijk als men bedenkt dat kortslui 
tingen in verband gebracht worden met 
meer dan een derde van alle scheeps
branden. Gevolg hiervan is vaak het af
sluiten van de stroomtoevoer naar de 
rest van het schip en alle noodzakelijke 
apparatuur waardoor uiteindelijk de 
hoofdmotor en alle veiligheidsmiddelen 
kunnen falen.

Conclusie
Ultrasone draagbare en vast opgestelde 
detectors bieden de mogelijkheid om 
een groot deel van het scheepsonder
houd te optimaliseren, maar tegelijker
tijd zijn de detectors een bewezen 
middel om veiligheid en kwaliteit aan 
boord te vergroten. De detectors zijn al 
in gebruik tijdens surveys voor luiken 
en andere openingen in het schip. Sur
veyors gaan voor deze controles steeds 
vaker het gebruik van ultrasone detec
tors eisen.
Voordeel voor scheepseigenaren is dat 
zij een wapen krijgen tegen claims, mits 
de meetbevindingen resulteren in juist 
uitgevoerde reparaties en met vast op
gestelde detectors kunnen zij hun kriti
sche machines beschermen tegen ge
volgschade en worden ze in staat gesteld 
goed in te schatten welke maatregelen 
moeten worden genomen om schade en 
stilstandtijd in te perken. Ook belang
rijk is te vermelden dat door middel van 
de huidige communicatietechnieken, 
direct inzicht verkregen kan worden 
over de status van die kritische onderde
len. Een goed gedocumenteerd dossier 
kan in het kader van jaarlijkse en specia
le surveys door klassebureaus due dilli- 
gence aantonen dat machineonderdelen 
goed functioneren en goed onderhou
den zijn zodat minder tijd verloren gaat 
voor openen en visuele controles van die 
onderdelen. Verzekeraars zullen zeker 
interesse hebben in een veiliger en kwa
litatief beter schip zodat minder (hoge) 
claims ontstaan en waardoor de premies 
voor de eigenaars interessanter kunnen 
worden.
A l met al een behoorlijke mogelijkheid 
om hoge kosten te besparen, zeker als je 
die afzet tegen de investeringskosten.
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Tabel 1 Opgeleverd 
1 e kwartaal

Opdrachten 
1 e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 m aart 2006

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

1 Zuid Korea [i] 95 2,913.045 174 5.701.601 1.204 64,509.861 39.774.206 + 64 + 2.530.936
2 Japan K i 151 2.721,771 80 1.333.056 1.151 50.557.336 26.219.222 - 17 - 674.926
3 China [3] 96 1.069.073 148 1.929.843 1.155 28.689,889 17.270.806 + 128 + 1.644.784
4 Duitsland [4] 10 124.886 13 278.748 194 4.125.284 3.620.063 + 7 + 69.984
5 Italië m 4 137,419 6 50.170 92 2.286.043 2.695.144 + 1 + 76.176
6 Polen t i 11 177.904 17 306.367 135 2,782.359 2,228.671 + 9 + 127.077
7 Turkije [8] 12 79,763 15 101.530 199 1.257.509 1.455.811 + 7 + 61.633
8 Kroatië m 6 96.745 2 43.200 66 2,119,553 1.347.536 - 9 - 207.252
9 Taiwan [9] 4 84,100 2 25.120 52 2.134.385 1.315.109 0 - 50.354

10 Roemenië [10] 5 62.807 6 43.588 100 1.453.228 1.313.202 0 - 16.034
11 Finland [14] 0 0 2 304.250 lg 875.527 973.074 - 1 + 49,580
12 Nederland [13] 21 70.112 13 103.840 222 628.868 960.276 - 11 + 31.104
13 Rusland [12] 3 16.702 4 50.800 96 907.320 955,459 - 10 - 34,558
14 Denemarken [11] 1 63.656 0 0 14 1,386.000 900.900 - 2 - 128,700
15 Frankrijk [15] 1 960 1 106.250 10 767.809 852,056 - 1 + 111,191
16 India [17] 4 12.926 20 129.577 109 623.855 697,394 + 12 + 98,335
17 Spanje [16] 11 60.706 12 92.000 102 512.595 651,210 - 13 + 48,976
18 Vietnam [18] 4 19.943 6 53.496 78 836.641 639,318 + 7 + 67.346
19 Ver. Staten [19] 10 83.449 22 113.474 73 548.884 605.318 + 21 + 86,055
20 Singapore [20] 8 54.151 11 105.743 89 350.417 542,615 — 9 + 30.456

Tabel 2 Opgeleverd 
1 e kwartaal

Opdrachten 
1 e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31  m aart 2006

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt M' gt egt 3€ egt

LN G  tankers 5 387.278 10 1.058.850 133 14,267,546 10.744.012 + 1 + 355.197
LPG tankers 12 163.368 20 374.640 158 3,322,826 2.882.264 + 4 + 131.218
ChemicaliëntankerS 59 877.707 112 1.714.381 674 10,351,779 9.075.192 + 72 + 1.026.625
Olietankers (crude) 29 897.467 54 2.218.050 359 34.116.929 12.402.253 + 38 + 1.699.966
Productentankers 28 451.499 67 1.213.885 432 10.935,922 7.827.554 + 29 + 527.520
Tankers overig 1 13.607 2 17.920 8 60.480 71.560 + 3 + 8.205
Droge bulkschepen 86 1.555.340 53 798.162 738 33.397.525 13.916.445 - 21 - 514.833
Droge bulk, zelflossend 0 0 1 8.030 4 22.300 24.530 + 1 + 8.030
Droge bulk, overig 0 0 0 0 42 1.527.933 864.451 - 1 - 23.250
V rachtschepen 59 359.899 59 492.941 634 4.086.578 4.517.206 + 50 + 490.634
Pass./vrachtschepen 0 0 0 0 2 18.400 34.040 0 0
Containerschepen 76 2.203,970 67 1.371.857 1,130 43.035.166 29.929.778 + 6 - 698.833
Koelschepen 1 17.538 0 0 11 106.190 140.730 - 1 - 17.250
Ro-ro vrachtschepen 23 552.274 16 423.410 218 8.974.804 5.715.646 - 5 - 1.658
Pass,/ro-ro vr .schepen 6 72.505 6 61.896 87 1.461.039 1.452.241 - 3 + 47.669
Cruiseschepen 2 105.754 3 527.750 30 3.197,729 4.013.331 0 + 268.146
Overige pass. schepen 3 5.112 8 10.662 .52. 23.283 129.198 + 3 + 10.698
Overige droge lading 0 0 1 20.250 9 100.518 117.717 0 + 5.319
Subtotaal ladingschepen 390 7.663.318 479 10.312.684 4.721 169.006.947 103.858.148 + 176 + 3.323.403
Visserij vangschepen 12 20.182 6 24.344 117 105.600 324.248 - 38 - 23.187
Overigevisserijschepen 2 9.535 3 15.807 9 8.424 29.718 0 - 383
Offshore bevoorrading 30 192,456 68 450.332 300 722.397 1.924.326 + 55 + 345.849
Overig offshore 3 36.817 8 375.368 55 624.552 1.035.522 + 12 + 469.944
Research 1 10,600 4 57.090 21 99.289 199.321 + 6 + 79,894
Slepen/duwen 67 116.541 39 72.785 372 162.756 689.169 - 31 - 57.495
Baggeren 1 19.282 7 80.905 19 85.621 176,616 + 7 + 67.063
Overig 14 31.767 4 11,990 98 174.996 417,532 + 3 + 3,542
Subtotaal bedrijfsvaartuigen 130 437.180 139 1.088.621 991 1.983.635 4.796.452 + 14 + 885.227

Totaal generaal S20 8.100.498 618 11.401.305 5.712 170.990.582 108.654.600 + 190 + 4.208.630



Er komt geen eind aan! De omvang van 
het wereldorderboek neemt nog steeds 
toé. Nu al voor het 14e achtereenvolgende 
kwartaal.

Aan het einde van het eerste kwartaal van
2006 telt dé orderportefeuille 5.712 sche
pen met 108.654.600 egt en 170.990.582 
gt. Dit betekent een toename van 190 
schepen, 4.208.630 egt (4,0%) en 
6.968.332 gt (4,2%) ten opzichte van het 
vorige kwartaal.

De opleveringen waren iets hoger dan in 
het voorgaande kwartaal met: 520 sche
pen, 8.100.498 egt en 12.969.006 gt; dat is 
22 schepen, 817.131 egt (11,2%) en
I.361.798 gt (11,7%) meer dan in het 
voorgaande kwartaal.

Nieuwe opdrachten lagen aanzienlijk ho
ger dan in het voorgaande kwartaal. Zij 
betroffen 618 schépen, met in totaal
II.401.305 egt en 18.164.962 gt; dat is 
178 schepen, 3,509.236 egt (44,5%) en 
6.181.806 gt (51,6%) meer dan in het 
voorgaande kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd’s moet 
ruim een kwart van de orderportefeuille 
(27,7 miljoen egt) in 2006 worden opgelé
verd, bijna een derde (35,7 miljoen egt) in
2007 en ruim 40% (45,2 miljoen egt) in
2008 o f later.

De grootste winnaars qua omvang van de 
orderportefeuille waren dit kwartaal Zuid 
Korea en China, die ruim 2,5 resp. 1,6 
miljoen egt winst boekten. Verder gingen 
Noorwegen, Polen en Frankrijk er meer 
dan 100.000 egt op vooruit.
Grootste verliezer was dit kwartaal Japan, 
dat ruim 600.000 egt achteruit ging. Ver
der verloren Kroatië en Denemarken ie- 
dermeerdan 100.000 egt.

De cijfers voor de ‘Top 20’ scheepsbouw- 
landen worden in tabel 1 gegeven.
Nieuw in de lijst van scheepsbouwlanden 
is Qatar, met 2 schepen en 12.672 egt.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschil
lende scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt met 960.276 egt op de 
wereldranglijst de 12e (13e) plaats in. 
Naar gt gemeten staat Nederland met 
628.868 gt op de onveranderde 18e plaats 
en naar aantal schepen in opdracht met 
222 stuks op de 4e plaats (onveranderd, 
tussen haakjes de positie in het vorige 
kwartaal).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Neder
land met 70.112 egt de 11 è (12e) plaats in, 
met 38.922 gt de 15e (14e) plaats en naar 
aantal schepen met 21 stuks de 4e (6e) 
plaats.

Het aantal nieuwe opdrachten was 13 
stuks, met 103.840 egt en 64.810 gt. Hier
mee staat ons land op de 13e (9 e) plaats 
naar egt, op de 15e (lÓe) naar gt en op de 
met Duitsland gedeelde 9e/ 10e (5e) plaats 
qua aantal schepen.

Volgens de gegevens van Lloyd’s moet 
bijna de helft van de Nederlandse order
portefeuille (475.037 egt) nog in 2006 
worden opgelevérd, circa 37% (359.279 
egt) in 2007 en de rest (125.960 egt) in 
2008 o f later.

Tabel 3 geeft nadere details van dé 
scheepsbouwcijfers voor ons land.

Toelichting tabellen
De tabellen géven een overzicht van dé 
opgeleverde schepen en ontvangen op 
drachten gedurende het kwartaal en van 
de orderportefeuille per einde kwartaal, 
alsmede van de verschillen in de order
portefeuille ten opzichte van het vorige 
kwartaal (in aantallen schepen en com 
pensated gross tonnage, orderportefeuille 
bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de 
rangorde aangegeven in het beschouwde 
kwartaal en [tussen haakjes] in het voor
gaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Tabel 3 Opgeleverd 
1 e kwartaal

Opdrachten 
1 e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 m aart 2006

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

LPG tankers 0 0 0 0 1 3.000 4.800 0 0
Chemicaliëntankers 0 0 0 0 5 14.996 23.992 0 0
Productentankers 3 15.131 0 0 2 5.975 11.240 -  3 - 15.840
Overige tankers 0 0 0 0 2 1.702 3.915 + 2 + 3,915
Vrachtschepen 6 35.719 4 24.300 85 317.590 439,447 -  2 - 10.297
Containerschepen 0 0 0 0 go 162.843 180.835 0 0
Passagiersschepen 2 3.492 0 0 5 3.635 21.810 -  2 + 6.300
Overige droge lading 0 0 0 0 1 15.069 15.069 -  1 - 14,931
Subtotaal ladingschepen 11 54.342 4 24.300 121 524.810 701.108 -  6 - 30.853
Bedrijfsvaartuigen 10 15,770 9 79.540 101 104.058 259.168 -  5 + 61.957

Totaal 21 70.112 13 103.840 222 628.868 960.276 -  11 + 31.104



e rm an isch e r  Lloyd -  a lead ing soc ie ty  in the  f ie ld  of te c h n ic a l  and op e ra t iona l  support .  A s  a se rv ice -o r ie n te d  com pany, 
ac t ing  w o r ld w id e ,  w e  superv ise  sa fe ty  and qua l i ty  on be ha l f  of ou r  c l ients ,  ma in ly  fo r  sh ips  and fo r  mar i t ime ins ta lla t ions . 
Our h igh ly  qua l i f ied  te c h n ic a l  ac t iv i t ies  cove r  the  c lass i f ica t io ns  o f  ships, marine te c h n o lo g y  and indus tr ia l  inspect ions. 
Th rough ou r  o w n  re sea rch  and d e ve lopm en t  cap ab i l i t ies  w e  dec is ive ly  con tr ibu te  to the im p rovem en t  of qua l i ty  and sa fe ty  
s tandards.

Marine Surveyor m/f

Your major duties and responsibilities
•  You w i l l  be expec ted  to p ro je c t  manage inves t iga t ions  like c lass i f ica t io n ,  te c h n ic a l  app rova ls ,  regu la r  inspec t ion  of ships 

and o f fsho re  ins ta l la t ions, survey ing  of  ship (new bu i ld ing ) ,  inspec t ion  of m a te r ia ls  and com ponen ts ,  dam age  analys is  
and fu r th e r  tasks.

Qualifications
•  M a s te rs  or  B ache lo r  degree  in M a r ine  Engineering, Nava l  A rc h i te c tu re  or  an ap p rop r ia te  eng inee r ing  d isc ip l ine  or
•  A  Chief Eng ineer l icence
•  As w e l l  as five  or  more yea rs  of  app l icab le  w o rk in g  exp e r ien ce  in a respons ib le  pos it ion such  as su p e r in te n d e n t  in the 

sh ipp ing  industry , ce r t i f ied  en g inee r  in naval se rv ices ,  su p e rv iso r  at a sh ipya rd  or  w i th  a c lass i f ica t ion  c om pany  or  as 
a cer t i f ied  seago ing  en g inee r

•  A dd i t ion a l ly  to  yo u r  p ro fess iona l  exper ience  you have a con v in c ing  a t t i tude  bu ild ing s trong persona l  and te c h n ic a l  
re la t ionsh ips  and the  ab i l i ty  to w o r k  in a ski l led team  w i th  high f lex ib i l i ty

•  A b i l i ty  to w o r k  under p ressure  -  even on t igh t  sche du les  -  and yo u r  w i l l in g n e ss  tra ve l  at  sho r t  no t ice  and w o r k  o ve rseas  
undertak ing  inves t iga t ions  and assessm ents  a round the  w o r ld

•  Final ly w e  requ ire  good w o rk in g  know le dge  of IT and MS Office too ls  and e f f ic ie n t  c o m m un ica t ion  skil ls  in Engl ish fo r  
th is  posit ion

Conditions of Employment
•  Chal leng ing and d ivers i f ied  tasks  in a dyn am ic  g ro w in g  m a rke t  w i th  exce l le n t  pe rspec t ives .  W e  o f fe r  op po r tun i t ies  fo r  

you r  d e ve lopm en t  and subs tan t ia l  soc ia l  benefi ts . S a la ry  a cco rd in g  to qu a l i f ica t ion s ,  ski l ls  and exper ience .

Commencement
•  As soon as possib le

How to apply
•  A p p l ic a t io n s  are to be subm it ted  inc lud ing  com preh ens ive  CV, photo  and sa la ry  exp ec ta t io ns  to  Mr. Ronald Kampinga, 

Country Manager.

W e would like service companies to abstain from inquiries and offers.

G erm anischer Lloyd
N etherlands B.V.
Country Office Netherland
Jan  van Ga lens traa t  56 •  3115 JG S ch iedam  •  N e ther lands

P h o n e +31 10 2040404* F a x +31 10 4269098
E-Mail :  g l - ro t te rdam @ gl-g roup .com  •  w w w .g l -g ro u p .c o m

Germanischer Lloyd
O P E R A T I N G 2 4 / 7

mailto:gl-rotterdam@gl-group.com
http://www.gl-group.com


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

In de schaduw van de 
Vliegende Hollander
Door: Graddy Boven en Ame 
Zuidhoek
Illustraties: Jack Staller,
Ame Zuidhoek e.a.
Formaat: 22x  22 cm,
96 pagina’s
134 illustraties in juli colour 
genaaid gebonden in geplastifi
ceerde harde kaft 
Uitgeverij:
Aprilis, Zaltbommel, 2006 
ISBN: 90 5994 09 x 
Prijs: €22,50

De legende van de Vliegende 
Hollander is algemeen be
kend, Toch roept het verhaal, 
waarvan uiteenlopende versies 
bestaan, allerlei vragen op. 
Waarom is de Vliegende Hol
lander in het leven geroepen 
en door wie? Voor wie moest 
het spookschip van voorbeel
dig nut zijn? Waar en wanneer 
is de legende ontstaan? Wordt

met de Vliegende Hollander 
de man of het schip bedoeld? 
Het lijken voor de hand lig
gende vragen, maar de ant
woorden daarop zijn minder 
eenvoudig.
Dit boek doet een poging om 
eens en voor altijd met dit 
mysterieuze en ongrijpbare 
schip af te rekenen. O f de au 
teurs daarin zijn geslaagd, zal 
de tijd leren. In ieder geval be
antwoorden zij wel een groot 
aantal vragen.
Hoewel het verhaal van de 
Vliegende Hollander geacht

wordt zich in de 17* eeuw af te 
spelen, hebben de schrijvers 
geen oudere geschreven tek
sten kunnen vinden dan uit 
het begin van de 19e eeuw. De 
legende is dus minder oud dan 
men zou denken en de oor
sprong zou ook niet in Neder
land maar in Engeland ge
zocht moeten worden!
Geloof en bijgeloof op zee spe
len een belangrijke rol bij de 
legendevorming. De schipper 
van de Vliegende Hollander is 
gedoemd tot in de eeuwigheid 
over de zeeën te zwerven. 
Waarom wordt niet geheèl 
duidelijk: in de ene versie om 
dat hij op een heilige dag 
(Goede Vrijdag of Eerste 
Paasdag) zee koos, volgens een 
andere versie omdat hij ten 
koste van alles de Kaap wilde 
ronden in zwaar stormweer, 
Ook het einde blijft onduide
lijk: vaart de Vliegende Hol
lander nog steeds rond o f is er

een einde aan de vloek geko
men door de opofferende lief
de van een vrouw?
Voor fenomenen als het plot
seling verschij nen en weer ver
dwijnen van de Vliegende 
Hollander en het met volle 
zeilen tegen de wind in zeilen 
van het schip geèft het boek 
plausibele verklaringen.
Velen hebben gebruik ge
maakt van het verhaal van de 
Vliegende Hollander. Deze 
‘spin < >11' is zeer divers, van de 
opera van Wagner tot en met 
diverse stripverhalen. Ook 
hier besteedt het boek aan
dacht aan.
Door de tijd heen zijn er tallo
ze boeken over de Vliegende 
Hollander verschenen. Een 
beknopte bibliografie is aan 
het boek toegevoegd.
De fraaie illustraties verhogen 
de waarde van het boek.

F. Kok

Bemanningsleden treden in dienst bij onze bemanningspool Marin Crew B.V., die momenteel 
uit zo'n 500 zeevarenden bestaat. Wij zijn ISM gecertificeerd en bieden onze bemanning 
training en opleiding, alsmede een concurrerend salaris.

Droge lading schepen
V aa rge b ie d  N o o rd w es t E u ro pa /M idde lland se  Zee 

Lad ing c o n ta in e rs /b u lk /b o s p ro d u c te n

V e r lo fre g e lin g  12 w eken  op /6  w e ken  a f

Producttankers
V aargeb ied  v o o rn a m e lijk  N oordzee

Lad ing " w it te  p ro d u c te n " /o il like  chem icals

V e r lo fre g e lin g  8 w e ken  op /8  w e ken  a f

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

W ilt u meer informatie of reactie over de mogelijkheden bij Marin Ship Management, neem 
dan contact op via onderstaand telefoonnummer o f bezoek onze website.

Marin Ship Management B.V. en Flagship Management Company B.V., moderne scheeps- 
managers, verzorgen het management van uiteenlopende typen schepen van 1780 to t 5624 GT. 
Onze vloot bestaat uit ruim 34 schepen, waarvan 8 producttankers.

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

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

r Marin Ship Management
M em b er  M a nage m en t  Faci li ties Group

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


Fddihuih-sdiule Nfth^
The University o f A pp lied  Sciences O ldenburg /O stfries land/ 
W ilhelm shaven, Ins titu t fü r  Seefahrt, Campus Leer is seeking 
to  f ill the  fo llow ing  positions in the  programmes „N av iga tion " 
and „Vessels and Shipping Company M anagem ent" as soon 
as possible.

Professorships
(Income group W2 ) 

in the fields of

1) Mechanical Engineering
(reference num ber SL 4/1)

The m echanical eng inee r m /f is expected to  represent th e  
subjects o f eng ine construc tion  and m arine eng ineering  in 
the  above m entioned programmes. Furthermore a participation 
in teaching basic courses is expected. The possession o f a ship's 
engineer's licence is o f advantage.

2) Ship Engineering
(reference num ber SL 5/1)

The sh ipbu ild ing  eng ineer m /f is expected to  represent the  
techn ica l fie lds  o f sh ip b u ild in g , e n v iro n m e n t and energy 
m anagement. Participation in teaching basic courses is expec
ted. Experience in th e  m aritim e industry preferred.

3) Cargo Handling and Stow age
(reference num ber SL 6/1)

The applicant m /f is expected to  represent the  fie ld  o f cargo, 
stowage and environm ent. The possession o f a nautical licence 
(deep sea) is required. Teaching basic courses is also expected.

4) Business Adm inistration
(reference num ber SL 7/1)

The MBA m /f is p rim arily  expected to  represent the  business 
m anagem ent aspects o f th e  above m entioned fie lds. Profes
sional experience in the  fie lds o f Port and Shipping Company 
M anagem ent is preferred.

The applicant should also be w illing  to  teach at the  Department 
in E lsfle th  on dem and. Excellent kno w le dg e  o f Shipp ing 
English is essential.

The conditions o f em ploym ent are to  be found  under § 25 o f 
Niedersächsisches Hochschulgesetz (law  fo r  un iversities o f 
Lower Saxony). M ore in fo rm a tio n  under h ttp ://itk -v w .fh o - 
e m d e n .d e /p e rs o n a l/s te lle n a u s s c h re ib u n g e n /m e rk b la tt  
25nhg.doc o r a t the  departm ent o f Human Resources, phone: 
+49 (0) 180 567807-1037.

The U n ivers ity  o f  A p p lie d  Sciences w a n ts  to  increase th e  
num ber o f w om en on th e  facu lty  and the re fo re  encourages 
qua lified  wom en to  apply. For m ore in fo rm a tio n  phone: +49 
(0) 180 567807-1197.

A pp lica tions  by handicapped persons w ith  same s u ita b ility  
and qua lifica tions w ill be preferred.

Please apply in w r itte n  fo rm  (paper) w ith in  fo u r weeks a fte r 
pub lica tion  o f th is  advertisem ent to :

Präsidium
der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven 

z. H. des Leiters des Instituts 
Herrn Prof. Dr. Timmerberg 

Bergmannstraße 36 • 26789 Leer • Deutschland

B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH
• S im p le x -C o m p a ct-S e a ls  an d  B earin gs
• S im p lex-C o m p a ct-F in  sta b ilize rs
• S im p le x -C o m p a ct-S te e rin g  gears
• C arb o p la n -M e ch a n ica l Seals
• C en tra x -B u lk h ea d  Seals
• S tern tu b es an d  ste rn tu b e  b u sh e s
• T u rb u lo -S ep arato rs 

MASCHINENFABRIK BRÔHL GmbH
• W in ch e s
• S h ip lifts an d  s lip w a y  w in c h e s  

DREGGEN CRANE AS
• S h ip cra n es

JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE GmbH
• Dredging and propulsion gearboxes

R&M SCHIFFSISOLIERUNG UND AUSBAU GmbH
• A c c o m m o d a tio n  sy s te m s an d  w e tu n its  

BIOCOMPACT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY BV
• S ew a g e  tre a tm e n t p la n ts  

DECKMA HAMBURG GmbH
• Oil c o n te n t m eters  

EUCARO BUNTMETALL GmbH
• C u n ifer  p ip es  an d  fittin gs 

MOHR HEBETECHNIK GmbH
• F airleads an d  h a w s e  h o le s
• B locks, h o o k s an d  sh a c k le s  

WINELB.V.
• T a n k  v e n t  c h e c k  v a lv e s
• V e n tila tio n  co w ls, p ressu re  v a c u u m  v a lv e s
• W a te rtig h t doors an d  S h ell d oors
• H ydraulic w a te rtig h t slid in g  d oors
• S cu p p ers, fla m e a rresters an d  d eck  cap s 

ENRAF-TANKSYSTEM
• H erm etic U llage, T e m p e ra tu re  and  

In terfa ce  d ete cto rs , sa m p lers  an d  d e c k  v a lv e s  
JETS VACUUM AS

• V a c u u m  to ile t sy ste m s 
MEGATOR Ltd.

• P um ps an d  h y d ro p h o re  s y s te m s  
WEARDALE CASTINGS & ENG. Ltd.

• S teel c a stin g s  and  ste e l fa b rica tio n  
DEERBERG-SYSTEMS

• W a ste  m a n a g e m e n t sy ste m s

NAUTILUS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.
• Q u ick  re lea se  m o o rin g  an d  to w in g  h o o k s

H _ i
C D ,
C D
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200619020 _
E ngineroom  Layout: C on- 
tainerships - Is the Twin 
Skeg on a Fast T rack?
Marine Engineers Review; 
2006 nr.4 page 34, 3 pag. 
Industry is split on the most 
efficient propulsion layout for 
the next generation o f ultra- 
large containerships.

200619018_________
O W S : T echnology Review 
- M eeting M E P C  107 (49) 
Requirements
Marine Engineers Review; 
2006 nr.4 page 16,2 pag.
A n  overview is given of cur
rent O W S  systems technolo
gies.

200619017_________
Oily W ater Separators: B y
passing the O W S  Impasse
Marine Engineers Review; 
2006 nr.4 page 12, 3 pag.
A  new initiative is attempting 
to address one of the indus
try’s most insoluble problems.

200618066_________
Perform ance Comparison 
o f  D G P S  and W A D G P S  
for M arine Users
Yousuf, R
Lighthouse; 2005 vol 67 page
2 1 ,6  pag.
Differential GPS (DGPS) po
sitioning methods are often 
employed for hydrographic 
surveying applications. For 
the most part, these services 
offer satisfactory performance 
in terms of accuracy, reliabil i 
ty and availability. For in 
stance, Canadian and United 
States Coast Guard specify the 
D GPS horizontal tolerance to 
be 10m (95%) and, under nor
mal operating conditions, 
studies have shown that accu
racies fall well within this 
bound. During high levels of 
ionospheric disturbance, how
ever, considerable degrada
tions in DGPS positioning ac
curacies can occur. In recent 
years, large ionospheric gradi
ents have been observed in 
North America during geo

magnetic storm events. GPS 
differential ranging errors are 
a direct function of such gradi
ents, and very large differen
tial positioning errors have 
been observed in both Canada 
and the United States. A n  al 
temative to single-baseline 
DGPS is wide area DGPS  
(W A D G P S), where observa
tions from a network of GPS 
reference stations are used to 
model spatially correlated 
ionospheric range errors. A  
source of W A D G P S  position
ing capabilities is the W ide  
Area Augmentation System 
(W A A S ). This service is free 
of cost to the public, provided 
that the user has a W A A S -ca- 
pable receiver. The W A A S  
service is considered here as a 
potential alternative for m a
rine users and surveying ap 
plications, as compared with 
the single-baseline DGPS ca
pabilities offered by the Cana
dian and United States Coast 
Guards. Both single-baseline 
DGPS and W A A S  position
ing accuracies are investigated 
here, throughout North 
America, for a severe geomag
netic storm event in 2003. Re
sults show that DGPS hori
zontal positioning errors of 
10-15m  (95th-percentile) are 
common during these events, 
and that W A A S  positioning 
errors generally exceed those 
observed for DGPS. This is 
attributed to the sparse 
W A A S  reference network, 
and associated limitations in 
resolving the severe ionos
phere gradients.

200618044_________
Fire-Risk M odelling o f 
M achinery Space: A n  A p 
plication o f  Approxim ate 
Reasoning A pproach 
(Fuzzy Averaging M ethod) 
in Passenger Ship Engine 
R oom
Kim, S W ; W all, A ; W ang, J; 
Kwon, Y  S
International Journal of O ff
shore and Polar Engineering; 
2006 nr. 1 page 48 ,8  pag,

This preliminary fire-safety 
study intends to assess the po
tential hazards that would af
fect the operation of a ship en
gine room. The risks 
associated with such hazards 
are quantified and ranked in 
order of priority and assessed 
for decision-making purposes. 
This paper focuses on the fire- 
risk evaluation of the major 
hazards threatening the en
gine room overall rather than 
on specific areas o f the design. 
The main objective is to pro
pose a framework for model
ling System fire Safety using an 
approximate reasoning ap
proach. A  case study o f the 
risk to a passenger-ship engine 
room due to fire during opera
tions is used to illustrate the 
application of the proposed 
risk assessmentmodel.

200618033_________
Automatic Nesting o f  Ship 
Hulls Using the FiNest A l
gorithm (2nd Report) - A p 
plication to Plate Size D e
termination
Nagshima, T ; Matsuoka, S; 
Tawara, H ; Niwa, F; Okada, 
T
IHI Engineering Review; 
2006 nr.l page 27, 6 pag.
The FiN EST system has been 
applied to actual ship hulls. 
Using this system, structure 
pieces were arranged w'ithin 
the rectangular Steel plates 
with predetermined size. The 
expansion of FiN EST is de
scribed for the purpose o f  
plate size determination. The 
genetic algorithm was newly 
introduced to cope with elapse 
time increase in accordance 
with the increase in combina
tions o f piece arrangement 
patterns. In this paper, the al
gorithm for plate size determi
nation is summarized, and the 
usefulness of this method is 
explained through application 
to an actual ship hull struc
ture.

200618023_________
Review o f  Hydro-Elasticity 
Theories for G lobal R e
sponse o f  M arine Struc
tures
Chen, X  J; W u , Y  S; Cui, W  
C; Jensen ,J J
Ocean Engineering; 2006 nr,3 
page 439,19 pag.
Existing hydro-elastic theories 
are reviewed. The theories are 
classified into different types: 
two-dimensional linear theo
ry, two-dimensional nonlinear 
theory, three-dimensional lin
ear theory and three dimen
sional nonlinear theory. A p 
plications to analysis o f very 
large floating structures 
(VLFS) are reviewed and dis
cussed in details. Special em 
phasis is placed on papers 
from China and Japan (in na
tive languages) as these papers 
are not generally publicly 
known in the rest of the world.

Bibliotheek Technische 
Universiteit Delft 
(BTUD)

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

B T U D
Afdeling Aanvragen 
Postbus 98 
2600 M G  Delft 
E-mail:
request@library. tudelft. nl 
Fax: 015.2571795 
Bij béstelling van artikelen 
dient u het SWZ-nummer 
van het abstract op te geven.

mailto:request@library.tudelft.nl
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VNSI
Vereniging Nederlandse 

Scheepsbouw Industrie

VNSI Jaarverslag
VNSI hield half mei haar 
voorjaarsledenvergadering tij
dens de maritieme vakbeurs 
Construction & Shipping In
dustry in Evenementenhal 
Gorinchem. De heer ir. M.J. 
van der Wal, voorzitter VNSI, 
presenteerde bij deze bijeen
komst het VNSI Jaarverslag 
2005.
In het verslag is onder andere 
te lezen dat door de ongekend 
hoge vraag de orderintake in 
de zeescheepsbouw een bij 
zonder hoog niveau bereikte. 
Bij de meeste werven is de or
derportefeuille tot 2008 ge
waarborgd.

De sectoren marinebouw, 
zeescheepsreparatie, kleine 
scheepsbouw en grote jacht
bouw presteerden uitstekend 
met een groeiende omzet.
In 2005 werden ruim 2.000 
zeegaande schepen gerepa
reerd. De bagger- en offshore-

zijn voor bijna de gehele sector 
gunstig.
Het investeren in de kennis 
van (toekomstig) personeel 
heeft voor de komende jaren 
prioriteit. Ook in onze sector 
slaat de vergrijzing toe. In en
kele jaren zal, door alle lagen 
van de organisaties heen, circa 
twintig procent van de mede
werkers onze werven verlaten. 
Wij zullen ons als branche 
moeten inspannen om jonge
ren te interesseren voor ons 
prachtige vak, waarin een 
boeiende en uitdagende toe
komst is te vinden.

D ee lnem ers aan de voorjaa rs ledenvergadering  VNSI

markt trokken aan. Binnen de 
kleine scheepsbouw neemt de 
belangstelling voor (casco)- 
bouw in Nederland toe. De 
grote jachtbouwwerven heb
ben ondanks de groei van het 
internationale aanbod van 
bouwcapaciteit hun markt
aandeel weten te behouden. 
De vooruitzichten voor 2006

Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met VNSI, 
tel. (079) 353 11 65 of e-mail: 
infö@vnsi.nl

Shipbuilding Insights
Half juni is in samenwerking 
met uitgeverij Goo Media een 
speciale (internationale) editie 
van Shipbuilding Insights ver

schenen. De uitgave is voor 
een groot deel gewijd aan de 
toekomst van de sector (Dutch 
LeaderSHIP 2015) en is ver
spreid onder (geassocieerde) 
leden van VNSI, ministeries, 
politiek, Nederlandse ambas
sades, rederijen en maritieme 
toeleveranciers.
Voor een exemplaar van deze 
uitgave kunt u contact opne
men met VNSI.

M aritim e Awards Gala
Op 9 november 2006 vormt 
Fort Voordorp in Groenekan 
het decor voor het eerste Mari
time Awards Gala, een uniek 
platform voor de gehele sec
tor, Een netwerkbijeenkomst 
op hoog niveau waar u niet 
mag ontbreken. De Neder
landse maritieme maakin 
dustrie bundelt de uitreiking 
van drie belangrijke innovatie
prijzen: de KNVTS-Schip van 
het Jaar Prijs, de HME-Mari 
time Innovation Award en de 
VNSI-Timmersprijs. De drie 
prijzen behouden hun eigen 
karakter en individuele glans; 
de gezamenlijke uitreiking zal 
de winnaars echter nog meer 
in de schijnwerpers zetten. 
Met het Maritime Awards 
Gala onderstreept de maritie
me maakindustrie haar inno
vatieve kracht.
Voor nadere informatie zie 
www.maritime-awards.nl.

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

mailto:info@vnsi.nl
http://www.maritime-awards.nl
http://www.vnsi.nl
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Leden
Akerboom Yacht Equipment 
Alblasserdam Yachtbuilding B V.
W erf A lblasserdam B.V.
Scheepswerf 't Ambacht B.V.
Amels B.V.
Scheepsbouwbedrijf Het Anker 
A-Yachts
Barkmeijer Stroobos B.V  
Bodewes Binnenvaart B.V.
Bodewes Shipyards B.V.
Scheepswerven Gebr. G. & H. Bodewes B.V. 
Scheepswerf L.J. Boer Sliedrecht B.V. 
Scheepswerf Jac. den Breejen B.V. 
Breko Nieuwbouw B.V 
Breko Reparatie B.V.
Scheepswerf v/h C. Buitendijk B.V. 
Bijisma Shipyard B.V 
Ceelen Shipyard B.V 
Central Industry Group N.V.
Conoship International B.V.
Damen Dredging Equipment 
Damen Shiprepair Rotterdam B.V  
- Van Brink Rotterdam  
Damen Shipyards Bergum  
Damen Shipyards Gorinchem  
Damen Shipyards Group 
Damen Shipyards Hardinxveld 
Shipyard K. Damen 
Scheepswerf Ferus Smit B.V. 
Scheepswerf Geertman B.V. 
Scheepswerf Gelria B.V.
Scheepswerf Grave B.V.
Van Grevenstein's Scheepswerf B.V 
Scheepswerf Hoebée B.V.
A. & L. Hoekman B.V.
Scheepswerf Hoogerwaard B.V 
Scheepswerf De Hoop Lobith B.V.
W erf 'De Hoop' (Schiedam) B.V.
IHC Holland Merwede B.V.
IHC Holland Beaver Dredgers B.V.
IHC Holland Dredgers B.V.
IHC Holland Parts & Services B.V 
Instalho B.V. Scheepsbouw  
Intervak B.V.
B.V. Scheepswerf De Kaap 
Keppel Verolme B.V 
Gebr. Kooiman B.V.
Royal Van Lent Shipyard B.V. 
Scheepswerf Wout Liezen B.V.
Luyt Groep B.V.
Maatschappij De Maas B.V. 
Scheepswerf 'Maasbracht' N.V. 
Maaskant Shipyards 
Maaskant Bruinisse B.V.
Marinebedrijf Divisie Platform  
Merwede Shipyard B.V.
Nederlof Scheepsbouw B.V.
Nicoverken Holland B.V. 
Scheepsreparatie H. Niessen B.V. 
Koninklijke Niestern Sander B.V. 
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V 
Padmos Bruinisse B.V.
Padmos Stellendam B.V.
Scheepswerf Peters B.V.
Koninklijke Schelde Groep B.V.

Schelde Marinebouw B.V.
Scheldepoort B.V.
Scheepswerf De Schroef B.V 
Serdijn Ship Repair B.V 
ShipdockB.V. locatie Amsterdam  
Shipdock B.V. locatie Harlingen 
Scheepswerf Slob B.V.
Smits Scheepsreparatie B.V.
Texdok B.V.
Texdok Urk B.V
B.V Scheepswerf'Vahali'
Scheepswerf V isser B.V.
Volharding Shipyards 
Scheepswerf Vooruit B.V.
VOSTA LMG B.V.
De Vries Scheepsbouw B.V.
D. van de Wetering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V.

Geassocieerde leden
ALBCON B.V
Alfa Laval Benelux B.V.
A lubouw de Mooy B.V 
Anchor Insurance Rotterdam  
Arbode Maritiem B.V.
Atlas Copco Ketting Marine Center 
Atlas Services Groep B.V.
Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. 
Barid Engineering 
Beo Shipping
Verenigde Bierens Bedrijven B.V.
B ie f MA B.V.
Den Boer Marine 
Handelsbureau Boone B.V.
BoonkVan Leeuwen Advocaten  
Borand B.V.
Brabant Mobiel B.V.
BTC Bedrijfë- en Technologieadviezen B.V.
BucoMar
CAPE Groep B.V.
Center Line
WKM Cornelisse Trading B.V.
Croon Elektrotechniek B.V.
Cumarine
DELTA Surveys
DESMI K&R Pompen B.V.
Doornbos Equipment B.V. 
Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V. 
Econosto Nederland B.V.
Edaircon
Eurostar Shipbuilding & Trading 
FCX Netherlands B.V. '
Feederlines B.V.
Flender Bruinhof Marine 
FNV Bondgenoten 
Hartman Marine B.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Heinen & Hopman Engineering B.V. 
Hertel Marine Services B.V.
Hi Temp Europe B.V.
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen
& Interieurbouw
IASAS
IFS Netherlands B.V.
IHDA Shipbuilding Service B.V.
ING Bank (HF 03.02)

Hogeschool INHOLLAND Delft 
Scheepsbouwkunde 
Integrator Scheepsbouw B.V.
International Paint (Nederland) B.V. 
Scheepsbouwkundig Bureau Herman 
Jansen B.V.
KLC Marine Consultants B.V.
KNVTS
Lloyd's Register EMEA 
Logic Vision B.V.
Maetis Arbo B.V.
MARIN
Marin Ship Management B.V.
Directie Materieel Koninklijke Marine 
Afdeling Maritieme Techniek 
MasterShip 
Merwede Interior B.V.
Metalix B.V  
MME Group
Navaltec Marine Engineering Service B.V. 
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen  
NewThex B.V.
L. Nieuwburg & Zn. B.V.
Novatug B.V.
Numeriek Centrum Groningen B V.
ODS B.V. '
Bureau PennAits B.V.
Qnowledge B.V.
Quercus Technical Training Services B.V. 
Ralteco B.V.
Randstad Uitzendbureau B.V.
R idderinkhof B.V  
Rolls-Royce Marine Benelux B.V.
SARC B.V.
SAS TECH
Scheepvaart en Transport College
Schip en Werf de Zee
SigmaKalon Marine & Protective Coatings B.V.
Sperre Rotterdam B.V
STI Engineering B.V.
Stork Bronswerk B.V.
Stout Pijpleidingen B.V.
Struik & Hamerslag B.V.
TLO Holland Controls B.V  
Touw B&B Holding B.V.
Trett Consulting B.V 
UGS
B.V. VEGAM eet- en Regeltechniek 
VeKa Group B.V.
Van der Velden Marine Systems 
De Voogt Naval Architects 
VPG Scheepsservice B.V.
Museumwerf Vreeswijk
Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
York International B.V.

VNSI
Boerhaavelaan 40
Postbus 138, 2700 AC Zoetermeer
Tel.: (079) 353 11 65
Fax: (079) 353 11 55
E-mail: info@vnsi.nl
In ternet www.vnsi.nl

mailto:info@vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
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Henk ten Hoopen neemt het roer over van Hans Voomeveld

D e Algemene Leden Verga
dering is achter de rug. Een 
vergadering in ‘nieuwe stijl’, 
zoals vermeld zonder uitrei
king van de ’Schip van het 
Jaar’ prijs.
Tijdens de vergadering heb
ben de heren Voorneveld en 
Smit hun taken als hoofdbe
stuurslid neergelegd. Gekozen 
werden de heren Ten Hoopen 
en Boeré,
In de hoofdbestuursvergade
ring van 31 mei is tot voorzit
ter gekozen de heer Ten 
Hoopen.
Het Hoofdbestuur bestaat dan 
uit de volgende personen: 
Voorzitter Henk ten Hoopen 
(hoopen@knvts.nl)
Vice Voorzitter Ad Winckers 
(winckers@knvts.nl) 
Penningmeester Ad Interna 
(intema@knvts. nl)
Secretaris Piet Mast 
(intema@knvts.nl)
Lid J ack Stuifbergen 
(stuifbergen@knvts.nl)
Lid Marieke Tjoelker 
(tj oelker@knvts. nl)
Lid Jac Boeré 
(boeré@kn vts.nl)

Het was een uitstekend pro
gramma, met dank aan onze 
gastheren van BosKalis en in 
het bijzonder de organisatoren 
van de afdeling Rotterdam.
Na de jaarvergadering werden 
presentaties gegeven door de 
heer Eric Holman van Ko
ninklijke Boskalis Westmin
ster en door de heer Bram 
Roelse van IHC Dredgers.
De heer Holman ging in op de 
veranderende wereld, groei in 
wereldhandel en bevolking, 
vooral aan de kustgebieden, 
toenemende milieu-eisen. A l
les heeft invloed op de bagger- 
werktuigen voor nu en in de 
toekomst.

De heer Roelse ging daarop in 
en legde verband tussen het 
ontbreken van het sexy image 
van de baggerindustrie, terwijl 
er toch grote overeenkomsten 
zijn. Zo is er een voorspel (het 
verkooptraject),, een hoogte
punt (het maken en leveren) 
en een naspel (onderhoud en 
service). W ie kan dit niet 
onderschrijven?
Een tocht langs de mooiste 
molens van Nederland was 
opgenomen in het partners 
programma.
Ter afsluiting werd een uitste
kend en uitgebreid buffet aan
geboden. A l met al een bijzon 
der goed verzorgd evenement*

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. Dit zal 
geschieden in samenwerking 
met de VNSI, HM E en NISS. 
Andere maritieme organisa
ties sluiten zich mogelijk hier 
bij aan. De eerste mailings 
hierover zijn ondertussen de 
deur uit.

Jan de Vos 
Algemeen secretaris 
devos@knvts.nl

mailto:hoopen@knvts.nl
mailto:winckers@knvts.nl
mailto:intema@knvts.nl
mailto:intema@knvts.nl
mailto:stuifbergen@knvts.nl
mailto:tjoelker@knvts.nl
mailto:devos@knvts.nl


M a r i t i m e  S e a r c h
3D-Survey

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

Aandrijftechniek

VOITH
Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 AKTwello
Postbus 201
7390 AE Twello
Tel.+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  
M I M  HH'D HICli

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

nicflpniiiciluiilivk

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

&
Sw ets

W " *  ••!■( ■ 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

International Paint
p .O. BoxSsSö
3160A B  Rhoon

tel. 010 - 503 3 5 1 4

faxOlO- 503 3 5 1 0
email: ip.nl (^international paint, com
internet: www .international -marine.com

Dieselmotoren, 
onderhouds- en reparatie- 
Bpparatuur

HDM
DE HAAS DIES EL M O TO R EN  BV

De 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 GH 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 f ü f i f t b 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

Mirt
DCS International B.V.
Marchantstraat 10
3332 CL ZWIJNDRECHT
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

©
Miller.

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

^ L l  Lfcü i  LWftj

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7,3195 ND Pemis-Rotterdam 
Havennummer 2801, Gebouw 3 
Postbus 830 - 3000 A V  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 GR 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

http://www.passe-partout.nl
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M a r i t i m e  S e a r c h
Maritieme Training

imle
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

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

Mega Jachten

BOSmarilimtf Kffiïullgnts

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

Naval Architects 
Consulting Engineers

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

Safety Training

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

allship
Allship Marine Projects
Bobeldijk35
1647 CE Berkhout
Tel. 0229-5512 05 /5513 06
Fax0229 - 551292
E-mail: info@allship.nl
www.allship.nl

Scheepsluiken/
luikenkranen

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

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

Scheepsreparatie

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

Schroefasafdichtingen

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

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

Staal-IJzer Gieterij

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

CS3WTK aan de wal
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Innotiv Co-Making
Munsterstraat 20a
7418 EV Deventer
Postbus 72,7400 AB Deventer
Tel. 0570-50 21 70
Fax 0570-50 21 71
www.innotiv.nl

Uitlijnen en funderen

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

Veiligheid

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

Veiligheidsmiddelen

MTEMII

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

Vertaal bureau’s

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

Verwarmingssystemen, 
verkoop en onderhoud

A 4LB O R G
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Aalborg Industries B V .
Postbus 145 
3200AC Spijkenisse 
Ohmweg 8 
3208KE Spijkenisse 
Tel.:+31 (0)181 650 500 
Fax: +31 (0)181 650 501 
rtmw@aalborg-industries.nl 
www.aalborg-industries.nl

Voor al uw maritieme 
zaken

Lloyd's Register 
Weena Zuid 170 
3012 NC Rotterdam 
Tel. 010-201 84 47 
Fax 010-404 55 88

SCHIP Wl

Colofon
cSchip en Werf de Zee* is het orgaan van de 
Stichting ‘Schip en W erf de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied KNVTS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut 
M ARIN, de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie 
VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de 
Afdeling Maritieme Techniek van K1V1-NIRIA en de Federatie 
van Werknemers in de Zeevaart FW Z

Verschijnt *1 1 maal per jaar
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Maritiem Officieren vergroten hun kansen bij Maersk
Word senior Maritiem Officier op de grootste vloot ter wereld

Maritiem  Officieren en Officieren die w isselend gevaren 

hebben als stuurman en werktu igkundige, kunnen nu 

aanmonsteren bij Blue Star! De A.P. Möller-Maersk 

Group is nam elijk  overtuigd van de waarde van 

M aritiem  Officieren en streeft er naar om haar

schepen geïntegreerd te bemannen. Wij zoeken daarom 

kandidaten die bewezen hebben goed in teamverband te 

kunnen werken en managementvaardigheden bezit

ten. Met een enorme expansie van de v loot bieden 

w ij vele prom otiekansen voor goede performers.

M A ER SK
Blue Star, t.a.v. HR&D, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam Postbus 436, 3000 AK Rotterdam.

T e le foo n+31 10 - 4006267 F ax+31 10 - 4006716 Em ailn lrecru itm ent@ blue-star-group.com  w ww .m o-b luestar.n l

mailto:Emailnlrecruitment@blue-star-group.com
http://www.mo-bluestar.nl


*  Art. 19 lid 1 sub a Loodsenwet jo Art. 2 lid 1 sub b van Besluit 

Adspirant Registerloods vermeldt de max. leeftijd van 37 jaar.

Nederlandse Loodsencorporatie •  +31 (0)10 4 0  00 500  •  in fo@ loodsw ezen.n l •  w w w .loodsw ezen .n l

Is het Loodswezen 
al een stip 

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

• Wil je  nieuwe carrièremogelijkheden ontdekken?*

• Wil je  bijdragen aan de vlo tte  en veilige afw ikkeling  

van het scheepvaartverkeer van en naar onze zeehavens?

• Word registerloods!
Kijk daarvoor op onze website: 

www.loodswezen.nl

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

