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Amadeus Princess 

Nominaties Schip van het Jaar 

Jaarverslag KVNR

Deze maand:

Special ‘SMM beurs 
Hamburg’



W e ' v e  b e e n  b u s y .

Stand no. 220  
in Hall 11

V e ry  busy. Add ing  new locations in Beijing and Trinidad &  Tobago and 
opening a branch in Thailand, Radio H olland has 55  branches w o rld w id e ! 
W h ich  makes us the largest g loba l maritime electronics com pany in the w orld , 
supported by Radio H olland's new  parent com pany, Imtech. W ith  our 
w o rld w id e  network, w e  can supply all required maritime electronics, airtim e 
services, spare parts and provide service, m aintenance and support at any 
loca tion, 2 4 / 7 .

W ith  a g loba l service da tabase in p lace, w e  can offer shipowners va luable  
m anagem ent inform ation about equipm ent status on board vessels. W e  are 
committed to help our customers realize e ffic ient operations o f their fleet and 
maritime business. Providing shipowners, managers, shipyards and other 
maritime o rgan iza tions w ith the best solutions for their e lectronic requirements. 
All over the w o rld .

For the latest news, products, projects and S M M  news: 
w w w @ radiohollandgroup.com  | info@ radiohollandgroup.com

R a d i o  H o l l a n d
+ * * Gtcfljjjfl

mailto:www@radiohollandgroup.com
mailto:info@radiohollandgroup.com
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S M M  beurs Hamburg
With 42,000 visitors from all 
over the world and 1,400 exhibi
tors, SMM Hamburg is one of 
the leading international trade 
fairs for this sector. SMM 2006 
will be presenting a wide range of 
innovations to meet today's rising 
standards for more competitive 
ships.

2 0 Amadeus Princess

300 Years after the birth of Am
adeus Mozart, Amadeus Prin 
cess was built by De Hoop Ship 
yard and is the sixth river cruise 
vessel in a row built for the suc
cessful Austrian river cruise 
company Luftner Reisen.

2 4

Nom inaties Schip van het jaar

Sinds 1998 reikt de KNVTS de 
Schip van het Jaar Prijs uit aan 
het beste, in Nederland ontwor
pen en gebouwde schip met in
novatieve aspecten. Vorig jaar 
was dat de driemastschoener 
Athena. Wie zijn er voor 2006 
genomineerd?

3 0

M aritiem  bedrijfsleven nnovatief?

Op zaterdag 3 juni vierde de Ko
ninklijke Nederlandse Vereni
ging ‘Onze Vloot’ haar 100-jarig 
bestaan met onder andere een 
symposium met als thema 'Ne
derland Maritiem?

Omslag: De Stan Patrol 3507
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N i e u w s

Russische 18e eeuwse replica voorzien van automatisch 
identificatiesysteem
Donderdag 14 juli arriveerde 
een replica van het Russische 
Marine schip ‘Shtandart’ in 
Rotterdam. De Shtandart is 
een 1:1 replica van het eerste 
oorlogsschip dat Tsaar Peter 
de Grote in 1703 bouwde na 
zijn opleiding in Nederland en 
Engeland. De Shtandart 
wordt ingezet als opleidings- 
vaartuig voor Russische jon
geren die na een strenge selec
tieprocedure de kans krijgen 
kennis te maken mét andere 
landen en culturen en zich in 
te zetten als maritieme ambas
sadeurs van het nieuwe Rus
land, precies zoals Peter de

Grote voor ogen had.
Tijdens een vaartocht door de 
Rotterdamse haven met het 
schip en een gesprek met de 
Kapitein scheepsbouwmees
ter Vladimir Martus, bleek dat 
men een probleem had m.b.t. 
niet aanwezige verplichte ap
paratuur. Het schip was na
melijk nog niet voorzien van 
een AIS Automatisch Identifi
catie Systeem hetgeen een ver
plicht uitrustingstuk is vanaf 
2005 en een zeer grote hulp bij 
een veilige navigatie. Door de 
middelen voor aanschaf van 
zo’n apparaat niet voorhanden 
zijn zou het schip op dén duur

genoodzaakt zijn geen interna
tionale reizen meer te maken. 
Alphatron Marine kon het 
probleem gelukkig oplossen 
en stelde een compleet AIS

systeem ter beschikking dat in 
dank werd aanvaard door 
Kapitein Vladimir Martus.

Heesen Yachts kiest IINCAT als partner

IN CAT heeft aangekondigd 
door Heesen Yachts geselec
teerd te zijn als partner voor 
het volledige CATIA V5 im
plementatietraject.
Heesen Yachts, wereldleider 
op het gebied van ultraluxe 
jachtbouwindustrie, heeft be
sloten gebruik te maken van 
de CATIA V5 PLM-oplos
sing van IBM/Dassault Systè
mes. Het implementatiepro
ces wordt door IN CAT gerea
liseerd evenals de transforma
tie van de huidige ontwerp-, 
engineering- en productiepro
cessen. Heesen Yachts zal 
CATIA V5 gebruiken voor

alle huidige en toekomstige 
projecten om de gestelde tijd
en kostenbesparing te realise
ren.
Heesen Yachts heeft voor IN 
CA T gekozen vanwege IN 
CATs uitgebreide expertise 
op het gebied van shipbuil
ding, met name de grotere 
jachtenbouw. De onderne
ming kent de dagelijkse prak
tijk van deze industrie en weet 
er op de juiste wijze mee om te 
gaan. Om aan de hoge eisen en 
wensen van deze branche te 
kunnen voldoen, investeert 
IN CAT voortdurend in ken
nis zodat het in staat blijft om

klanten als Heesen Yachts nu 
en in de toekomst van dienst te 
zijn.
In 2001 begon de zoektocht 
naar een nieuw ontwikkeling
en engineeringplatform. Hee
sen Yachts heeft na diverse 
evaluatierondes gekozen voor 
CATIA V5 in combinatie met 
de implementatieservice van 
INCAT.
Met behulp van CATIA V5 
worden de ontwerp- en pro- 
ductiegegevens gedefinieerd 
die de verschillende discipli 
nes van het scheepsbouwpro- 
ces combineren. Dit enginee- 
ringproces zorgt voor verbete
ring in space management en 
coördinatie waardoor een aan
zienlijke tijdsbesparing op 
treedt bij on-board installatie 
en coördinatie.
De specifieke scheepsbouw - 
modules van CATIA V5 ver
korten het engineeringproces 
van de constructie door herge
bruik en de eenvoudige wijzi
ging van informatie. Ook de 
verregaande automatisering 
van de verwerking van pro
ductie-informatie levert een 
wezenlijke bijdrage aan de ef

ficiënte bouw van de construc
tie.
Heesen Yachts zal ook profite
ren van de door Dassault Systè
mes/IBM ontwikkelde oplos
singen en toepassingen die tot 
stand zijn gekomen in samen
werking met diverse jacht- 
bouwpartners, bijvoorbeeld op 
gebied van interieurontwerp, 
fabricage van houten meubelen 
en systeemintegratie.
De keuze van Heesen Yachts 
voor CATIA V5, laat zien dat 
er zich binnen de jachtenbouw 
een ontwikkeling richting PLM 
manifesteert, De voorgestelde, 
strategische oplossing van IN 
CA T bewijst ook dat INCATs 
visie op PLM als oplossing voor 
de scheepsbouwindustrie cor
rect is.
IN CAT informatie:
Europe: Wolfgang Zoefgen, 
Managing Director European 
Operations 
T e l:+497117890911 
E-mail: wzoefgen@incat.de 
Financieel: Joseph Ben Ga,
Vice President Business Deve
lopment
Tel: +1248 4261726 
E-mail: jben-gal@incat.com

mailto:wzoefgen@incat.de
mailto:jben-gal@incat.com
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Helderse zeehaven blijft groeien
De zeehaven van Den Helder 
heeft vorig jaar op het gebied 
van de overslag van goederen 
een flinke groei doorgemaakt. 
Volgens cijfers van de Natio
nale Havenraad is de overslag 
in 2005 met bijna 24 procent 
gestegen. Den Helder is hier
mee de snelstgroeiende haven 
van Nederland en één van de 
snelste van West-Europa.
De overslagresultaten van 
Den Helder zijn van 203.000 
ton in 2004 gestegen naar
251.000 ton in 2005, En voor 
dit j aar wordt een verdere toe
name verwacht. Hiermee 
heeft Den Helder de opgaande 
lijn goed te pakken. “Vooral 
de offshore-industrie bezorgt 
de regio veel werk met een 
grote toegevoegde waarde,” 
zegt projectmanager en port 
security officer Nick Water
drinker van de Gemeentelijke

Havendienst Den Helder.
Met een gloednieuwe off
shorebasis op de Paleiskade, 
het zogeheten Offshore Serv
ice & Logistics Centre, vormt 
de stad een heel belangrijke 
schakel in de bevoorrading 
van ruim 100 platformen en 
diverse booreilanden in het 
zuidelijke deel van de Noord
zee. Hiervoor pendelt dage
lijks, onder dé vlag van de 
Southern North Sea (SNS) 
pool, een vloot van tien be- 
voorraders tussen de platfor
men en de haven van Den hel
der. De bruto tonnage hiervan 
is de laatste drie jaar verdub
beld van 1,5 naar 3 miljoen 
ton. Nick Waterdrinker: 
“Zo’n zeventig procent van de 
offshore-logistiek wordt van
uit Den Helder verzorgd en 
het ziet ernaar uit dat wij die 
overige dertig procent op ter

mijn ook voor een groot deel 
naar ons kunnen toetrekken. ” 
Ook is de zeehaven de uitvals
basis voor allerlei offshore- 
operaties (survey/seismiek), 
bemanningswisselingen, hun
kering en dergelijke. Het aan
tal offshore-vaartuigen dat 
Den Helder aandoet, is tussen 
2002 en 2005 gestegen van
1.400 naar 2,000. De offshore
industrie is goed voor 4.000 
directe en indirecte arbeids
plaatsen.
Verder wordt binnenkort een 
begin gemaakt met de renova
tie en uitbreiding van de voor
malige onderzeedienstkade. 
Deze kade wordt niet alleen 
opgeknapt, maar ook ver
breed. Hierdoor kan hij straks, 
met een nieuw oppervlak van
7.000 vierkante meter, even
eens worden ingezet ten dien
ste van de offshore-industrie.

(Advertentie]

De renovatie vergt een in
vestering van 12 miljoen euro 
en wordt gefinancierd door de 
Gemeente Den Helder en dé 
Provincie Noord-Holland. De 
eerder uitgevoerde renovatie 
van de Paleiskade, waarop het 
Offshore Service & Logistics 
Center is gevestigd, heeft ruim 
18 miljoen euro gekost.

Voor nadere informatie:
Gemeentelijke Havendienst
Den Helder
Dhr. N, Waterdrinker
Tel: 0223-613955
E-mail: haven@denhelder.nl
Website:
www. havendenhelder.nl

►

Azalea Maritime B.V. was established on 
5th May 1986 for the purpose of rendering 
efficient, professional and cost effective 
services in the field of ship owner’s busi
ness, such as ship management, crew 
management, ship repairs and supplies, 
marine consultancy etc..

AZALEA 
MARITIME !

Due to fleet expansion, we now have the following vacancy

Nautical Superintendent
• Provision of nautical expertise to the technical team with respect to changes in legislation, safety and security issues
• Ensuring compliance with documentation requirements relating to MARPOL, ISM, ISPS and other legal requirements
• Issuing and maintaining vessels’ SOPEPS, Oil Spill Contingency Plans, Vessel Response Plans, Ballast Management Plans, Garbage Man

agement Manuals, Cargo Securing Manuals, SOLAS training manuals, Fire Safety Operational Booklets and other documents as required.
• Provision of on-board training in emergency procedures to multi-national crews
• Auditing of the Safety Management System on board
• Reviewing and responding to vessel safety related correspondence

The applicants will be required to demonstrate a “hands on” approach to safety and pollution prevention matters. Experience with liner trade 
containerships and /  or Pure Car Carriers would be an advantage. The position also involves regular worldwide travel.
Candidates should ideally possess a Class 1 certificate of competency and have several years’ recent seagoing experience in a senior rank. 
However, consideration will be given to candidates who can demonstrate experience in the above areas.

In return, We offer an excellent working environment, competitive salary and conditions including pension plan, paid vacation and 13th month.

Please send your CV to: Azalea Maritime B.V.
P.O.Box 1558.
3260 BB Oud-Beijerland,
Attn: Mrs. S. Tsutsumi 
E -m ail: ga@azalea-maritime.nl 
Website: www.azalea-maritime.nl Acquisition with regard to this advert not appreciated

mailto:haven@denhelder.nl
http://www.havendenhelder.nl
mailto:ga@azalea-maritime.nl
http://www.azalea-maritime.nl


Amels to Build Second in LIMITED EDITIONS Series

Amels announces plans to be
gin the construction of the sec
ond item in its LIM ITED  
EDITIO N S series, the 64,7- 
meter AMELS 212.
This decision follows the 
stunning success of the 
AM ELS 171, introduced at 
the Monaco Yacht Show in
2005. At the time, Amels had 
elected to begin building two 
hulls and in a few months sold 
both. Client inquiries then put 
Amels in the strong position 
of beginning construction of 
the third and fourth, one of 
which is also sold. Amels is 
now preparing to build the 
fifth and sixth.
Thé AMELS 212, like the 
AM ELS 171, is designed by 
Tim Heywood. He responded 
to the assignment with a bold

ly shaped super yacht, similar 
to the AMELS 171, in a five- 
deck configuration with char
acter that Heywood describes 
as “strong, feminine, athletic 
and sleek.” Clearly, both the 
AMELS 171 and AMELS 
212 were drawn by the same 
steady hand and fertile imagi
nation.
Andrew Winch is creating a 
striking, highly original, inte
rior within which each client 
may introduce personal varia
tions according to their 
lifestyles and tastes. As 
Winch and Heywood are 
longtime colleagues since their 
years with Jon Bannenberg a 
harmonious relation between 
the exterior and interior is in
evitable and welcome.
Amels’ naval architects con

verted Heywood’s many 
sketches into a big 65 meter 
with high volume for its 
length and 1,500 gross ton
nage. The huge 200 m2 sun 
deck features a hot tub, wet 
feet bar, jetstream pool, en
closed ‘skygym’, and alfresco 
dining for twelve. A touch- 
and-go helipad is optional.
On the bridge deck - abaft the 
wheelhouse, captain’s suite 
and pantry - Amels and 
Winch have placed two mag
nificent guest suites, adjoining 
a dramatic sky lounge and al
fresco dining area. Forward of 
the wheelhouse is a delightful 
fresh air dining nook.
The full-width owners’ suite - 
with dual bath, dressing room, 
and enclosed office - is for
ward on the main deck. The 
large main galley is amidships, 
connected to the main saloon 
and window - surrounded
main dining room. On the 
lower deck a full-width VIP 
suite and two large guest suites 
are amidships, with 120 m2 of 
crew quarters for sixteen in ten 
cabins forward (a four person 
staff cabin is on the tank deck). 
Aft of the engine room the 100 
m2 watersports store has large

side opening hatches for two 
8 - meter tenders.
A central elevator serves 
guests between the lower deck 
and sundeck, in parallel with a 
spiral staircase serving all 
decks. A dedicated stairway 
allows crew to move indepen
dently between tank and 
bridge decks.
The AM ELS 212 will carry a 
new low-noise electric bow 
thruster, to assure silent run 
ning, and is being built as a 
‘green’ vessel. Powered by 
twin Caterpillar 3516C diesels 
rated 2,350 kW @  1,800 rpm, 
top speed is 17 knots. With
155.000 liters of fuel range is
5.000 nm. Amels is building 
the 212 to Lloyd’s Register 
Class X  100 A 1 SSC Yacht (P) 
Mono G6 X  LMC, UMS and 
to full compliance with the 
MCA Large Commercial 
Yacht Code (LY2) under 
Cayman Islands registry.
The AMELS 212 design will 
be presented at the 2006 
Monaco Yacht Show, where 
computer renderings, draw
ings, specifications and a scale 
model will be shown to the 
public and press.

►

[Advertenties]

N3.V3.lt6C
Marine Engineering Service B.V.

N aval Architects, C o n su ltin g  Engineers 
R & D Shipsm odels, O n tw erp en  en Berekenen van 
Constructies in de S ch e e p sb o u w /O ffsh o re  (Sb & W tb).

N avaltec Engineering Service B.V.
K ardoenhof 1- 3 , 3193JD H o o g vlie t-R T  
Tel: +31 10 4380438 , Fax +31 10 4382717
E -m ail info@ navaltec.nl, W W W  h ttp ://w w w .n a va lte c.n l

M U L T I N V
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦  Planning ♦  Berekeningen 
W ij beschikken over volgende computersystemen: 

Autocad, Micro station, Nupas.
Multi NV: Winninglaan 11 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.10-Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: infoCcpmulti.be 
Web: http://mvmmulti.be

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


Stille, schone schroef voor de boeg

Stil, licht en milieuvriendelijk. 
De revolutionaire asloze boeg
schroef, ontwikkeld door 
Combimac in samenwerking 
met Van der Velden en JB  Be- 
sturingstechniek, biedt vele 
voordelen. Dé belangstelling 
is dan ook wereldwijd. Het ge
heim van de elektrisch aange
dreven schroef zit in de specia
le watergesmeerde lagering. 
Voor de ontwikkeling ontving 
de Noord-Nederlandse allian 
tie steun vanuit de WBSO. 
Een T  aiwanees superjacht van 
zo’n zestig meter heeft de 
mondiale primeur. Het krijgt 
als eerste de revolutionaire 
boegschroef van Nederlandse 
makelij ingebouwd. In eigen 
land staat bij scheepswerf Ro
yal Huisman een zeilschip in 
de steigers, waarvan zowel 
boeg als achtersteven van de 
asloze schroef worden voor
zien. De schroef is in dit geval 
volledig intrekbaar zodat de 
stroomlijn gehandhaafd blijft. 
Ook een opdracht voor een 
rondvaartboot in het Boden
meer is bijna rond. “Ze von 
den het daar prachtig dat onze 
schroef watergesmeerd is en 
dus geen olie gebruikt. In het 
meer mag namelijk geen olie 
gemorst worden,” vertelt M i
chael de Zwart, technisch di 
recteur van machine- en appa- 
ratenfabriek Combimac. Het 
Emmense bedrijf ontwikkelde 
samen met Van der Velden 
Systeemtechniek uit Drachten 
en JB  Besturingstechniek uit 
Oosterwolde de zogeheten 
EPS-schroef. De boegschroef 
is bedoeld voor grote jachten 
(“vijfentwintig meter of 
meer”) en doet vooral dienst 
bij het manoeuvreren. De be
langstelling voor de vinding 
van het noordelijke consorti
um is wereldwijd. “Het begint 
leuk aan te lopen,” zegt De 
Zwart. “Scheepsarchitecten 
houden in hun constructiete
keningen al rekening met onze 
superlichte boegschroef. ” 
Combimac tekent voor het

elektromotorische gedeelte 
van de schroef. De deelname 
aan het project is typerend 
voor het bedrijf, dat gespecia
liseerd is in ‘custom built’ 
elektromotoren, ontworpen 
voor een bijzonder doel. Vijf 
van de vijftig Combimac- 
werknemers houden zich be
zig met ontwikkeling en er 
wordt samengewerkt met de 
Universiteit Groningen, de 
TU  Delft en de universiteit 
van Oviedo.
Het schroefproject startte in
2004. Doel was een nieuw ty
pe boegschroef te ontwikkelen 
zonder de nadelen van de tra
ditionele schroef. De Zwart: 
“De standaard boegschroef is 
erg zwaar, onder andere van
wege de gebruikte as. En dan 
zit er ook nog eens een grote 
elektromotor in de steven. Dat 
gaat ten koste van de ruimte 
voor de verblijven in het schip, 
en hij maakt een ontzettende 
bult lawaai.”
Een standaard schroef kan bo
vendien caviteren, waarbij va
cuüm belletjes ontstaan die 
vervolgens massaal implode
ren. "Als je dan een jacht hebt 
van zestig miljoen en je hoort 
op honderd meter de boeg
schroef knetteren, dat komt 
niet goed over,”
De oplossing is een schroef 
zonder as, waarbij de schoe
pen vastzitten aan een rond
draaiende buitenring. Ze wor
den door een geïntegreerde 
elektromotor aangedreven. De

Zwart: “Handig is dat je de 
bladen per stuk kunt wisselen, 
bijvoorbeeld als er eentje scha
de oploopt,”
Cruciaal is de lagering van de 
schoepenring. “De smering is 
met water in plaats van olie. 
Water is erg dun, dus is het 
een probleem toch voldoende 
draagvermogen te krijgen in 
de lagers. Dat is ons uiteinde
lijk gelukt, door een afwijken
de vormgeving en het gebruik 
van speciale kantelblokjes-la
gers.
Het prototype, dat slechts 
eenderde weegt van de stan
daard boegschroef, is getest bij 
onderzoeksinstituut Marin in 
Wageningen. “De testen be
vestigden dat onze schroef ve
le malen stiller was dan ge
bruikelijk. De mensen van 
Royal Huisman die erbij wa
ren, konden hun oren niet ge
loven. Het enige datje hoorde 
was het geluid van een kabbe
lend beekje. Terwijl het ver
mogen hetzelfde is. ”
Het idee van een asloze boeg
schroef bestaat al tientallen ja 
ren, maar afgezien van toepas
sing bij hele kleine onderwa- 
terrobotjes lukte het nooit om 
voor grotere vermogens iets te 
maken. “Een van de redenen 
waarom wij dat nu wel kunnen 
is dat er tegenwoordige erg 
sterke magneten beschikbaar 
zijn.” Het geheim zit ook in 
het lagermateriaal. “Eerder 
hebben ze keramische lagers 
gebruikt, maar die zijn niet zo 
geschikt. Vaak starten is fu
nest, dan heb je opeens een

boel gruis. Kera
miek op keramiek 
is meer voor lang
durig gebruik 
zonder starten en 
stoppen. Wij ge
bruiken speciale 
materialen van 
ongelijke hard
heid. Die preste
ren heel goed in de 
slijtagetesten die 
we bij de TU  

Delft hebben gedaan. ”
De boegschroef is een van de 
projecten waarvoor Combi
mac steun vanuit de WBSO 
ontving. “Met die regeling zijn 
we erg vertrouwd, jaarlijks 
hebben we drie tot vier van die 
projecten. De aanvragen lopen 
altijd goed, ik kan me niet heu
gen dat een project afgewezen 
is, ook omdat we tevoren goed 
kijken welke projecten in aan
merking komen.
Aantrekkelijk is de eenvoud 
van de regeling, vindt De 
Zwart. “Het is in feite een 
loonkostenmaatregel. Als je 
met subsidies aan de gang 
gaat, moet je betalingsbewij
zen en dergelijke bijhouden. 
Nou, dat is een kraam... dan 
heb je  zo een paar ordners vol. 
Dat heb je met de WBSO ge
lukkig veel minder. Je moet 
een urenadministratie bij hou
den, op tijd je projectadmi- 
nistratie klaar hebben. Dat 
vergt enige discipline, maar als 
je dat eenmaal gewend bent, is 
dat goed te doen.”
“De regeling wordt ook steeds 
makkelijker. Een verbetering 
is datwe de uren die we beste
den aan speur en ontwikke
lingswerk in het buitenland 
mogen meerekenen. Dat kon 
eerst niet. De W BSO betekent 
voor ons een welkome aanvul
ling. Het is niet zo dat we een 
bepaalde ontwikkeling nalaten 
omdat er geen W BSO voor is, 
maar het is wel een goede sti
mulans. Je terugverdientijd 
wordt korter, dat vindt elke 
ondernemer prettig. ”
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How to Manoeuver a 365-Meter Ships’ Convoy?

Bow  S tee ring  M odu le  on th e  M iss iss ipp i

A ships’ convoy consisting of 
25 pontons or ‘barges’ lined 
up like building blocks and 
driven from the back and the 
sides by a push boat is not an 
everyday sight. When this 
convoy is also required to 
adapt to the river flow across 
its entire length of 365 meters, 
it borders on the seemingly 
impossible. But a Bow Steer

ing Module (BSM) fitted with 
a Voith Schneider Propeller 
allows this complex task to be 
easily accomplished.
Rio Tinto is an Australian 
mining company specialized 
in the extraction of raw mate
rials such as iron ore. The 
company is currently operat
ing iron ore mines in Brazil, in 
which one and a half million

tons of the precious raw mate
rial are dug up every year. 
Thanks to the cooperation 
with Voith Turbo Marine, the 
company was able to solve the 
logistics problem of transport
ing the iron ore from the heart 
of the country to a large sea 
harbor. Along a stretch of
2,400 kilometers, the raw ma
terial is moved to Buenos

Aires on the Rio Parana, 
through Brazil, Paraguay and 
Argentina.
The convoy, consisting of 25 
barges that are best described 
as floating containers, can 
transport 33,000 tons of iron 
ore. The 25 barges, arranged 
in rows of five, are put be
tween a push boat and a Bow 
Steering Module (BSM) form
ing a convoy with a total 
length of 365 meters. While 
the push boat moves the con 
voy and provides accommo
dation for the crew, the BSM 
is exclusively responsible for 
steering and maneuvering the 
fleet.
Inside the BSM operates a 
VSP size 26, “The reason for 
such a BSM is obvious: if there 
is additional steering force at 
the bow, the braking distance 
of the convoy is shortened and 
accidents are prevented. Dur
ing storms and strong cur
rents, the convoy can be much 
better controlled, and the 
journey time is reduced by ap 
proximately one third. This is 
ready cash” - this is how Ivo 
Beu of Voith Turbo Marine 
summarizes the advantages of 
the BSM. After all, the jour
ney for the 2,400 kilometers 
from the loading harbor to 
Buenos Aires can take four to 
six weeks, depending on the 
water level of the river.
For more information: 
www.voithturbo.com/ma
rine.

The ro u te  fro m  th e  iron  o re  m ine to  th e  h a rb o r o f San M idas

http://www.voithturbo.com/ma-
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Opdrachten

K. Damen bouwt tanker voor Koole Damen levert tien Stan Patrols aan Singapore

Zijaanzicht ran het tankschip voor Koole.

Koole Tanktransport in Zaan
dam heeft Scheepswerf K. Da
men opdracht gegeven voor 
een tanker voor het vervoer 
van eetbare oliën in bulk.
De afmetingen worden: L  x B 
x dg = 108 x 13,50 x 4,60 m. 
De lading wordt vervoerd in 7 
stuks cilindrische roestvast- 
stalen tanks, mét een totale ca
paciteit van 4050 m3.

Voor de voortstuwing zorgt 
een Wartsila dieselmotor, ty
pe 9L20 van 1800 kW bij 
1000 tpm, die een Lips/Wart
sila verstelbare schroef aan
drijft.
Het schip, bouwnummer 784, 
zal volledig in Hardinxveld- 
Giessendam worden ge
bouwd. De oplevering is ge
pland voor eind 2007.

Indonesische opdracht voor vier schepen

Damen Shipyards zal de 
bouwpakketten leveren voor 
vier schepen die voor het In
donesische Ministry of Trans
portations gebouwd zullen 
worden op de P T  Dumas

Tanjung Perak Shipyard in 
Soerabaja. Het betreft een 
Buoy Tender Vessel 5811 en 
drie Aid Tender Vessels 4810. 
De oplevering is gepland voor 
2008.

Te wa te r  la ting en

Deo Volente

Op 1 juli 2006 heeft de tewa
terlating plaats gevonden van 
het zwareladingschip Deo Vo
lente, IMO nr: 9391658. Dit is 
gebeurd door het in een dok 
afzinken van een ponton met 
daarop het casco, dat mét rails 
zijdelings op de bak was gere
den (‘skidding’). Het casco

wordt door Hartman Marine 
nabij Stettin in Polen ge
bouwd, met als opdrachtgever 
Hartman Seatrade.
Voor de voornaamste gege
vens, zie SW Z 2005, nr. 12, 
blz. 6.
De verwachte oplevering is nu 
december 2006.

De Singapore Police Coast 
Guard heeft Damen Ship 
yards Singapore opdracht ge
geven voor tien patrouille 
vaartuigen van het type Stan 
Patrol 3507.
De schepen worden van alu 
minium gebouwd (de specia
liteit van de werf in Singapore) 
en krijgen als afmetingen: 
L o,a> x B o.a. x H = 35,0 x 7,4 
x 3,4 m. De volbeladen diep
gang is 1,75 m en de watérver- 
plaatsing 1401.
De romp is in acht waterdichte 
compartimenten onderver
deeld: voorpiek, void space, 
voorste en achterste accom 
modatiecompartiment, ser
vice ruimte, voorste en achter
ste machinekamer en achter
piek.

Voor de voortstuwing zorgen 
drie Hamilton wateqets, type 
HM 721, ieder aangedreven 
door een Caterpillar dieselmo 
tor, type 3516C van 2350 kW 
bij 1800 tpm. Met deze instal
latie wordt bij 100%m.c,r. een 
proeftochtsnelheid van 38 kn 
bereikt.
Bij een snelheid van 15 kn is 
de actie radius 900 zeemijl. De 
schepen kunnen voldoende 
voedsel voor 30 personen 
meenemen voor een missie 
van 72 uur.
De schepen worden bewa
pend met één kanon van 25 
mm op het voorschip en twee 
van 10 mm op het brugdek.
De bouwnummers zijn 
549965 t/m 549974.

De S tan  P a tro l 3 5 0 7  vo o r S ingapore.

Albanië bestelt vier patrouillevaartuigen  
bij Damen

Voor de modernisering van de 
Kustwacht heeft het Albanese 
Ministerie van Defensie aan 
Damen Shipyards opdracht 
gegeven voor vier patrouille 
vaartuigen van het type Stan 
Patrol 4207.
Het eerste schip zal in Neder
land worden gebouwd, de an

dere drie in Albanië met be
hulp van Damen Technical 
Co-operation, op de Pashali- 
man Shipyard, ten zuiden van 
Vlorë. Het contract voorziet 
ook in het opknappen (‘reha
bilitation') van de werf, het 
opleiden van personeel en het 
verzorgen van onderhoud.

De te w a te r la tin g  wan de Deo Volente.



Diverse opleveringen

In de afgelopen maanden werden de volgende schepen opgeleverd:

Datum
d d.m m .jj

Naam W erf B.nr.
IM O .nr

Type schip Opdrachtgever Bijzonderheden,
Zie .... in SW Zjj-m m /blz

28-04-06 Baloe Damen Hardinxveld 1570
9382463

Shoalbuster 2308 Sleepvaartbedrijf 
Herman Sr.

10,5 kn en 21,01 paaltrek

18-05-06 Michel FerusSmit 365
9341744

Vrachtschip R. Switynk 
(Wagenborg)

Als Pioneer, SWZ 2005-04/07

22-05-06 Atlantic Pride Smits M.F. 03051 Bunkertanker Atlantic S. Expl.mij 132,5 x 13,5 x 5,32 m; 57001
31-05-06 Musketier Damen Bergum 9361

9369514
Combi Freighter 
3850

Briese N ederland 3817 tdw, 188 TEtJ, 5250m3

31-05-06 U A L  Malabo Bodewes Shipyards 629
9327322

Vrachtschip Flinter Groningen Twee containerkranen

06-06 T  riton Damen Gorinchem 548911 StanPatrol2005 Haven Amsterdam 2 x 651 kW Cat. C18 
40 km/h

06-06 Smit Jamaica Damen Gorinchem 511509
9274604

ASDTug2810 Smit 2x1838 kW Cat. 3516 B

06-06 Vikhrevoy Damen Gorinchem 510813 ASD Tug2509 Baltic Tugs, 
Rusland

Als Moschnyi, SWZ 06-08/12

06-06 Valiant B Damen Gorinchem 503314 StanTug 1906 PlantainU.K. 2 x 537 kW Cat.3412C
09-06-06 Merwe T  rader China 9319600 Containerschip Reider Shipping Als Maas Trader, SWZ 06-05/09
10-06-06 Francesca Kon,Niestem S. 829

9312717
M.p. vrachtschip Intersee Als Aachen, SWZ 05-03/14 18

24-06-06 Somtrans XIII Breko 468 Bi.va.chem.t. Red. Somers, België 135x16,80x7,25m; 66101 
28 ladingtanks, 10.000 m3 
3 x 880 kW M TD 4000M60

26-07-06 Flinterbirka Bodewes Shipyards 641
9345374

Vrachtschip Flinter Groningen AlsFlinterbothnia, SWZ 04-01/06 
8e en laatste van serie

30-06-06 Solway Fisher Demen Bergum 9379
9320491

Tanker Fisher Shipping Als Shannon Fisher, SWZ 06-04/07

07-07 Sultan Habib 
A. Houmed

Damen Gorinchem 511725 ASD Tug 3110 Haven Djibouti 2 xCat. 3516B TA H D /B@  1771 kW 
12,9 kn en 54,71 paaltrek

07-07 Luebeck Damen Gorinchem 509606 StanTug 2208 Oldendorff Carriers 2xCat. 3512B TA/B@ 1014 kW 
11,8 kn en 39,11 paaltrek

07-07 Ambado Damen Gorinchem 501212 MiniCat 1003 Haven Djibouti 1 xCat. 3056 TA/C 138 kW 
8,3 kn en 1,31 paaltrek

07-07-06 Atlantic Pioneer Smits M.F, 03052 Bunkertanker Atlantic S. Expl.mij Als Atlantic Pride hierboven
14-07-06 Sunhannav FerusSmit, Leer 373

9341160
Zelflossend
bulkschip

Erik Thun Zie opdracht in SWZ 05-02/04

20 07-05 Imke FerusSmit 366
9341756

Vrachtschip H. van Dijk
(Wagenborg)

Als Pioneer, SWZ 2005-04/07

Rederijnieuws Bedrijfsnieuws

R edw ise verhuisd

Per 12 juni is Redwise, ‘global ship delivery and crewing’, van 
Baarn verhuisd naar:
Amersfoortseweg 12 -E 
3751 LK
Bunschoten-Spakenburg 
Telefoon: 033-4217860
Fax: 033-4217879
E-mail: info@redwise.nl
Internet: www.redwise.com
Postbusnummer: niet meer in gebruik 

Im press ie  van h e t diving s u p p o rt vessel d a t VOS in India hee ft 

beste ld , a ls  in h e t vo rige  n um m e r be rich t, blz. 12 .

vroon Offshore Services

mailto:info@redwise.nl
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Maritieme markt door Menso de Jong

Een topsy>turoy1
Gebruikelijk volgt na een stijging van 
de vrachtenmarkt voor droog massa
goed in het voorjaar een gevoelige da
ling in juli/augustus, waarna het weer 
opwaarts gaat in het najaar. Dit jaar laat 
een geheel ander patroon zien.
De index voor kleine bulkers ging wel 
omhoog van het dieptepunt van even 
boven 1.200 in augustus 2005 tot bijna 
1.900 in oktober, maar daarna volgde 
een scherpe daling waarbij het lage zo- 
merniveau van 2005 in februari 2006 
bereikt werd. Vorig jaar zag februari 
juist een record met een indexcijfer van 
2.860. Het herstel vanaf februari 2006 
blijft deze zomer evenwel doorgaan met 
hooguit enige afzwakking. De index 
steeg met ruim zestig procent tot 1.950 
eind juni, gevolgd door een verdere stij - 
ging tot bijna 2.050 eind juli.
Bij de Supramaxen (bulkers van 52,000 
dwt) verdubbelde het indexcijfer zelfs 
gedurende februari/juli 2006. Voor de 
Panamaxes en Capesizes bleef de stij
ging beperkt tot circa vijftig procent, De 
containermarkt ontwikkelde zich gema
tigder; de index steeg met slechts tien 
procent. Met een in juli gerealiseerde 
huurprijs van 13.600 dollar per dag ge
durende een jaar voor een nieuwbouw

schip van 1.100 teu mag de reder ervan 
toch niet klagen,
Duidelijk is dat de aanvankelijke vrees 
voor een overschot aan schepen in 2006 
ongegrond was dankzij de aanhoudende 
stijging van het vrachtaanbod bij bulk 
lading en containers.

Futures gunstig gestemd
De markt verwacht een voortzetting 
van de gunstige gang van zaken, zulks in 
tegenstelling tot vorig jaar. Toen daalde 
in de periode juli/december de prijs 
voor een Forward Freight Contract 
(FFC) voor een bulker op timecharter 
in 2006 met circa dertien procent, ter
wijl de spotvrachten aan het einde van 
deze periode iets hoger waren dan aan 
het begin. Gedurende de eerste helft 
van 2006 stegen zowel de spotvrachten 
als de F F C ’s voor 2007 met ruim twin
tig procent. Het verschil in vracht tus
sen een F FC voor de eerstkomende 
maand (sinds kort eerstvolgend kwar
taal) en een contract voor 2007 nam af 
van ruim 5.000 dollar per dag op time
charter-basis in het begin van 2006 tot 
ongeveer 4.000 dollar in juni/juli. 
Overigens willen grote bevrachters en 
reders meer gebruik maken van F F C ’s

maar zouden aarzelen wegens de gerin
ge transparantie van deze markt. Onder 
meer verlangen zij meer gegevens over 
de marktomzet en een betere regeling 
voor de ‘clearing’, zodat deelnemers de 
risico’s beter kunnen inschatten. Klei
nere bedrijven gebruiken Futures nau 
welijks. Een reder die bijvoorbeeld con
tainerfeeders heeft besteld voor opleve
ring in 2007 en 2008, maar die pas wil 
bevrachten kort voor oplevering, kan 
zich indekken tegen vrachtdalingen met 
een FFC. Zo’n reder moet dan wel een 
zeker inzicht hebben in de markt voor 
grote bulkers. Er zijn immers alleen 
F FC ’s voor deze schepen. Bovendien 
moet hij bereid zijn de boeken open te 
stellen voor de marktbeheerder ter be
oordeling van zijn kredietwaardigheid.

Goede verwachtingen tankers
Bij de tankers bewogen de vrachten zich 
gedurende mei/juni rond het niveau 
van 2004 en 2005 na in de maanden 
daarvoor eronder te zijn geweest. Ook 
hier blijkt de markt voor ‘futures’ ver
trouwen te hebben in de toekomst. Zo 
bedroeg eind juli 2005 de prijs voor een 
VLCC-reis Arabische Golf/Japan in 
het vierde kwartaal 2005 W S (World 
Scale) 115, terwijl eenjaar later W S 143 
wordt geboden voor eenzelfde reis in
2006. Voor een reis in 2007 bood men in 
februari 2006 W S 78 wat eind juli was 
opgelopen tot W S 92.
Een en ander is verbazingwekkend want 
de tankermarkt kent vele onzekerheden. 
Zo ondervindt deze steun wegens de ve
le tankers die zijn opgenomen voor op
slag. Handelaren doen het om te profi
teren van oplopende prij zen voor olie op 
de termijnmarkt. Daarnaast zouden een 
aantal producenten opslagtankers ge
bruiken omdat zij niet alle zwavelrijke 
ruwe olie kunnen verkopen wegens de 
groeiende vraag naar zwavelarme olie 
terwijl er onvoldoende raffinage capa
citeit is om daaraan te voldoen. Veel 
mensen beschuldigen de olie-industrie 
ervan de prijzen op te drijven, maar in 
dit opzicht lijkt de milieubeweging de 
hoofdschuldige te zijn.

vrachtenmarkt



Voor bemanningen gloort hoop
Voor reders is er alle reden tevreden te 
zijn al gaan de extra inkomsten deels 
naar hogere uitgaven, zoals voor bun 
kersi Voor bemanningen gloort er hoop 
aan de horizon. Nieuwe SOLAS-regels 
zijn namelijk ingegaan waarbij regerin
gen moeten samenwerken om een ge
zagvoerder in staat te stellen illegale im 
migranten, asielzoekers, vluchtelingen 
en verstekelingen, opgepikt of ontdekt 
op zee, aan wal te brengen. Bovendien 
mogen reders en charteraars hem geen 
beperkingen opleggen bij het redden 
van mensen op zee.
De vraag blijft natuurlijk in hoeverre re
geringen deze nieuwe regels zullen toe
passen.
Zelfs EU-landen zijn vaak traag bij het 
invoeren van nieuwe regelgeving. De 
Europese Commissie brengt bijvoor
beeld enkele leden voor het Europese 
Hoi in Luxemburg omdat zij nalieten 
de uit 2000 stammende EU-regels in te 
voeren over ontvangstfaciliteiten voor 
afval. Nu is daar enig begrip voor op te 
brengen want het ontvangen van afval 
blijft een moeilijke en vaak kostbare 
zaak voor de meeste havens. Volgens de 
Stichting Noordzee is de hoeveelheid in 
zee gedumpt afval toegenomen na het 
ingaan van de EU-voorschriften. De 
drempels voor afgifte aan de wal zouden 
te hoog liggen met buitensporige kosten 
(inmiddels in Rotterdam verlaagd) en 
bureaucratische zaken als formulieren 
invullen, 24 uur te voren alles precies 
opgeven, enzovoort. Europees Parle
mentslid Erik Meijer zwengelde de zaak 
aan waarop EU-Commissaris Jacques 
Barrot antwoordde ‘bezorgd’ te zijn.

Ook ongevallen door oververmoeidheid 
van de wachtoffïcier krijgen thans meer 
aandacht. Sommigen wijzen erop dat 
daarnaast ‘verveling’ een rol speelt bij 
ongevallen tijdens automatische navi
gatie. De wachtoffïcier was dan de ad
ministratie aan het bij houden, maar 
soms ook puzzels aan het oplossen of 
langdurig aan het telefoneren.
Aan slecht functioneerde olie/water-se- 
paratoren besteedt daarentegen nie
mand aandacht. Wel hebben enkele 
landen aan IMO voorgesteld Ecdis 
thans verplicht te stellen, zodat ener
zijds de beschikbaarheid van elektroni
sche kaarten sneller zal toenemen en an
derzijds het voorschrift kan vervallen 
papieren kaarten bij te houden. Snelle 
schepen moeten reeds vanaf juli 2008 
Ecdis gebruiken.

Managen van bergingen
Na ernstige olieverontreiniging bij de 
stranding van de ‘Sea Empress’, waarbij 
van alles misging door onvoldoende 
coördinatie bij de berging, heeft Enge
land een onafhankelijke bevelhebber 
(Sosrep) aangesteld die beslissingen 
mag nemen zonder ruggespraak met 
ministers en andere belangrijke politici. 
Het systeem werkt in Engeland tot ie
ders tevredenheid, zodat er stemmen 
opgingen een overeenkomstige regeling 
elders in Europa in te voeren. Daarop is 
gereageerd hoe kan het anders - mét 
het voorstel direct met een EU-Sosrep 
te beginnen. Nu kan ik mij zo’n figuur 
voorstellen als toezichthouder op de na
tionale Sosreps, want een EU-Sosrèp 
voor de coördinatie kan alleen verwar
ring stichten zolang rampbestrijding

voornamelijk een zaak is van nationale 
autoriteiten. Waarschijnlijk daarom is 
ook het oude plan voor een Europese 
Kustwacht van stal gehaald. Het lijkt 
mij juister prioriteit te geven aan Joe 
Borgs idee een Directoraat-Generaal 
Maritieme Zaken in Brussel op te rich 
ten.
Enkele scheepvaartorganisaties hebben 
het EU-plan accidentele olielozingen 
strafbaar te stellen bij ernstige onacht
zaamheid ter beoordeling aan eèn En
gelse rechter voorgelegd. Deze heeft de 
zaak verwezen naar het Luxemburgse 
Hof. Inmiddels is in Lloyd’s List een 
discussie ontstaan tussen zeerechtex- 
perts in hoeverre de EU van Marpol af
wijkende voorschriften mag invoeren in 
de territoriale wateren. Indien het Hof 
dat goedkeurt, is te vrezen dat de crimi- 
naliseringswet op den duur ook zal gel
den voor de 200 mijl brede EEZ. De 
Europese Commissie is immers een 
campagne begonnen de bevoegdheden 
van kuststaten uit te breiden van de ter
ritoriale zee tot de EEZ door aanpassing 
van UNCLOS (United Nations Confe
rence on the Law of the Sea).
Dan kan er een rechtsgrond komen voor 
dubieuze acties van Frankrijk en Spanje 
als het ontzeggen van de toegang tot 
hun EEZ van enkelwandige tankers met 
stookolie. Helaas beoordeelt de Com
missie alleen vermeende kuststaatbe- 
langen zonder aandacht te geven aan 
maritieme belangen en de mogelijkheid 
dat dubieuze landen grotere bevoegd
heden in de EEZ kunnen misbruiken.
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Atlas Services Groep s t

s a m e n k o m e n
W a a r  v in d t  u ze n o g ? P ro fe s s io n a ls  d ie  7 d a g e n  p e r w e e k ,

24  u u r p er d a g  in z e tb a a r  z ijn , w e re ld w ijd ?  In R o tte rd a m !

T e n m in s te , v a n u it  d eze p la a ts  b e sc h ik t  A t la s  S e rv ice s  G ro e p  

o ver een  in t e rn a t io n a a l n e tw e rk  v a n  v e s t ig in g e n  en a g e n 

te n  d ie  sn e l k u n n e n  b e s c h ik k e n  o ve r een w e rk n e m e r o f 

d e sn o o d s  een co m p le te  b e m a n n in g  v o o r u w  v lo o t. V o o r 

t i jd e l i jk  o f v o o r v a s t. M a a r  o o k v o o r to ta l c re w in g , o n d e r

s t e u n in g  b ij a d m in is tra t ie v e  h a n d e lin g e n , n a a s t  t ra in in g e n  

en p r o g ra m m a ’s v o o r s c h o lin g , lo o p b a a n o n tw ik k e lin g  en 

re ïn te g ra tie . Zo  v o rm e n  w ij a lle  sc h a k e ls  in  de m a r it ie m e , 

o lie - en g a s - en h y d ro g ra f is c h e  k e te n . En d a t al s in d s  19 8 2 .

W e  z u lle n  n ie t  va n  h e t d e k  sc h re e u w e n  d a t w e  h ie r in  de 

b e ste  z ijn . M a a r  u k u n t er w e l v a n u it  g a a n  d a t u w  c a p a c i

t e it  én k w a lit e it  m e t A t la s  M a r it ie m , O lie  &  G a s  en H y d ro 

g ra f ie  z ijn  g e w a a rb o rg d . Zeker.

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

Atlas Perron nel Services r » ^  JtA Y M A R  L A  C R Q SSE  LTD. AtlasTristar "

P E R S O N E L E  D I E N S T V E R L E N I N G  I M A R I T I E M  I O L I E  &  G A S  I H Y D R O G R A F I E

http://www.atlasgroep.nl
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Kapitein
Voor een N ed erlan d s ko o p vaard ijsch ip  m et a ls va arg eb ied  N W - 
Europa /  Noord A tlan tic . Bij deze vacature  g aat het om  een schip  
dat droge la d in g  vervoerd.
V a arb e vo e g d h e id  A A a s te r- N o l im it a t io n s

Hoofdwerktuigkundige
Voor diverse projecten in de bagger m et w e re ld w ijd e  in zetb a sis. 
Voor deze va ca tu res is e rva rin g  aan boord van hopp erzu ig ers een 
pré. D a a rn a ast zijn  w ij op zoek n aar kand id aten m et erva rin g  in 
de koopvaardij.
V a arb e vo e g d h e id  C h ie f En g in eer -  N o l im it a t io n s

Eerste stuurman
A ls eerste stu u rm a n  aan boord van een su p p lie r is erva rin g  m et 
m an oeu vreren een pré. Voor een van onze opd rachtgevers zijn  w ij 
m et spoed op zoek n a ar eerste stu u rlied en  m et e rva rin g  in de 
offshore. Het w erkgeb ied  beperkt zich tot de Noordzee.
Het va arsch e m a  is 4 w eken op/af.
V a arb e vo e g d h e id  ch ie f O fficer -  A ll s h ip s  less t h a n  3000 GT

Eerste stuurman
Voor d iverse b aggerpro jecten in het M idd en O osten m aa r ook 
voor diverse Schepen in de koopvaardij m et een w ere ld w ijd  
vaarg eb ied .
V a arb e vo e g d h e id  C h ie f O f f ic e r -N o  l im it a t io n s

Dynamic positioning operators
Eerste en tw eede stu u rlie d e n
B in n en ko rt staten de w e rkzaa m h e d e n  aan een groot offshore 
project in S ak h alin  van start. Voor één van onze opd rachtgevers 
z ijn  w ij op zoek n a ar stu u rlie d e n  m et een v o lle d ig  D P -ce rtificaa t. 
Een NO GEPA /  OLF /  OPITO go edgekeurde offshore tra in in g  is een 
pré.
V a arb e vo e g d h e id  C h ie f O f f ic e r -N o  l im it a t io n s

Tweede scheepswerktuigkundige
Voor zowel koopvaardij schepen als baggerschepen m et een 
w e re ld w ijd  vaarg eb ied .
V a arb e vo e g d h e id  Second Engineer -  N o l im it a t io n s

Maritiem officier
Voor d iverse N ed erland se  ko o pvaardijschep en zijn  w ij op zoek 
n a ar e n th o u sia ste  m arit ie m  officieren. Bij onze opdrachtgevers 
kan er zow el a ls  geïntegreerd e officier als m ono d isc ip lin a ire  
o fficier gevaren w orden. V aarg eb ied en  variërend  van Europa tot 
w e re ld w ijd .
V a arb e vo e g d h e id  M a rit im e  O fficer -  N o l im it a t io n s

V o o r  een  g r o te  o p d r a c h t g e v e r  in  de  n a u t is c h e  sector  h e e ft  

A tla s  een  u it 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 in g  en  se lec tie  v a n  n a u t is c h  p e r s o n e e l  v o o r  de

VOLGENDE FUNCTIES:

Gezagvoerders
W e rk lo ca tie : iJsselm eergebied
Eisen: Groot va arb e w ijs , M arifoon certificaat, R ad ardip lom a 
B in n en va art, N auto p  2
Inzet: u w o rdt ingezet op in sp e ctie - en m e e tvaa rtu ig e n .

Sluismeesters
W e rk lo ca tie : IJsselm eergebied 
Eisen: M a rifo o n ce rtificaa t, N autop 2
O verig : Kennis van g e a u to m a tise e rd e  system en, co m m u n ica tie f 
sterk, vo ld oende kenn is van Engelse ta a l, d aa d k rach tig , stress
bestend ig, ku nnen w erken m et IVS.

Sluis- en brugwachters
W e rk lo ca tie : IJsselm eergebied 
Eisen: M a rifo o n ce rtificaa t, N auto p  1
O verig : C o m m u n ic a tie f sterk, kennis van Engelse en D u itse  taa l, 
d aa d k rach tig , ku nnen w erken m et IVS, stressb esten d ig, ook op 
o p roepb asis b esch ikb a a r zijn.

Depotmedewerkers
W e rlo ca tie : IJsselm eergebied
Eisen: M B O -te ch n ie k /ze e v a a rt o f g e lijk w a a rd ig , Groot va arb ew ijs, 
Rad ard ip lom a b in n e n vaa rt.
O verig : G oede stu u rm a n sk u n st, kennis van W ord en Exel, ervarin g  
m et v e rw e rk in g  van za n d ig e  baggerspecie.

V o o r  m a r it ie m e  b a n e n  h e e ft  a t la s  v o l o p  m o g e l ij k h e d e n  in  

de Ba g g e r  en  k o o p v a a r d ij  in f o r m e e r  o p  010-2411042 of  k ijk  
o p  o n z e  s it e w w w .a t l a s g r o e p .n l

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

KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KANTOOR TE URK MET

P ieter  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 -2 002 50 ,
PER E-MAIL NAAR PZEEMAN@ATLASGROEP.NL 

OF VIA ONZE WEBSITE WWW.ATLASGROEP.NL

w w w .atlasgroep.nl

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


Special: SMM Beurs

SMM Hamburg
2B - 29 september 2CDCD6

W ith  4 2 ,0 0 0  v is itors  from all over the world and more than 1 ,4 0 0  exhibitors, SMM Hamburg is w ith 
out a doubt one of the leading international trade fa irs for th is sector. SMM 2 0 0 6  will once more be 
presenting a wide range of innovations to meet today’s rising standards for more competit ive ships.

SMM Hamburg is an important panel 
for decision makers from all shipbuild
ing nations: ship owners, top manager 
engineers and technicians meet in 
Hamburg to exchange the newest infor
mation and to make trend setting deci
sions.
The numerous contracts concluded at 
the fair also benefit maritime suppliers, 
who make up the bulk of SMM ex
hibitors, especially electronics compa
nies and engine makers. Projections by 
the German Machinery and Plant 
Manufacturers Association (VDMA) 
put the value of the world market for 
marine equipment at 60 to 65 billion 
dollars. Even if the global economy is 
currently sluggish, world trade, seen 
over larger cycles, will continue to ex
pand. China’s admission to the W TO  
is an important factor stimulating 
growth.
An adverse overall economic climate is 
always a peak time for innovations! Old 
ships are quickly becoming uneconomic 
to operate. Especially innovative com 
panies creating new processes and prod
ucts to improve cost efficiency meet 
with good opportunities during slow 
downs. Creativity and expertise at inno
vation are the key to developing new 
products and winning new customers. 
This will also be reflected in the exhibits 
at the SMM 2006.
Safety and environmental protection 
will remain a crucial subject. Demand 
for safe navigation, automation of 
processes and environment friendly 
supply and disposal systems will in 
crease in line with the expansion of the 
shipping sector. This is an important 
area for makers of information and 
communications technologies and au 
tomation systems,

SMM 2006 will be another showcase for 
a wide range of products and innova
tions and also reflect the still brisk 
merger activity within shipbuilding - 
demonstrating the sector’s dynamics 
and leading to the appearance of new 
players on the successful stage of world 
shipbuilding in Hamburg. For instance, 
the US defense group Northrop Grum
man, which recently acquired Litton 
Marine Systems, will probably be ex
hibiting for the first time at the SMM 
next year. The comment by Pim van 
Gulpen, chairman of Holland Marine 
Equipment (HME), on the last day of 
SMM 2002 will also apply to SMM 
2006: “Anyone not participating here 
will soon have a problem. ”
For more information: 
www.smm2006.com

Bedrijfs
presentaties
Hier volgt een greep uit de bedrij ven die 
zullen exposeren op SMM.

|ABECQN & ShipCentric

ABECON Informatiesystemen Mari
tiem is exclusief dealer voor de Neder
landse markt van ShipCentric produc
ten. ABECON optimaliseert de be
drijfsvoering van maritieme klanten 
met bedrijfssoftware van Microsoft en 
ShipCentric en analyseert, adviseert en 
biedt persoonlij ke aandacht voor het be - 
geleiden en opleiden van gebruikers. 
ABECÓN is Microsoft Gold Certifïed 
Partner en ShipCentric Certified Part
ner. Een garantie voor hoogwaardige 
bedrijfskundige en technologische ken
nis.

W aar staat ShipCentric voor?
ShipCentric is een wereldwijde speler 
voor de ontwikkeling van bedrijfssoft
ware voor de maritieme industrie. Deze 
oplossingen worden gebouwd in Micro
soft Dynamics NAV technologie (voor
heen Microsoft Business Solutions Na
vision). ShipCentric producten worden 
ontwikkeld met kennis vanuit de mari 
tieme branche en worden verkocht via 
een wereldwijd partnernetwerk. Vanuit 
de softwareoplossing van ShipCentric is 
een koppeling gemaakt met de database 
van Lloyd’s Fairplay. Informatie over 
Schepen, eigenaren, reders enzovoort is 
daarmee beschikbaar via ShipCentric. 
Ook kan een koppeling gemaakt wor
den met de belangrijkste online winkels 
binnen de maritieme branche, zoals 
ShipServ, M TS en SeaSupplier. Door 
middel van deze koppeling kan elektro
nisch via internet informatie uitge
wisseld worden tussen de aanvrager en 
aanbieder (tweeweg verkeer). Dit voor
komt veel overtyp werk in het proces 
van offerte aanvragen, aanbieden, op 
dracht verstrekken en opdracht uitvoe
ren.

M icrosoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV is software 
ter ondersteuning van organisaties. Het 
is een Enterprise Resource Planning

http://www.smm2006.com


(ERP) pakket, ofwel een pakket voor de 
integratie van bedrijfsprocessen. M o
menteel werken er wereldwijd meer dan 
een miljoen gebruikers met Microsoft 
Dynamics NAV software. Het pakket is 
te integreren met Microsoft producten 
zoals Office (Word, Excel en Outlook). 
Maar ook met andere Microsoft techno
logieën zoals SQL Server en .NET.

Alewijnse Marine Systems

HUT IXJim+ra

Alewijnse Marine Systems is een cluster 
bedrijven binnen Alewijnse dat zich 
richt op elektrotechnische toepassingen 
voor de maritieme wereld. Ruim 400 
van de 900 medewerkers zorgen ervoor 
dat jaarlijks meer dan honderd schepen 
het ruime sop kiezen. Als ‘system inte
grator’ levert Alewijnse totaaloplossin 
gen op het gebied van elektrotechniek 
enICT.

G ericht op de toekomst
Uitgaande van de modernste maritieme 
en industriële technologieën, investeert 
Alewijnse Marine Systems in een breed 
scala aan toegepaste conceptuele ont
werpen. Deze ontwerpen leveren ener
giezuinige en milieuvriendelijke oplos
singen voor hét genereren en distribue
ren, de opslag en consumptie van elek 
trisch vermogen.

Marktspecialisten
Alewijnse heeft diverse teams van ex
perts ten behoeve van de verschillende 
markten in de maritieme sector. Deze 
teams beheersen de processen aan 
boord en zijn op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen, Alewijnse combineert 
expertise met classifïcatie-eisen, tech
nologische mogelijkheden en specifieke 
behoeften van de klant. Op deze manier 
kan iedere markt optimaal bediend wor
den. Markten die al gebruik maken van 
de diensten van Alewijnse zijn: binnen
vaart, short sea, zeevaart, offshore, ma
rine, jachten, visserij, bagger-, zand- en 
grindwinning, werkboten, inspectie en 
patrouillevaartuigen en passagierssche
pen.
Alewijnse werkt samen met bedrijven 
in Nederland, Roemenië, Oekraïne en 
China.

Barkmeijer Stroobos

Als je langs de grens van Friesland en 
Groningen in noordelijke richting rijdt, 
zie je bij het Prinses Margietkanaal al 
vanaf enige afstand het hoge silhouet 
van de werf boven het kleine plaatsje 
Stroobos opdoemen. Barkmeijer dateert 
uit 1850 en startte ooit met houten sche
pen, zoals tjalken en skütsjes. Daarna 
volgden stalen binnenschepen en sinds 
beginjaren ‘70 zeeschepen. Barkmeijer 
is nog altijd op dezelfde plek gevestigd 
als de werf is opgericht. Vroeger waren

er acht Barkmeijer werven in Gronin
gen en Friesland, maar Barkmeijer 
Stroobos is de enige werf die overgeble
ven is met de originele naam.
De afgelopen 35 jaar dat Barkmeijer 
zeeschepen bouwt kenmerkt zich door 
een grote variëteit aan scheepstypen. 
Eén scheepstype domineert daar met 
name in: het zeegaande droge lading- 
schip of coaster. In deze periode zijn er 
circa zestig gecontracteerd. Zo'n 25 
Schepen zijn gebouwd voor de kapitein- 
eigenaar of particulier. Velen zijn sche
pen uit een serie zoals bijvoorbeeld de 
succesvolle 3,200 en 4.500 tonners, 
maar ook zogenaamde one-offs zijn spe
ciaal ontwikkeld en gebouwd naar spe
cifieke wensen van de klant. Binnen een 
serie worden schepen voor zover moge
lijk aangepast naar de wensen van de 
klant.
In de laatste decennia zijn naast droge 
lading schepen ook vissersschepen, 
binnenvaartschepen, gastankers, bitu
mentankers, baggerschepen en sleepbo
ten gebouwd.

D roge lading schip
Momenteel ontwikkelt Barkmeijer een 
5.250 tdw droge lading schip. Het is de 
bedoeling dat ook dit een serie gaat 
worden net als de 3.200 en 4.500 tdw 
droge lading schepen. Het eerste schip 
is verkocht aan De Bock Maritiem uit 
Alkmaar.

Main particulars BN 315:

Yard No. 315
Owner De Bock Maritiem C. V.

Alkmaar
Length o.a. 99,99 m
Length b.p.p. 94,75 m
Breadth moulded 15,20 m
Depth 8,35 m
Summer draught 6,10 m
Hold volume 263.000 Ft3
Deadweight 5250 ton
Speed 13,5 / 14,0kn.
Tonnage < 4000 G T
Crew 10 persons
Class notation Class I X  Hull X  Mach General

Cargo Ship Unrestricted Naviga
tion X  A U T UMS Heavy Cargo
Strengthbottom MON Shaft

Propulsion installation M AN B&W
Main engine 8L27/38

2720 kW

IV. ni sila MPC •. i m  5250 T D VI W i là  .
I s -  TV

A r t is t

Bunker capacities
HFO 330 3111
Gasoil 52 3m
Ballastwater 2260 3111
Potable water 42 3111
Delivery of vessel April 2008

A r t is t  im pression  B N 3 1 5



Damen Shipyards Group

The Damen Shipyards Group started as 
a single shipyard in 1927 and has grown 
to over thirty shipyards and related 
companies.
In 1969 the concept of construction of 
tugs, workboats and other commercial 
crafts to standardised designs and ac
cording to modular building principles 
was introduced. This modular design 
and building concept brought interna
tional recognition and hastened the 
Group’s development to its present po
sition.
From its base in the Netherlands, the 
Damen Shipyards Group is active in the 
design and construction of ships and in 
ship repair. In addition, it provides a 
broad range of associated maritime ser
vices. It serves a global market and is 
considered to be the market leader in 
the maritime sectors in which it oper
ates.

The operating companies engaged in 
construction can build vessels up to 180 
m in length, with propulsion power up 
to 14,000 hp and tonnage up to 60,000 
dwt. These ships cover a wide variety of 
types, including small utility vessels, 
advanced high performance tugs, 
tankers, general cargo and container 
ships, dredgers and mega yachts.
The repair yards provide facilities and 
services for a wide range of customers, 
varying from owners of ocean going 
vessels to small tug operators primarily 
engaged in the inland waterway sector. 
The large repair yards for ocean going 
vessels are located in the ports of Rot
terdam and Amsterdam. Other repair 
and construction facilities are located in 
various ports around Europe.
Maritime services offered worldwide 
include technical cooperation, design 
facilities and services, parts and compo
nent deliveries, field services, training, 
chartering and second hand trading.
The following operating companies will 
be present at SMM 2006 in Hall 12 EG, 
stand 400: Damen Dredging Equip 
ment, Damen Shipyards Bergum, 
Damen Shipyards Gorinchem, Damen 
Marine Components, Royal Schelde, 
Amels Holland, Schelde Marine Ser
vices and Scheldepoort.

IHC Holland Merwede BV

IHC Holland Merwede richt zich op de 
voortdurende ontwikkeling van ont
werp- en bouwactiviteiten voor de bag
gerindustrie, waarin zij marktleider is. 
Tevens ontwikkelt en bouwt de onder-

m
neming geavanceerde schepen voor de 
scheepvaartindustrie, Tot de klanten
kring van IHC Holland Merwedè beho - 
ren onder meer grote baggerbedrijven, 
rederijen, olie- en gasconcems, offshore 
contractors en bouwmaatschappijen, 
IHC Holland Merwede heeft ruim 
1.800 medewerkers in dienst, verspreid 
over de bedrijven in Kinderdijk, 
Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, 
Delfgauw, Goes en Ljubljana (Slove
nië). Ook heeft het bedrijf medewerkers 
gestationeerd in Azië en het Midden
Oosten.
IHC is te bezichtigen op Standnummer: 
12.EG.300

Radio Holland at SM M  Hamburg

International maritime electronics ex
pert Radio Holland will be present at 
the SMM Hamburg exhibition at stand 
no. 220 in Hall 11 (upperfloor).
Radio Holland will present its global 
network of more than fifty branches and 
will also announce new additions to the 
network in several countries. Radio 
Holland’s aim and strategy remains to 
expand its unique global service net
work, to be able to support ship owners 
on the spot.

New Radio Holland services in airtime, 
amongst which the launch of innovative 
broadband solutions, will also be pre
sented and announced at SMM. 
Through its Global Service House, Ra
dio Holland w'ill present international 
service capabilities, a Global Service 
Database delivering efficient manage
ment information for ship owners to 
manage their equipment on board and 
various flexible service contract possi 
bilities. Radio Holland will also show 
various electronic innovations, such as 
the Imtech BlueLine bridge system, the 
latest Tokimec navigation electronics, 
new and innovative, compact (S)VDR 
solutions and innovations in inland 
shipping electronics, such as a docking 
system and padpilot.

Airtime
Next to the hardware, the communica
tion link to and from the vessel is pro
vided by Radio Holland. Its airtime 
brand Radio Holland Connect special
izes in providing telecommunication 
solutions via satellite. Radio Holland 
offers various cost effective airtime ser
vices such as VSAT, Inmarsat and Irid
ium. Email packages, crew call applica
tions and online traffic monitoring sys
tems are other value added airtime ser
vices offered by the company.

Broadband services
Broadband services are ideal for ocean 
going vessels that require ‘always-on’ 
satellite communications with high 
bandwidths. In addition, the broad
band services are Suitable for private 
corporate networks with requirements 
for a variety of applications, including 
file and image transfer, video conferen
cing, email, Virtual Private Networks



(VPN), and database backup. The 
package Radio Holland presents con 
sists of hardware, airtime and Value 
Added Services (VAS). At SMM Radio 
Holland will launch a new innovative 
broadband service.
There is an increasing demand for effi
cient and high quality service. In order 
to assist ship owners world wide, and 
improve the information flow to them, 
the Global Service House evolved with
in Radio Holland in 2005, Their mis
sion is to support all individual Radio 
Holland branch offices in developing a 
superior service relationships and pro
vide support through a new global sys
tem called Central Database. The CDB 
enables the Radio Holland branch of
fices to provide customers and business 
partners with extensive information on 
the service history of the equipment on 
board of each vessel serviced by RH. 
The information contains number of 
calls (per port), first time right ratio, 
problems and solutions per equipment, 
warranty and preventive maintenance 
actions and more. The history of the da
ta goes back years and is continually 
boosted by a thousand inputs per week. 
GSH is presented at SMM, and will be 
supported by a presentation of flexible 
service contracts.
The Radio Holland maintenance con 
tract lets the ship owner preplan and re
duce the cost of ownership, keep equip 
ment and vessel in operation at all times 
and obtain extensive reports, analysis 
and equipment information. For this 
purpose Radio Holland offers various 
service contract forms depending on the 
requirements of the ship owner.

BlueLine system
Since March 2006, Radio Holland is 
part of Imtech B. V. Radio Holland has 
been doing business with Imtech for 
some years now, amongst others sup 
plying and installing the Imtech Blue- 
Line integrated bridge system. The 
UniMACS Blue Line bridge consists of 
ECDIS, X  and S-band Radars, a Con 
ning display, an adaptive ‘heading pilot’ 
and optionally a track pilot, but is actu
ally tailored to the needs of each cus
tomer by Radio Holland. Above 3.000 
G T  a VD R can be added to the Blue 
Line. As well as offering integrated in 
formation from radar, ECDIS and AIS, 
the system can be expanded to include 
modules such as VDR and engine room 
automation. The Blue Line is quite dif
ferent from the conventional bridge, it

Vuyk’s  M a ta d o r 3

offers a completely new concept of inte
grated navigation. The integration of 
the Blue Line bridge is a unique solu 
tion of system integration (a number of 
computers are situated in racks inside 
the bridge) and also reduces the number 
of displays. The navigator has a central 
position in this BlueLine concept. He 
has all navigation information within 
reach on the conning position and won’t 
have to switch between hardware. 
Moreover, the ergonomic display of the 
integrated information makes the sys
tem user friendly, reduces the chance of 
operator errors and increases safety at 
sea,
Radio Holland will be present at SMM 
standno. 220, hall 11 upper floor.

Vuyk Engineering Rotterdam

As Naval Architects, Marine Engineers 
and Consultants Vuyk Engineering 
Rotterdam (VER) provides services and 
expertise in the areas of shipbuilding, 
related equipment and marine opera
tions. Actual building experience com
bined with a thorough theoretical back
ground gives VER a unique perspective 
for clients who need design and engi
neering assistance in the broadest sense 
for any floating object.

Today Vuyk Engineering Rotterdam:
• is an independent company serving 
shipyards, ship owners, dredging/off
shore/ marine contractors, salvage com
panies, authorities, investors and insur 
ance companies worldwide.
• has a highly skilled staff of over forty 
professional designers, engineers and 
draughtsmen with complementary dis
ciplines such as marine, mechanical, 
civil and structural engineering.
• has a policy to permanently train its 
employees in their engineering and 
management skills.
• delivers high quality work on time, 
using standard procedures and work in
structions ISO 9001:2000 certified.
• specializes in work vessels for dredg
ing and offshore industry, (heavy) 
transport vessels and engineering relat
ed to the execution of jobs on and below 
water level.
• delivers (on-site) assistance during 
new building and other maritime pro
jects.
• was established in 1979 and originat
ed from Vuyk Shipyards (1872 - 1979). 
VER aims for the best technical and 
economical solutions without compro
mising on safety and risks.

►



ONSTREAM PROJECT SERVICES B.V.
■ t n j  Nijverheidsweg 9,1785 AA Den Helder

Voor onze opdrachtgever, één van de belangrijkste gasproducenten in de Noordzee, 
zijn w ij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Elektro /lnstrum entatie  technici die 'on the job', zowel theoretisch als praktisch, 
opgeleid w illen  w orden tot zelfstand ig  w erkend Proces Operator /  E-l technicus.

P r o c e s  O p e r a t o r /  E - l  T e c h n ic i  imbo-hboniveau):
• Kennis en ervaring met onderhoud, service, trouble shooting en kalibreren van E&l apparatuur 

en bekend met KEN 1010,3140,3410 en 1041.
• Elektrisch, kennis en ervaring met o.a; opwekken en distributie van Low en High Voltage, 

Explosie bestendige apparatuur en PLC en DCS systemen.
• Instrumentatie, kennis en ervaring met zowel elektronica, pneumatiek en hydraulica.
• PC applicaties t.b.v programmering van diverse elektronische apparatuur.

W erktu igkun d ig en  die 'on the job', zowel theoretisch als praktisch, opgeleid w illen  
w orden tot zelfstand ig  w erkend Proces Operator /  M echanic.

P r o c e s  O p e r a t o r  /  M e c h a n k iM B o  -HBO niveau):
• Maritiem Officier met ruime ervaring binnen de Technische Dienst of,
• SWTK-B of geiijkwaardige opleiding

Kennis/ervaring met gasmotoren en turbines strekt to t aanbeveling.

Reeds ervaren Proces Operators w elke toe zijn  aan een nieuw e u itdaging .

P r o c e s  O p e r a t o r  (MBO HBOniveau):
• In het bezit van VAPR0 A, B en/of C of gelijkwaardige opleiding

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar kandidaten voor verschillende functies. 
Al onze vacatures staan vermeld op onze website: www.ops-denhelder.nl.

Functie:
V oora lle functiesgeld tda tu zowel in teamverband alszelfstandig verantwoordelijk 
bent voor de continuïte it van het dagelijkse gas proces op diverse productie 
platforms. Voor meer inform atie over bovenstaande functie(s) verwijzen u naar 
onze website: www.ops-denhelder.n l.

Wij vragen:
De gevraagde diploma's en werkervaring zijn per functie verschillend. U verkeert 
in een goede gezondheid (medische keuring w ette lijk  verplicht) en u beheerst de 
Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. U heeft een flexibele instelling 
en een hands-on m entaliteit.

U bent werkzaam in een werkrotatie van 14dagen op, 14dagen a f met opstapplaats 
Den Helder. Voor de uitoefening van de functie d ient u regulier deel te nemen aan 
opleidingen en /o f cursussen.

Wij bieden:
Een uitdagende, verantwoordelijke baan in een dynamische omgeving. Afhankelijk 
van de functie bieden wij een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, een goed 
markt conform salaris met goede secundaire arbeids-voorwaarden conform onze 
bedrijfs-CAO.

Geïnteresseerd?
Indien u geïnteresseerd bent stuur dan uw  sollic itatiebrief met curriculum vitae 
o.v.v. ADV.01 naar:

Onstream Project Services B.V., t.a.v. Angélique Kruiter, Nijverheidsweg 9,1785 AA 
Den Helderofnaarangelique.kruiter@onstreamgroup.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Angélique 
Kruiter van dinsdag t/m  vrijdag op telefoonnummer 0223-677090.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt n ie t op p rijs  gesteld.

http://www.ops-denhelder.nl
http://www.ops-denhelder.nl
mailto:Helderofnaarangelique.kruiter@onstreamgroup.nl




Oplevering door ir. Fré Drenth

Amadeus Princess
A special Riven Cruise Vessel Built by 
De Hoop Shipyard
3 0 0  Years a fter the b irth of Amadeus Mozart, Amadeus Princess was built by De Hoop Shipyard and is 
the sixth river cruise vessel in a row built for the successful Austrian river cruise company Luftner Rei-

In. Fré Drenth is 

technical direc

to r  of De Hoop 

Schipyard.

The previous vessels are well known 
and can be recognized by their conspic
uous sun awning on the top deck. All 
vessels are 110 meter in length, 11 m in 
beam and have an airdraft of 6 m for 
passing the Main-Donau Canal.
Much attention has been given to the 
operational performance of the vessel 
e.g. low draft and low airdraft, high 
speed (over 25 km/hour), low noise 
(contra rotating propellers), nice lines. 
For the sixth vessel they decided to 
change the concept for the following 
reasons:
• market pressure to keep the price per 

berth as low as possible,
• introduction of new Rhine Rules
• the old concept gets dusty (Mozart al 

so kept creating new symphonies)'

Design Goals
Although the market of river cruise ves
sels is growing, the prices are under high 
pressure.
The margins for the operators have be
come small, and push for very efficient, 
low cost ships.

• The new vessel should carry at least 
fifteen percent more passengers with
in the same main dimensions.

• The new vessel should be able to 
comply fully with the new 2006 
Rhine regulations.

• The appearance of the vessel should 
clearly show the Amadeus’ look.

New Rules
In 2006 new rules for passenger ships on 
the Rhine came into force. Although 
the industry does not seem to be inter
ested in higher safety standards, the 
various national authorities have devel
oped, after a long period of discussions, 
an improved safety standard for these 
vessels.
The most important consequences for 
the design are;
• There should be a clearly defined em

barkation procedure. In principle the 
passenger should be able to reach 
land, with dry feet, after a serious ac
cident (fire or flooding).

• The standard of structural fire pro tec - 
tion is increased, and brought in line

with Solas definitions.
• Two compartment damage stability
• Higher intact stability criteria
• Redundant propulsion
Although the new rules are written 
based on the old 1995 vehicle, the good 
news is that it will become European 
regulation, thus creating a bigger oper
ating area for ships designed according 
to these rules and will lead to more uni - 
form rules for inland cruise vessels. 
Because of the requirement of two com 
partments damaged the concept of two 
and a half decks arrangement had to be 
let go. A full three decks vessel was de
veloped in order to comply with the 
more stringent damage stability re
quirements.
A double bottom 400 mm high was 
adopted to give some protection against 
bottom damage (in case of grounding). 
For some strange reasons vessels with a 
single bottom axe still allowed to sail on 
very shallow rivers where there is a high 
risk of grounding.
The top deck is considered as embarka
tion area and can be reached from all



places of the vessel. For evacuation to 
shore, a bow-mounted gangway is fore
seen.
Thé introduction of these new rules was 
delayed for one year. In order to save 
money and gain some additional space 
it was decided to built the vessel in ac
cordance with the ‘old’ Rhine regula
tions. The total saving (including extra 
cabins) is estimated at approximately 
seven percent of the building cost of the 
vessel.

’Cadillac Bow’
The overall dimensions of these ships 
are dictated by the size of the locks and 
the height of the bridges. Once inside 
the lock, the ship fills the space com
pletely, except for the area around the 
bow. In order to gain more space inside 
it was decided to give the bow a box 
shape, leaving the under water hull un 
changed in order to keep the low resis-

Insp ira tion  fo r  th e  bow  shape.

tance and wave making performance.
To determine the minimum air gap be
tween the overhanging deck and water 
surface, full scale tests were performed, 
with the Amadeus Royal, in rough 
weather. Slamming pressures were mea
sured at different draft/air gap combi 
nations. It was found that an air gap of 
1.30 m was sufficient to avoid bottom 
slamming in the most extreme cases 
(meeting a push barge combination).

The box shaped bow gives space to the 
galley with the cold stores. On top a 
large open deck is created which is ac
cessible for passengers. The passengers 
can see the mooring operation closeby 
and stand on the foremost part of the 
vessel when sailing at full speed (creat
ing the Titanic feeling).

Groendijk Design of Eindhoven who 
also did the styling of the first Amadeus 
vessels, was asked to make the box 
shaped bow look good. From several 
proposals the so-called Cadillac bow 
was selected and the building started.

Strength
On the picture above part of the vessel 
is shown on the slipway. Due to the lo
cation of the bunker and ballast tank in 
the forward and aft part of the vessel, 
relatively high bending moments and 
shear forces occur during normal opera
tional condition.
At the same time a large part of the side 
shell is taken away to maximize the 
French balconies and the windows in 
lounge and restaurant.
In order to establish the maximum size

The A m adeus P rincess 

on th e  slipw ay c learly 

show ing its  lig h t con

s tru c tio n ,

of the windows it was decided to per
form a strength analysis with a FE mod
el. From this analysis it became clear 
that although the stress levels are rela
tively low, large deflections can occur.

Contrary to earlier belief all decks, even 
the lower deck, participate in the 
strength of the vessel at approximately 
equal percentage. As a result the com 
pression stress in the bottom is much 
higher than might be expected from 
simple beam theory. Most of the defor
mations are a result of shear, the total 
deflection due to sagging moment is rel
atively small 0.06 meter per 110 meter.

As operators push the yards to more 
open and lighter structures it becomes 
clear that this type of vessel should be 
built with a class certificate. The various 
inland shipping inspectorates are un 
able to judge if the strength of this type 
of vessel is sufficient.
Also taking into account the very ex
pensive cargo (people) onboard, the no
limit is reached now. It is very strange 
that the new Rhine rules are not im
proved in this respect.

««DEUS W W CE5S



N orm a l d is trib u tio n  of s tre s s  in th e  decks and b o tto m .

S hear d e fo rm a tion  of th e  w indows.

Layout
The vessel has 81 cabins, including two 
suites, The area of the standard cabin 
amounts fifteen square meters. It is fit
ted with a double berth or lit jumeaux, 
two easy chairs with a table in front of 
the large window with a sliding door 
and French balcony. The interior de
sign is also by Groendijk Design.

C olo r schem e based on c o lo rs /s ty le s  as  used 3 0 0  years  ago.

C ap ta ins  club

In the center of the vessel is the open 
stair with large skylight with fountain 
on top and a gold plated wall, reflecting 
the movements in the water above.

At the main deck level the reception is 
arranged, on the top deck level, the trav
el guide is located. In the vide the mast 
is standing upright, which carries the 
sun awning at the top deck. When 
passing low bridges the mast can be ful
ly retracted into the vessel.
In the front of the vessel a lounge is situ - 
ated with large windows for look -out to 
all directions. The lounge gives easy ac
cess to the foredeck or top deck. 
Opposite to the previous vessels, the 
restaurant is arranged at main deck lev
el. With large windows a very spacious 
impression has been obtained. In stead 
a separate captains club is arranged on 
the upper deck aft. The complete aft 
wall can be opened, and combined with 
the aft deck. The outside decks are fin
ished with imitation teak and give a real 
cruise vessel look.

M ain Characteristics
Length over all ....................110.00 m.
Length in waterline approx. 107.50 m.
Beamoverall ........................ 11.40m.
Beammoulded...................... 11.00m.
D ep th ........................................2.75 m.
Draft operational approx. . . . 1.40 m.
Air draft at T = 1.60 m 6.00 m.
Number of passenger cabins 81
Number of crew cabins....................25

T  ank Capacity
Gasoil ........................................ 100 m3
Potable water...........................  200 m3
Ballast water 300 mJ
Dirty o il..........................................2 m3

Draft
The draft w'ill be 1.40 m with the vessel
at operational draft.
This completes:
Fuel oil ................................. 80 tonnes
Potable water 200 tonnes
Black and grey w ater.............5 tonnes
Stores, crew & passengers . . 30 tonnes

Capacities /  Performance
For the long voyages in the Danube 
Delta, a large store and bunker capacity 
is provided. Storing can be done 
through dedicated shell doors, located 
close to stores. The vessel has a relative
ly large ballast capacity to enable varia
tions in draft from 1.25 m as minimum

M ain  s ta irw a y

operating draft to 1.60 m, to create low 
air draft ( 6.0 m),
The vessel is powered by two main en
gines directly coupled to the contra-ro
tating azimuthing propeller. The power 
is 2x735 kW  per engine. With this 
power the vessel reaches a maximum 
speed of 25 knots at deepwater. In the 
foreship a conventional two-channel 
bow-thruster is fitted with 285 kW. 
Power is generated by three generators, 
rating 2x245 kW and 1x100 kW, able 
to operate in parallel with load sharing. 
In case of low load, one generator is au 
tomatically removed from the board in 
order to save fuel.
The proven shape of the aftship and the 
contra-rotating propellers result in low 
noise levels and low waves, To avoid the 
exhaust gasses and noise entering the 
captains club water cooled exhausts are 
adopted. The aft part of the superstruc
ture is mounted on flexible suspension 
to minimize vibrations. All these mea
sure result in a noise level of 55 dBA in 
the captains club with doors open to the 
stern.

Conclusion
This vessel is a new standard for inland 
cruise vessels, More ships with square 
bows will follow.





Nominaties

De Jacoba P rins 

YE-29

De KNVTS 
Schip van het Jaar Prijs’

Dit jaar uitgereikt op Maritime Awards Gala

De KNVTS heeft te r  gelegenheid van het 1 00-ja rig  bestaan in 1 9 9 8  de KNVTS ‘Schip van het Jaar Prijs' 
ingesteld. Sindsdien w o rd t  deze prijs elk jaar gegeven aan het beste in Nederland ontworpen en 
gebouwde schip met innovatieve aspecten.

Dit jaar heeft de commissie zich gebo
gen over de inzendingen en een aantal 
schepen geselecteerd. De geselecteerde 
schepen hebben een succesvolle proef
vaart ondergaan en zijn overgedragen 
aan dé eigenaren in het jaar 2005.
Uit de categorieën zeevaart, binnen
vaart, jachtbouw, visserij en speciale 
vaartuigen, waaronder baggerbedrijf, 
marine, bevoorrading en offshore, zijn 
dit jaar een tweetal schepen genomi
neerd. De genomineerde schepen ko
men uit de categorieën specials en visse
rij-
Voor het eerst is dit j aar de prij s niet uit -

gereikt tijdens de Algemene Ledenver
gadering van de KNVTS, maar wordt 
deze, gezamenlijk met de HME Mariti
me Innovation Award en de VNSI 
Timmerprijs, uitgereikt tijdens het eer
ste Maritime Awards Gala op donder
dag 9 november 2006 in het Fort Voor
dorp in Groenekanbij Utrecht.

Genomineerd zijn: 

Jacoba Prins YE-29
Dit is een oesterkotter met een radicaal 
nieuw visSysteem en daarnaast meerde
re innovatieve oplossingen.

De kotter is actief op de Oosterschelde 
én de Grevelingen. Het begint mét het 
uitzaaien van mosselschelpen, waarop 
de oesterlarven zich kunnen afzetten. 
De jonge oesters worden opgevist en 
verzaait op kweekpercelen. Vervolgens 
kunnen de consumptie-oesters worden 
geoogst. Deze worden voor verdere be
handeling aan wal gebracht.
Dankzij dé toepassing van 360 graden 
draaibare roerpropellers is de Jacoba 
Prins zeer wendbaar. Een zuinige 
dieselmotor van 575 kVA zorgt voor 
de aandrijving van alle elektrische werk - 
tuigen, zoals voortstuwing, lieren,



-r;

hydraulische installatie en spoelpomp. 
Eén schipper kan het hele schip vanuit 
de stuurhut bedienen, de tweede schip 
per is bij de verwerking van de oesters 
actief.
De technologische vernieuwing van het 
vistuig maken een lagere vissnelheid en 
mindere bodemberoering mogelijk, ter
wijl de productiviteit aanzienlijk is toe
genomen. Tevens bespaart dit loon 
kosten en zijn de arbeidsomstandighe
denbeter.

Dokter Wagernaker
De nieuwe veerboot Dokter Wagema
ker is begin september door Damen 
Shipyards opgeleverd aan haar nieuwe 
eigenaar TESO (Texels Eigen Stoom 
boot Onderneming). De feestelijke 
doop vond een maand daarvoor plaats. 
De Dokter Wagemaker gaat de Molen - 
gat vervangen, die in 2007 verkocht zal 
worden en is het resultaat van een groot 
renovatieplan waarmee een aanzienlijke 
capaciteitsvergroting wordt gereali
seerd.
Een belangrijke fase in de voorbereiding 
voor de bouw vormden de berekenin
gen en modelproeven in het Maritiem 
Research Instituut Nederland (MA
RIN). Hier werd met behulp van een 
circa negen meter lang schaalmodel èèn 
groot aantal testen uitgevoerd. Zo is on 
der andere onderzoek gedaan naar de

weerstand van de romp, het effect van 
het afmeren op andere schepen (TU  
Delft), de golfbeweging en het effect 
van getij stromen en wind op het schip. 
Bovendien werden uitgebreide proeven 
uitgevoerd om de optimale propeller- 
configuratie van de vier roerpropellers 
ten opzichte van elkaar te bepalen, wat 
vooral bij dwars vermogen een grote rol 
speelt.
De veerboot moet 1.750 passagiers kun 
nen vervoeren. De passagièrsaccommo- 
daties zijn aanzienlijk ruimer, luxer en 
lichter dan die van de andere TESÓ- 
schepen.
Het interieur van het schip heeft een 
luxe uitstraling. Veel aandacht is be
steed aan de indeling van de dekken op 
alle niveaus. De wensen van personeel 
en gebruikers hebben hierin een bepa
lende rol gespeeld.
Per afvaart kunnen zo’n 300 auto’s mee, 
Lichtere auto’s (asbelasting maximaal 
1,75 t) kunnen ondergebracht worden 
op het bovenste autodek en zwaardere 
voertuigen (asbelasting maximaal 20 t) 
op het onderste autodek. Beide dekken 
hebben een baanlengte van 704 meter. 
Boven de zijgangen op het hoofddek is 
een tussendek - tussen de beide auto- 
dekken in geplaatst voor fietsers en 
bromfietsen. Op het voor- en achter
schip zijn hydraulisch bediende, water
dichte deuren aangebracht die horizon-

De D ok te r W agem ake r, 

veerboo t Den Helder- 

Texel

taal zijn gesplitst. De bovenste deur 
scharniert naar boven en geeft toegang 
tot het bovenste autodek; de onderste 
deur scharniert naar beneden en daar 
rijden de auto’s overheen naar het on
derste autodek.
Het schip is voorzien van twee identieke 
stuurhuizen die ontworpen zijn voor 
maximaal zicht, zowel gedurende de 
oversteek als tijdens manoeuvreren bij 
de terminal. Deze stuurhuizen hebben 
grote ramen en een ergonomische inde
ling, het gevolg van uitgebreide zichtlij - 
nenstudies en proeven met gebruikma 
king van mock-up modellen. Ook een 
indrukwekkende lijst van uitgebreidè 
navigatie- en communicatieapparatuur 
behoort tot de uitrusting van het vaar
tuig.



Maritiem Prijzen lala 2006
Via maritieme kanalen is reeds bekend
heid gegeven aan het Maritiem Prijzen 
Gala dat op donderdag 9 november 
aanstaande zal plaatsvinden in Fort 
Voordorp te Groenekan bij Utrecht. 
Alsdan bundelt de Nederlandse mari 
tieme maakindustrie de uitreiking van 
drie belangrijke innovatieprijzen te we
ten;
-  de Schip van het Jaar Prijs van de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied,

-  de Innovation Award van Holland 
Marine Equipment en

-  de Timmersprijs van de Vereniging 
Nederlandse Scheepsbouw Industrie,

Vele gasten uit dé maritieme cluster, 
overheid en politiek zullen acte de pré
sence geven op dit gala om de uitreikin 
gen door een vooraanstaande autoriteit

tijdens een bijzonder diner bij te wonen, 
De ceremonie zal worden omlijst door 
een speciaal entertainmentprogramma. 
Het gala richt het licht zeer nadrukkelijk 
op het belang van de maritieme cluster, 
waar innovatieaspecten van grote bete
kenis zijn. Op deze wijze zal het gala 
kunnen bijdragen aan de stimulering 
van de verdere ontwikkeling van rese
arch en technische kennis van scheeps
bouw en scheepvaart.
De eerste editie van dit gala belooft een 
onvergetelijk evenement te worden, op 
een historische locatie.

Locatie
Fort Voordorp, omringd door water en 
gelegen tussen Utrecht en Dé Bilt, 
maakt deel uit van de Nieuwe Holland
se Waterlinie. Dit monumentale verde
digingswerk uit 1869 is onlangs volledig

gerestaureerd en van alle gemakken 
voorzien.
Gelegen in het groen tussen Utrecht en 
De Bilt. Op 2 kilometer vanaf afrit 30 
(Veemarkt) van de autosnelweg A27. 
Met het openbaar vervoer; vanaf station 
Bilthoven rijdt er een treintaxi naar Fort 
Voordorp.

Deelname
Er zijn plaatsen beschikbaar voor leden 
van de KNVTS, die hieromtrent sepa
rate mailing hebben ontvangen tegelijk 
mét het lezingenprogramma voor het 
seizoen 2006-2007.
Voor overige informatie:
KNVTS: 010-2410094 
VNSI: Judith van Akkeren: 
079-3531165
HME: Nick Wessels: 010 4444333
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Heavy Fuel Oil
Generating Sets

Robust design for long-term  reliability

^Long tim e betw een  overhauls  

Service friendliness

M ost effic ient conversion o f HFO into e lectrical pow er
With M AN B&W  Holeby GenSets you are ensured an econom ic and m ost reliable pow er source. 
A long term  partnership with fuel saving generating sets m eans unrivalled operating econom y  
The additional benefits of ‘UNI-FUEL’ solutions, modularised m aintenance concepts and minimal 
daily service requirem ents are just part of the MAN B&W  Holeby GenSet concept for the 
5 00 -4 0 0 0  kW  range.

M A N  B & W  D i e s e l  - a member of the MAN group

MAN B&W Diesel A/S ■ 0stervej 2 ■ 4960 Holeby ■ Denmark ■ Tel: +45 54 69 31 00 ■ holeby@manbw.dk ■ www.manbw.com
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Logistiek door H. Dill

Papierarm varen
In eerdere edities werd rond de Binnenvaart Innovatie Dag 2 0 0 6  aandacht besteed aan de activite iten 
van het Bureau Innovatie Binnenvaart. Dit bureau werk t samen m et de scheepsbouwindustrie, toelever
anciers, overheden, wetenschappers, opleiders en met opdrachtgevers van het vervoer. Het thema Lo
gistiek en ICT krijgt, naast het thema Reductie van Milieubelasting en het thema Verbetering van de 
Marit ieme Techniek, ruime aandacht van de binnenvaart. Binnen het thema Logistiek en ICT w o rd t h ier
na het pro ject 'Papierarm Varen’ , besproken. Het pro ject w ord t behandeld door de heer P Nefkens, van 
Nefkens Advies. Het be tre ft  de in troductie van het Handboek Papierarm Varen, met de mogelijkheden 
van digitale vervoersdocumenten. Ook de verspreiding van kennis daarom tren t via e-learning w o rd t ge
noemd.

Uit Weekblad Schutte vaer 3  maart 2006

Alleen schipper verantwoordelijk voor 
papieren
Het Barge Planning Center (BPC) uit Sliedrecht is vo
rige week vrijgesproken in de zaak rond ladingdocu- 
menten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per con 
tainer, die diende voor de rechtbank in Middelburg. 
De rechters vinden dat de schipper alleen verantwoor
delijk is voor de ladingpapieren. Deskundigen achten 
deze uitspraak zeer nadelig voor de binnenvaart.
De uitspraak komt erop neer, dat de rechter het plan 
nmgbedrijf niet als directe exploitant van het schip 
ziet, en slechts als de organisator van het vervoer en 
dus niet de verantwoordelijkheid heeft voor de lading
papieren. In de ogen van de rechter is alleen de afzen
der/verlader en de schipper en niet degene die daad
werkelijk de ladingpapieren verzorgt verantwoorde
lijk. Een hoofd en woordvoerder van de KLPD stelt 
dat zij de containervaart zien als een zeer professionele 
organisatiestructuur, maar vinden dat de schipper nu 
meer verantwoordelijkheid krijgt dan zou moeten en 
daaraan in de praktijk niet solo kan voldoen. Het OM 
had iedere betrokkene beschuldigd.

Hugo Dill is als 

redacteur Havens 

verbonden aan 

Schip &  W e rf de 

Zee.

In het kader staat een deel van een arti
kel uit Schuttevaer van 3 maart 2006, 
die getoond kan worden in verband met 
de behoefte aan mogelijkheden en de 
oplossingen die digitalisering van ver
voersdocumenten kunnen leveren.
In dit geval betrof het de veroordeling 
door de rechter van de schipper van een 
van Antwerpen naar Rotterdam varend 
binnenvaartcontainerschip, omdat 
geen, of niet de juiste, papieren aan 
boord waren bij een KPLD-controle. 
Dé schipper kreeg deze keer de schuld, 
een andere keer krijgt een barge-opera
tor of de opdrachtgever de schuld.

Kortom, men geeft in de transportwe
reld elkaar de schuld, terwijl er een op
lossing voorhanden is. Deze betreft de 
toepassing van elektronische documen
ten. Ofwel, de oplossing door ‘Papier
arm Varen’.

Multimodal Dangerous Goods 
Form
Afgebeeld hieronder ziet u een exem
plaar van één UN vervoersdocument 
voor gevaarlijke stoffen waarop gege
vens staan zoals: naam van de afzender, 
ontvanger, goederenomschrijving etc.

De opdrachtgever (verlader, carrier) en 
alle noodzakelijke gegevens over de ge
vaarlijke stoffen.
Gewezen wordt op de wijze waarop de 
gegevens aan boord komen. En dat is 
veelal niet op papier, omdat dit vaak 
niet tijdig lukt. Elektronische over
dracht, van computer naar computer, 
kan wel goed, eventueel per email. Ook 
heeft de opdrachtgever vaak alle gege
vens dus in dé vervoersopdracht kurt 
nen al zeer veel gegevens worden opge
nomen.
M et de pilot ‘Papier Arm Varen’ is de



elektronische uitwisseling 
van berichten in het be
drijfsleven. Precies die 
handels- en vervoersgege
vens waar de vervoerop- 
drachtgever van de ver
kochte goederen vanaf de 
verkoopplaats, en dus ook 
de vervolgvervoerop- 
drachtgever vanaf de unie 
ke overdrachtplaats (die 
veelal op één plaats ergens 
onderweg ligt) als ontvan 
ger van gekochte goederen 
vanaf dat punt, mee te ma
ken heeft. En waarvan de Huidige m erkwijze 

vervoerder precies de ver
plichte en noodzakelijke 
gegevens moet hebben, die 
unieke kennis, afkomstig 
van de verkopers en ko
pers, bevat voor vervoer, 
over het st.uk van de afzon
derlijke opdrachtgever.
Niet alle commerciële ge
gevens dienen beschikbaar 
te zijn of mogen beschik 
baar worden gesteld aan de 
verschillende partijen in 
het vervoer. Dus de ver
voerders, de vervoerop- 
drachtnemers, dienen wel
gepast geïnformeerd te N ieuwe w erkw ijze 

worden in de veelal com 
plexe gang van het trans
port tussen verkoper en 
koper. Dus dient elk uniek 
delicaat gegeven alleen ter 
beschikking te zijn van de 
partij in de transactie en 
het transport, die dat uniek 
noodzakelijk heeft, en dat 
mag en moet eisen, en 
moet kunnen tonen. Niet 
alleen tonen aan controle
rende ambtenaren, maar 
ook aan elke schakel in de 
vervoersketen. Steeds wel
gepast. Een delicaat spel. Oplossing kne ipunt

afgelopen jaren vastgesteld dat met 
elektronische documenten de proble
men met de vervoersdocumenten, ook 
voor het Antwerpen-Rotterdam ver
keer, fors verminderd kunnen worden. 
Echter dit verlangt wel een fors aantal 
maatregelen, Zo moet iedere betrokken 
partij een computer met geschikte soft
ware hebben, moeten de gegevens tijdig 
geleverd worden, en automatisch ver
werkt kunnen worden. Men heeft een 
berichtenscenario ontwikkeld, en er is 
een Handboek Papier Arm Varen ont
wikkeld. Toch is men er nog niet hele
maal. De volgende zaken dienen opge
lost te worden. Het gebruik van èèn 
computer moet worden geaccepteerd; 
elektronische documenten moeten 
rechtsgeldigheid krijgen en er moet op 
een andere manier gewerkt worden.

Het bedrijfsleven heeft samen met 
Rijkswaterstaat en de KLPD (TMC) 
veel tijd gestoken in de pilot en men is 
toe aan de implementatie. Rijkswater
staat denkt na over ondersteuning bij 
deze implementatie.

Tussen transportorder en barge opera
tor zit echter een belangrijk knelpunt. 
Dat betreft de eigen digitale formats van 
alle verschillende partijen van trans- 
portopdrachtgevers, maar ook, en wel
licht nog belangrijker, de gerichte unie
ke berichtgeving per betrokken partij, 
en dus de bescherming van unieke en 
delicate, zeg vooral commerciële, gege
vens.
Het betreft dus de bewerking tot een 
universeel standaard formaat. En dit 
door een onafhankelijke instantie, die 
discreet alle handelingen verricht om tot 
een voor alle betreffende partijen tot 
voor hen individuele en unieke gege
vensstroom te komen. Een gegevens
stroom die steeds voor allen verstaan
baar is, die alle belangen beschermt en 
aan alle informatie-eisen voldoet.

De oplossing kan gevonden worden 
door inpassing van een 'omzetdienst’, 
een zogenaamde ‘Conversion Service’. 
Deze dient alle bijzondere en eigen for
mats, afzonderlijke belangen bescher
mend, tot een universele format om te 
zetten.
Voor verklaring van allerlei termen die 
hier gebruikt worden voor de lezer, 
wordtverwezen naar ‘UN/EDIFACT’ 
(snel te vinden via Google). Het betreft 
de standaardisering en de afspraken op 
niveau van de Verenigde Naties van

E-Learning
Veel nieuwe zaken komen op de 
binnenvaart af, zoals Inland Ecdis, 
Elektronische berichten voor de scheep - 
vaart, Tracking en Tracing. Maar de 
vraag kan gesteld worden of men elkaar 
wel verstaat? De EU groeit, met allerlei 
gevolgen, Er komen buitenlandse sche
pen, en er is buitenlands personeel op 
Nederlandse schepen. Er is ook een 
taalprobleem. Er moet veel kennis en 
gegevens worden overgedragen in ver-

schillende talen! Daarom is E-Learning 
als prototype ontwikkeld in een Com
pris project. Het bestaat uit scenario’s in 
diverse talen en een woordenboek. Alles 
aangevuld met trainingsmateriaal en 
-faciliteiten. Het is te gebruiken door 
schippers, rederijen en bijvoorbeeld 
brancheorganisaties. Bureau Telemati
ca Binnenvaart geeft nadere informatie.
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Nederlands maritiem 
bedrijfsleven innovatief?

üp zaterdag 3 juni vierde de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
'Onze V loot’ haar 100- ja r ig  bestaan m et onder andere een symposi
um m et als thema 'Nederland M ar it iem ? ’

Tijdens dit symposium hebben onder 
leiding van drs. J.C. Gmelich Meyling 
(oud KM officier en oud Staatssecretaris 
van Defensie) een aantal sprekers uit de 
maritieme wereld en de politiek getracht 
een antwoord te geven op de vraag “Hoe 
maritiem is Nederland eigenlijk nog?”. 
Uit de voordrachten bleek dat elke spre
ker daar zijn eigen antwoord op had en 
zo zal het waarschijnlijk ook bij de lezers 
van ons blad zijn. De vraag als zodanig 
is ook niet van groot belang. Een betere 
vraag zou zijn: “Heeft Nederland nog 
een gezonde maritieme branche en heeft 
deze levensvatbaarheid voor de toe
komst?” Gezien de ontwikkelingen van 
de laatste jaren, de huidige situatie en 
het elan waarmee in veel maritieme be
drijven wordt gewerkt, heb ik de nei
ging om, ondanks de grote veranderin
gen die in de achter ons liggende decen
nia hebben plaats gevonden, deze vraag 
met een duidelijk ja te beantwoorden. 
En de sprekers op dit symposium waren 
het daar, volgens mijn interpretatie van 
hun voordrachten, in het algemeen ze
ker mèè eens. Het was jammer dat, ge
zien het tijdschema, de zaal niet in de 
gelegenheid was om daar met de spre
kers over te discussiëren. Dit onderwerp 
is van meer dan academisch belang om 
dat thans en in de komende periode de 
maritieme industrie nieuwe en jonge 
mensen nodig heeft en die zullen wat 
gemakkelijker komen indien deze in 
dustrie als sterk en levensvatbaar wordt 
beschouwd. Gezien de strij d die er op de 
arbeidsmarkt begint aan te komen, 
vooral voor technici en maritiem opera
tionele mannen en vrouwen, is het van 
groot belang om gebaseerd op reële fei

ten regelmatig goed in het nieuws te ko
men.

Maritieme innovaties
Een van de sprekers op dit symposium 
was de heer K. Damen, president van de 
Damen Shipyards Groep. Zijn voor
dracht had als onderwerp: “Is het 
Nederlandse maritieme bedrijfsleven 
innovatief?”,
In dit blad wordt regelmatig geschreven 
over innovaties, over innovatiedagen, 
over innovatieprijzen enzovoort. Een 
belangrijk doel van een blad als Schip & 
Werf, de Zee is om de lezers uit de 
Nederlandse maritieme wereld, in de 
meest brede zin, op de hoogte te houden 
van technische ontwikkelingen, dus van 
innovaties. In dit verband is het wellicht 
interessant om aan te geven hoe de be
langrijkste Nederlandse scheepsbouwer 
van dit moment over dit onderwerp

denkt. Daarom volgt hier een samen
vatting van zijn voordracht.
Volgens Damen Speelt de innovatie in 
de maritieme wereld zich af als een con
tinu proces, stap voor stap en meestal 
voor de buitenwereld ogenschijnlijk 
zonder spectaculaire resultaten. De in
novaties komen uit de kokers van de 
werven, equipment producenten, sub
contractors, ontwerpbureaus, instituten 
en universiteitën. Ze worden dikwijls 
gedreven door rederijen en in Neder
land de Koninklijke Marine. 
Concurrentie is de grootste stimulans 
om te innoveren, niet de mogelijkheid 
om subsidies te ontvangen. Hetgeen 
niet betekent dat je de subsidiemoge
lijkheden niet gebruikt indien die aan
wezig zijn. Maar subsidie als zodanig is 
niet noodzakelijkerwijs een sterke drive 
voor innovaties.
In zijn presentatie onderscheidde Da-
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men de volgende innovatiegebieden: 
conceptueel/ontwikkeling nieuwe
scheepstypen en dóórontwikkeling van 
bestaande typen; nieuwe technieken en 
hun toepassingen; nieuwe productie
methoden en het gebruik van nieuwe 
materialen.

Ontwerpen
De scheepsbouw wordt in dit opzicht 
vooral gekenmerkt door dóórontwikke
ling van bestaande ontwerpen, meer 
dan door introductie van geheel nieuwe 
scheepstypes en rompvormen. Deze 
verdere ontwikkeling van bestaande 
scheepstypes zien we in nagenoeg alle 
sectoren van de scheepvaart en heeft ge
leid tot grote en zeer grote tankers, 
LNG schepen, cruise/passagierssche
pen, offshore auxiliary schepen, contai
nerschepen, cutter- en hopper dredgers, 
binnenvaartschepen, jachten, enzo
voort. Ogenschijnlijk een simpel pro
bleem van opschalen, in de praktijk ech 
ter vaak gepaard met grote sterktepro- 
blemen die moeten worden opgelost, 
andere methoden van voortstuwing, 
productie- én materiaalproblemen, 
noodzaak om uitvoerige modelproeven 
uit te voeren enzovoort. Het gaat wel 
vaak om een echte innovatie maar stap 
voor stap.
In zijn voordracht noemde Damen een 
aantal voorbeelden van nieuwe of op 
nieuw töegepaste ontwerpen en romp 
vormen, zoals de SW ATH (Small W a
terline Area Twin Huil), de catamaran, 
schepen van het ‘enlarged ship concept’ 
en ‘bijlboegschepen’.
Voorbeelden van dé catamaran innova
tie zijn de low wash catamarans die 
thans op een aantal van onze benedenri
vieren varen voor personenvervoer.
Bij het enlarged ship concept wordt het 
schip bewust verlengd zonder de 
daardoor ontstane ruimte functioneel te 
gebruiken. Daardoor ontstaat een Ian 
ger Schip met dezelfde waterverplaat- 
sing met aanmerkelijk betere zeegangs- 
eigenschappen, vooral bij hoge snelheid 
en zware zee.
De bijlboegschepen vormen een verder 
ontwikkeling van het enlarged ship con 
cept met een typische boegvorm met 
een grote diepgang voor en een uitge
sproken zéég waardoor dezè schepen 
minder stampen en vriendelijker bewe
gen in zware zee. Binnenkort zal er in dit 
blad een uitvoerig artikel over het bijl 
boegontwerp worden gepubliceerd. 
Verdere voorbeelden van innoverende 
ontwerpen zijn de Sigma ontwerpfami

Een typ ische  bijlboeg

lie en het Enforcer modulair ontwerp 
(zie artikel ‘Sigma Class Corvettes’ in 
SW Z 7-8/06). Bij de Sigma ontwerpfa- 
milie wordt modelonderzoek uitge
voerd naar de penalty in benodigd 
voortstuwingsvermogen bij gebruik van 
standaard voor- en achterschepen in 
combinatie met een groter of kleiner 
evenwijdig middenschip. De vermo
gens penalty ligt in de orde van vijf pro
cent en kan deels worden gecompen
seerd door een trimwig achter. Het 
voordeel van deze aanpak ligt in het her
gebruik van engineering informatie, 
verkorting van doorlooptijd in ontwerp 
en minder risico.
Bij de Enforcer modulaire ontwerp me
thode wordt gebruik gemaakt van een 
‘legodoos’ met vooraf ontworpen func
tionele scheepselementen, zoals voor
schip, achterschip met voortstuwing, 
meerdere middendelen, verschillende 
opbouwen en vliegdekken. Daardoor 
kan snel en redelijk nauwkeurig een 
ontwerp aan een klant worden gepre
senteerd, toegespitst op zijn specifieke 
eisen. In het geval van Enforcer voor de 
categorie amfibische transportschepen. 
Een soortgelijke ontwikkeling tekent 
zich ook af in de jachtbouw met het se
mi-custom built concept zoals de Limi
ted Editions serie van Amels. Voorde
len; minder engineering werk, sneller 
leveren en minder risico,
Als voorbeelden van innovaties door 
middel van het doorontwikkelen van 
bestaande scheepstypen noemde Da
men onder andere de bouw van de dedi
cated containerschepen voor 45 ft con
tainers (m.v. Geeststroom bv, bespro
ken in SWZ 4 2005) en een serie van

kustvaart/droge ladingschepen ge
groeid tot 20 000 ton dwt voor Caris- 
brooke.

Productie
Met productie-innovaties werd gerefe
reerd aan het gebruik van lijmtechnie- 
ken in plaats van lassen of mechanische 
verbindingen waardoor ook in een laat 
stadium nog onderdelen kunnen wor
den aangebracht zonder door lassen of 
boren de ondergrond (conservering) te 
beschadigen.
Voorts werd aandacht besteed aan las
sen met lasers waardoor minder warmte 
in het materiaal wordt gebracht zodat er 
minder krimpvervormingen en schuif 
spanningsplooien optreden.

Materialen
Sandurichcmstmcties 
In navolging van de vliegtuigbouw 
wordt ook in de scheepsbouw in toene
mende mate gekeken naar de mogelijk 
heden van metaal en kunststof sand
wich panelen. Hier is niet zozeer de po
tentiële gewichtsbesparing de drijfveer, 
maar de mogelijkheid om buiten- en 
binnenkant in een materiaal te vereni
gen en liefst ook een deel van de kabel
en kokerinfrastructuur op te nemen. Als 
een eerste project is het ontwerp en de 
opbouw van een binnenvaartschip in 
studie.

Vezehiersterkte kunststoffen 
Deze kunststoffen kunnen worden toe
gepast op diverse onderdelen zoals deu
ren, ladders en bordessen omwille van 
verbetering van het onderhoud, radar- 
reflectie en gewicht. Een voorbeeld zijn



koolstofvezel versterkte 
schroeven ter voorkoming 
van corrosie en verbetering 
van stuwkracht en vezelge- 
wikkelde schroefassen in ver
band met gewicht en afmetin 
gen.
Hoewel niet door Damen ge
noemd kan onder dit hoofd 
ook worden gerefereerd aan 
zeer lichte en brandwerende 
hard core panelen welke thans 
op de markt zijn en gebruikt 
worden in cruiseschepen, 
jachten en veerboten voor 
wanden, vloeren, plafonds én 
meubelen.
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U m
Techniek
Luchtsmering
Op dit moment worden ware 
grootte metingen voorbereid 
met diverse methoden van luchtsme
ring van de bodem van één binnen
vaartschip. Hierbij wordt gebruik ge
maakt van in groeven opgesloten lucht 
of door het via kleine gaatjes in de bo
dem aanbrengen van een luchtfilm al of 
niet in combinatie met een speciale coa
ting, De resulterende lagere scheeps- 
weerstand van tien procent of meer kan 
een revolutie in de binnenvaart beteke
nen en een verbetering van het milieu. 
De Schuttevaer van 1 juli meldde in dit 
verband dat de luchtgesmeerde duwbak 
die binnenkort wordt gebouwd een bo
dem van damwandprofïelen krijgt. De 
trapeziumvormige inhammen in deze 
profielen functioneren daarbij als lucht
kamers.

Electric Ship
In toenemende mate wordt ook in de 
scheepsbouw gezocht naar energiezui 
nige en milieuvriendelijke concepten 
voor voortstuwing en vermogensop 
wekking. Met name daar waar het ver- 
mogensgebruik wisselend is, is het zin 
vol op volledig elektrische verbruikers 
over te gaan, gevoed door een aantal re
latief kleine dieselgeneratoren. Hier
door kunnen opwekking en verbruik 
eenvoudig op elkaar worden afgestemd 
met als gevolg een lager energieverbruik 
en minder onderhoud, geluid en trillin 
gen. Dit wordt al toegépast op schepen 
zoals de Johan de Witt, Celtic Explorer 
enTESO.

Botswand
Door de toepassing van een nieuw ont
wikkelde huidconstructie die bij een

r development

S chelde C om b a ta n t 1 2 7 1 7  m e t ge ïn tegreerde  m a s t (in ontw ikke ling)

aanvaring wel vervormt, maar niet 
scheurt, wordt de potentiële milieube
lasting verminderd en staan de klasse- 
bureaus minder beperkende maatrege
len toe. Bijvoorbeeld grotere lading- 
tanks voor gevaarlijke vloeistoffen op de 
Rijnvaart waardoor minder kosten voor 
pompen, leidingen enzovoort of als al
ternatief voor een dubbele wandcon- 
structie voor binnenvaart tankschepen. 
Een aantal zeer grote binnenvaart tan
kers met zo’n zogenaamde ‘Schelde- 
huid’ zijn thans in aanbouw zoals het 
mts Apollo (135 x 17,5 m, ruim 7.000 
ton) voor Deen Shipping en een bun
kerschip van 13,500 m3 ( 135 x 22,8 m) 
voor Vinotra.

Geïntegreerde mast-
De ontwikkeling van een elektromagne - 
tische transparante mastconstructie 
waarin de scheepssensoren zoals radar 
en antennes niet op of aan een mast zit
ten, maar erin. Hierdoor kunnen de di
verse onderdelen boven elkaar worden 
geplaatst met onbelemmerde 360 gra
den zicht en in een onderhoudsvriende- 
lijke omgeving. Gaat als eerste worden 
toègepast op de nieuwe schepen van de 
KM (launching customer).

Schok
Om beschadiging als gevolg van extre
me belastingen door nabije explosies te 
voorkomen is een modulaire schokvloer 
ontwikkeld bestaande uit een standaard 
metalen raster van 600 bij 600 millime
ter waarop het te beschermen equip
ment is gemonteerd. Door het geheel op

veren te plaatsen wordt de klap van de 
explosie gedempt. Doordat de plaats 
van de veren eenvoudig kan worden ge
wijzigd, is aanpassing in een later stadi
um geen probleem.

Belang van launching customer
Damen benadrukte in zijn presentatie 
het grote belang voor een werf of lever
ancier om bij innovaties een goede laun - 
ching customer te hebben. Ten eerste 
lukt het vaak niet om zonder zo’n goede 
klant de innovatie geaccepteerd te krij - 
gen en ten tweede is zo’n goede klant 
nodig om bij de volgende klanten het 
vertrouwen te krijgen om ook te mogen 
leveren. Hij refereerde in dit verband 
vooral aan klanten als de Koninklijke 
Marine en de Rijksoverheid in het alge
meen. Maar dit geldt uiteraard ook voor 
opdrachten van bedrijven. Als je een 
goed bekend staande rederij of aanne
mer als launching customer hebt, helpt 
het je ook om je innovatieve producten 
aan anderen te verkopen.
Voor Nederland en Europa betekent dit 
dat we een voldoende sterk maritiem 
cluster nodig hebben en houden en dat 
brengt ons terug bij het onderwerp van 
het jubileum symposium van Onze 
Vloot.
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Marine Surveyor m/f

Your major duties and responsibilities
•  You w i l l  be e x p e c te d  to  p ro je c t  m a n a g e  in v e s t ig a t io n s  like  c la s s i f ic a t io n ,  te c h n ic a l a p p ro v a ls ,  re g u la r  in s p e c t io n  o f s h ip s  

and  o f fs h o re  in s ta lla t io n s , s u rv e y in g  o f s h ip  (n e w b u ild in g ) ,  in s p e c t io n  o f m a te r ia ls  a n d  c o m p o n e n ts , d a m a g e  a n a ly s is  
and  fu r th e r  ta s k s .

Qualifications
•  M a s te rs  or B ac h elo r d eg ree  in M a rin e  E ngineering, N av a l A rc h ite c tu re  or an ap p ro p ria te  en g ineering  d iscip line or
•  A  Chief Eng ineer licence
•  As w e ll as five or m ore y e ars  of a p p lic ab le  w o rk in g  e x p erie n ce  in a responsib le position such as su p erin te n d en t in the  

shipping industry, ce rtified  e n g in ee r in naval se rv ic es , supervisor a t a shipyard or w ith  a c lass ification  co m pan y or as 
a certified  seago ing  en g in ee r
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•  Finally w e  requ ire  good w orking  kn ow ledge of IT and M S  O ffice tools and e ffic ie n t co m m un ication  skills in English fo r  
this position

Conditions o f Employment
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your d e ve lo p m e n t and su bstan tia l socia l benefits . S a la ry  ac cord ing  to q u a lifica tio n s , skills and ex p erie n ce .

Commencement
•  As soon as possible

How to apply
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Bespreking jaarverslag door ir. W. de Jong

KVIMR jaarverslag
Anno 2 0 0 5  bevaart een moderne vloot van ruim 7 5 0  zeeschepen onder Nederlandse vlag de zeeën 
rond Europa en die van de re s t  van de wereld. M et deze, te rech t w a t t ro tse , vastste ll ing begint het 
jaarverslag van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. In d it artikel zullen enige highlights 
uit d it  jaarverslag worden gepresenteerd.

2005
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De zeescheepvaart was in 2005, door de 
ontwikkeling van de wereldeconomie, 
een groeimarkt. De vraag naar scheeps- 
ruimte was groot en de tarieven over het 
algemeen goed. Het totale wereldzee - 
vervoer groeide in 2005 met 3,9% tot 
6.784 miljoen ton. Het zeevervoer van 
droge bulk met 4,7% tot 2.631 miljoen 
ton. Na twee j aren van groeiende tónna 
gebalans (verhouding tussen vraag en 
aanbod van scheepsruimte) was er in 
2005 sprake van een bescheiden afna
me. De wereldvloot groeide met 7%, het 
aantal tonmijlen zeevervoer nam toe 
met 4,2 %.
Over het algemeen hebben Nederland
se reders 2005 als een goed jaar ervaren. 
De stijgende brandstofkosten zijn ui 
teraard een punt van zorg. De strengere 
eisen ten aanzien van het zwavelgehalte 
in de brandstof zal naar verwachting tot 
een verdere prijsstijging leiden.

Het belang van de Nederlandse zee
scheepvaart sector kwam duidelijk naar 
voren in een onderzoek van de Rijksuni 
versiteit Groningen dat in september 
2005 werd gepubliceerd. Overzees 
transport behoort tot de top vijf van de 
meest succesvolle dienstensectoren van 
Nederland en nam, voor wat betreft de 
omvang, de tweede plaats in. De Neder
landse short sea neemt qua aantal (van 
tegen de 300) schepen, de derde positie 
in de wereld in, en de tweede in Europa. 
Ook de Nederlandse koel-vriesvaart en 
de zware ladingvaart zijn wereldspelers 
van formaat.

Vlootontwikkeling
Tabel 1 toont de ontwikkeling van de 
Nederlandse vlag vloot in aantal sche
pen en in tonnage vanaf 1995 tot juli
2005.
Naast schepen onder Nederlandse vlag
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Tabel 1

beheren Nederlandse reders ook sche
pen onder buitenlandse vlag. Tabel 2 
laat de ontwikkeling van die vloot zien. 
Deze tabellen tonen dat sinds 2003 het 
aantal schepen van Nederlandse reders 
wat is afgenomen. Volgens de KVNR 
wordt dat veroorzaakt door de goede 
tweedehands-markt, waardoor reders 
schepen tegen goede prijzen naar het 
buitenland hebben verkocht, en door de 
afnemende concurrentiekracht van het 
Nederlandse vestigingsklimaat voor re
derijen. (Het effect van de tweedehands 
handel kan volgens mij op korte termijn 
worden gecompenseerd door het grote 
aantal schepen dat thans wereldwijd 
voor Nederlandse reders in bestelling is. 
Het Fairplay Newbuildings overzicht 
van juli 2006 noemt een aantal van circa 
200 nieuwbouwcontracten voor Neder
landse reders. Maar dat zegt niet onder 
welke vlag die schepen zullen gaan va
ren.)

Bemanningszaken
Ook voor wat betreft de bemanningen is 
de zeescheepvaart steeds meer een 
internationale bedrijfstak geworden. 
Tabel 3 toont de ontwikkeling van zee
varende schepen op Nederlandse vlag. 
Het aandeel zeevarenden met de Neder
landse nationaliteit blijft dalen. De be
langstelling van Nederlandse jongeren 
is volgens de KVNR, ondanks gelever
de inspanningen door tal van organisa
ties om deze te vergroten, nog steeds on
toereikend om aan de vraag te voldoen. 
Bovendien nemen de effecten van de in 
het verleden geïntroduceerde fiscale 
maatregelen verder af waardoor het 
kosten nadeel van Nederlands personeel 
voor reders groter wordt.
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Verdere onderwerpen
Het jaarverslag besteedt verder aan
dacht aan een groot aantal onderwerpen 
zoals arbeidsmarktstrategie, fiscale 
maatregelen, bemanningswetgéving, 
zeevaartonderwij s, arbeidsomstandig
heden, kwaliteit, milieu en veiligheid, 
piraterij, innovatie, Europese aangele
genheden, enzovoort.
Tenslotte, last but not least, worden een 
aantal actiepunten gepresenteerd welke 
de situatie voor de Nederlandse reders 
zouden kunnen verbeteren en de 'toege
voegde waarde’ voor Nederland verder 
kunnen vergroten, zoals:
• Concurrerend fiscaal scheep vaartkli 

maat
• Goed serviceniveau van de Inspectie

dienst Verkeer en Waterstaat (IVW)
• Een promotioneel registratiebeleid
• Voor de Nederlandse maritieme 

cluster is het van belang dat er een be
hoorlijk aantal Nederlandse zeevaren
den blijft. De concurrentiekracht van 
de Nederlandse zeevarenden op de 
internationale arbeidsmarkt moet 
daarom niet verder worden aangetast.

• De identiteit van de Nederlandse zee
scheepvaart moet nadrukkelijker wor
den gecommuniceerd.

• Zeescheepvaart is een zeer internatio
nale bedrijfstak. Dit vereist een level 
playing field voor Nederlandse rede
rijen, niet gehinderd door nationale 
wet- en regelgeving die de internatio
nale overstijgt.

De KVN R vertegenwoordigt met haar 
bijna 200 leden, ongeveer 95% van de be
drijfstak. M et ongeveer honderd geassoci
eerde leden, vormen zij een belangrijk zee- 
vaartnetwerk.
Verdere informatie: 
unmv.info-zeescheepmart.nl

Ontwikkeling zeevarenden

Tabel 3. Bron: Ecorys 

2 0 0 5

http://www.info-zeescheepvaart.nl


International Marine Accident Reporting Scheme
MARS REPORT No 1 65
MARS 2 0 0 6 2 9  
Trapped in lifeboat
While the vessel was at anchor 
the opportunity was taken to 
lower the free-fall lifeboat (ca
pacity sixteen persons) in or
der to test the engine, water 
sprays and provide training 
for the crew. The boat was 
lowered to the water and was 
manned by a crew of four. The 
engine was run at full speed 
and the water sprays were test
ed successfully. On comple
tion of this exercise the chief 
officer (who was in charge of 
the boat) reported that they 
could not open the doors or 
hatches of the lifeboat as a vac
uum appeared to have been 
formed within the canopy. 
Subsequently the crew mo
mentarily operated the air sys
tem but stopped this when the 
visibility in the lifeboat was 
severely reduced by the con
densation of the released air. 
The vacuum was subsequent
ly broken when the crew dis
mantled the bilge pump of the 
lifeboat and the doors and 
hatches could be opened. The 
boat and crew were retrieved 
onboard and a subsequent in
vestigation revealed the fol
lowing:
•The running of the lifeboat 
engine had caused the vacu
um.
•The under pressure device 
fitted in the door of the 
lifeboat was found seized and 
inoperable.
•None of the crew was aware 
of the existence or location of 
these simple under- and over
pressure devices fitted to the 
boat.
•The lifeboat manufacturers’ 
handbook recommends that 
the operation of these devices 
is checked on a monthly basis 
or at every lifeboat drill. Had

the boat been fully manned 
and in a real emergency, the 
consequences of the failure to 
maintain these simple devices 
could have been dire.

MARS 2 0 0 6 3 0  
Intoxicated leisure boat
I was inbound towing a loaded
21,000 dwt petroleum barge. 
The tide was ebbing with 
winds at approximately 30 kts 
and a 6 ft ebb ‘chop’. There 
was a rather large motor-sailer 
yacht outbound in front and 
slightly off to my port hand. 
As the motor yacht got within 
half a nautical mile she Started 
veering to port converging on 
our track line/course. I imme
diately sounded the danger 
signal once, then again and the

yacht changed course to star
board bringing with that an 
opening bearing.
After just a minute or so on 
that course, the yacht abruptly 
changed course again, bring
ing her on a collision course 
with my ocean tug with less 
than a quarter of a nautical 
mile between us. I sounded 
the danger signal again, went 
to hand steering, slowed the 
tug and altered course 45 de
grees to starboard to avoid a 
collision. The yacht did clear 
my tug, but the loaded barge 
was another matter... I had my 
chief engineer let out two lay
ers of towing cable to insure 
the yacht’s keel did not catch 
on the cable as she passed

down and between the tug and 
tow. I could do very little more 
as the barge’s momentum and 
the close proximity of the 
yacht meant we would have to 
hope the yacht was not run 
down.
Ultimately, the yacht more or 
less cleared the barge by 10 ft. 
There was obviously some 
kind of problem going on with 
her control as she had sails 
flapping combined with mul - 
tiple course changes etcetera. 
W e contacted the port author
ity and had them send out a 
boat to check out the situation 
on the yacht. W e also faxed a 
report of the incident to port 
state control.
I was contacted the next day 
by the port authority’s investi-

gating officer who informed 
me that the yacht was escorted 
back to port and the operator 
was given a breath test which 
came out at .125! Intoxicated 
indeed.
Yachts are always an issue, but 
usually more worry than actu
al threat...nonetheless, a good 
lesson for all.
Editor’s note: Although most 
yachts are operated responsibly, 
it must, be continually home in 
mind that- yachting and thé con
sumption. o f alcohol and/or 
drugs are sometimes culturally 
associated. Professional mariners 
must also remember that many 
leisure craft operators are not 
trained, may lack boat hand
ling skills and may have little or

no knowledge o f the Cohegs. 
This is particularly prevalent, in 
coastal waters, at weekends, 
and near marinas.

MARS 2 0 0 6 3 1  
Unsafe stowage steel 
coils
I am writing to report a near 
fatal accident that recently 
took place while discharging 
steal coils, each weighing ap 
proximately two tonnes, We 
were making use of wire slings 
to discharge the cargo; since 
the quantity was great and we 
have some powerful cargo 
gear, we were discharging six 
coils at a time with two slings 
(one ‘threading’ three coils to
gether and the other the bal 
ance). Since many coils were 
mismatched in the stowage 
and, worse, some coils were 
lying on top of the round of 
the coil right beneath in the 
next tier of the stowage. When 
one of our men was getting in
to the third or last coil of the 
‘thread' he was making with 
his sling, the second coil (al
ready threaded) suddenly 
rolled over and trapped him 
from waist to shoulder. It took 
more than five minutes to res
cue our man; we immediately 
evacuated him to hospital and, 
thankfully, all his bones were 
found to be intact and his in
juries restricted to some bruis
ing. The man who has two 
years’ experience in the dis
charge of wire rod in coils, has 
received training in occupa
tional accident prevention (I 
was the main instructor in the 
last course he attended).
He was obviously not alone in 
the hold being worked; he was 
in fact working with three oth
er dockers under the supervi
sion of a signaller and a fore
man who have nearly thirty

‘The yacht abruptly 
changed course again’



years’ accumulated experience 
in port operations.
W e have been slinging coils in 
the way described for many 
years now and have experi
ence aplenty in conducting re
stowage and re-securing oper
ations of cargo shifting at sea. 
W e have enhanced our safety 
precautions to the limit and 
well beyond what would be re
garded standard for this type 
of cargo which I have been 
dealing with for over ten years. 
My point is that while we 
place plenty of focus on ISM, 
ISPS, leadership and manage
ment and other topical issues 
of late, it would appear that we 
are missing the basics of good 
seamanship. No chief officer 
worth the rank would have al 
lowed a stowage arrangement 
as bad as the one we faced and 
please do not blame the heavy 
weather that the vessel experi
enced during the sea passage; 
it was just the weather that 
would be expected for both 
this route and season.
In my incident investigation 
report, I will certainly identify 
improper stowage as the main 
root cause. As a former chief 
mate, I cannot understand 
how many current chief mates 
and masters in command do 
not give due attention to cargo 
stowage and securing. Don’t 
forget that in addition to Solas 
and the IM O CSS (Code of 
Safe Practice for Cargo 
Stowage), shipmasters have to 
take into account that they are 
bound by plenty of national 
and international regulations 
on occupational safety and 
health.

MARS 2 0 0 6 3 2  
Fatal injury from  line
This accident occurred when a
15,000 dwt vessel was un 
berthing; she was singled up 
to one headline and one back 
spring on the forecastle. All 
mooring ropes aft were clear 
and on board. One tug was 
fast on the starboard quarter. 
Acting on instructions from

the bridge, both the lines were 
cast off on the forecastle deck 
and it was confirmed that they 
were released from the moor
ing bitton the jetty.
As the vessel’s bow moved 
away from the jetty, an AB 
who was standing inside the 
bight of the spring line suf
fered a fatal crush injury. The 
line apparently got caught on 
an underwater obstruction on 
the jetty and suddenly became 
taut around his ankles, mov
ing up his body to his waist; he 
was dragged around the bol
lard on which the rope was 
earlier tied, towards the fair
lead.
Immediate causes
A momentary lapse in concen
tration on the part of the AB 
resulted in his standing inside 
the bight of the spring rope on 
the forecastle deck of the ves
sel after it had been cast off 
from the mooring bollard on 
board. He was aware that the 
end of the rope had been cast 
off from the mooring bitt on 
the pier and cast into the wa
ter, He was waiting for assis
tance from his colleagues to 
heave the rope using the ship’s 
winches on board. He did not 
expect the rope to get caught 
on an unknown underwater 
obstruction on the jetty as the 
vessel moved away from the 
pier. He had let his guard 
down and did not expect the 
rope to get taut suddenly. Ba
sic seamanship should have 
alerted him to stay clear of 
mooring ropes and away from 
the direction that they are like - 
ly to move if they come under 
sudden strain. Complacency 
could have led to the accident. 
The ship called at this port 
regularly and the crew had 
carried out the same operation 
on many occasions.
However the existence of an 
underwater obstruction on the 
jetty, which caused the end of 
the mooring rope to be caught 
and get taut suddenly, as the 
bow moved away from the jet
ty, was unknown.

It is important to note that the 
following did not contribute to 
the accident: alcohol, poor 
lighting, difficulty in language 
or communication, fatigue. 
Basic causes
Failure to comply with basic 
mooring safety procedures 
and instructions contained in 
the company safety manual, 
bridge procedures manual and 
the UK MCA Code o f Safe

Working Practices fo r  M er
chant Seamen.
•Failure on the part of the 

bridge team to comply with 
the basic safety practice of 
not turning the propeller or 
the bow thruster until all 
mooring ropes have been 
sighted and reported to be 
clear of the water and all ob
structions.

• Failure on the part of the for
ward stations to watch the 
mooring rope after it was cast 
off till it came above the wa
ter.

•No formal risk assessment 
was made for the operation 
of mooring in general. 
Guidelines for such risk as
sessment are available in 
chapter 1 of the Code of Safe 
Working Practices.

• Lack of good housekeeping 
on the forecastle deck - ropes, 
which were cast off from the 
jetty, were not immediately 
heaved up on board and 
squared up on the forecastle 
deck.

• The height of the bulwark on 
the forecastle deck being 
about 1.5 m makes it impos
sible for seamen attending to 
ropes on the winches or bol
lards on the deck to see the 
mooring rope outside the 
ship’s side.

Editor’s note: Reports 200632 
and 200633 have been submit
ted by two ship owners who wish 
fo r  others to benefit from, the 
safety lessons learned, through 
these unfortunate accidents. 
Quality management systems 
require that, all accidents and 
near misses be reported, inresli 
gated and have recommenda
tions carried out to prevent such 
incidents happen again. The

following reports are excellent 
examples o f this process and all 
ship operators are encouraged 
to contribute such reports and 
analysis from  their fleets to 
MARS to improve safety across 
the entire industry, to prevent 
further loss o f life and limb.

MARS 2 0 0 6 3 3  
Arm lost in windlass
A very serious accident on 
board a 45,000 dwt vessel oc
curred where a seaman lost his 
arm while heaving anchor. He 
was engaged in greasing the 
teeth of the bull gear and pin
ion, using a nine inch long 
brush, through a small inspec
tion cover, while the windlass 
operation lever was secured in 
the ‘on’ (heave) position. A 
momentary loss in concentra
tion caused his hand to get 
caught in the mesh and drawn 
in up to the elbow - the hand 
was totally crushed and Sev
ered.
The only other person on the 
forecastle was the chief officer . 
The seaman was immediately 
evacuated from the vessel by 
boat and sent to hospital. The 
vessel was subsequently 
boarded by port state control 
for investigation.
During the course of the in
vestigation, it was determined

‘Complacency could 
have led to the accident’



that lubrication of the gears 
could only be done while the 
windlass was in motion. A 
safety guard is in place on the 
inspection hole, which pre
vents accidental access to the 
gears.
Immediate causes
•A momentary lapse in con
centration by the seaman. 
•Poor safety awareness and 
risk assessment by the chief 
officer and seaman in carrying 
out the greasing of the gear 
teeth with a small brush (not 
engaging the brain before the 
hand).
•Inadequate control, lack of 
supervision during the greas
ing operation. Failure to com
ply with the instructions in the 
Code of Safe Working Prac
tices for Merchant Seamen 
which requires that a powered 
appliance should always have 
a person at the controls while 
it is in operation. It should 
never be allowed to run with 
its controls secured in the 
‘heave’ position.
Basic causes
Instructions contained in the 
company shipboard manage
ment manual regarding the 
composition of anchor sta
tions (three persons to attend) 
not complied with. The an
chor station was attended by 
the chief officer and the sea
man. There was a failure to 
comply with instructions con
tained in the company safety 
manual on board as well van 
ous circulars and notices on 
personal safety.
Corrective actions 
The shipboard management 
manual on board the vessel 
will be amended to include 
specific safety instructions 
governing carrying out lubri 
cation of windlasses and 
mooring winches. This safety 
bulletin has been sent to all 
vessels under management 
and masters instructed to dis
cuss the accident, causes and 
corrective actions during the 
safety meetings on board. It 
has also been sent to all com

pany offices and recruiting 
centres to be included during 
pre-joining briefing of all offi
cers and crew members. It was 
recommended that the report 
be submitted to The Nautical 
Institute’s MARS scheme for 
industry-wide and interna
tional distribution.
The procedures for lubricat
ing windlass and mooring 
winches in the planned main
tenance system of all vessels 
has been amended to include 
the following:
a) During lubrication of the 

windlass, mooring winches 
or mooring wires, it should 
be ensured that a person is

at the controls while it is in 
operation and within sight 
of the person engaged in 
greasing/lubrication. The 
windlass or winch should 
never be left to run with a 
control secured in the ‘on’ 
(heave) position.

b) Never attempt to grease or 
lubricate gears by hand 
while the machinery is ro
tating. Use a long handled 
brush of at least: '1.000 mm 
length.

c) The operation of lubricat
ing gears while the machin
ery is rotating should be car
ried out in a safe and con
trolled manner, at a slow 
speed, while the anchor 
chain or the rope is being 
lowered so that it would 
have an effect of throwing 
out, instead of pulling in a 
foreign body.

Company training superin
tendents will include this re
port in the discussion on risk 
assessment before performing 
maintenance tasks in their

safety and loss prevention 
training onboard all vessels.

Safe loading fluorspar 
M arine Department 
Notice No. 80 of 2006 
M arine Department 
Government of the 
H K SA R
Date: 30 M ay 2006
On 20 May 2005, a Hong 
Kong registered ship capsized 
and sank in the waters east of 
Sri Lanka. Investigation re
vealed that the probable cause 
of the incident was liquefac
tion of the fluorspar cargo in
side the cargo holds. The shift 
of unstable and semi-liquefied

fluorspar cargo in the hold is 
believed to have caused a list 
to the vessel during the sea 
passage which progressively 
increased causing the vessel to 
capsize and sink.
The fluorspar cargo was 
loaded in Hong Kong. The 
shipper failed to provide the 
transportable moisture limit 
(TM L) of the fluorspar cargo 
to the master before shipment 
as required by the Merchant 
Shipping (Safety) (Carriage of 
Cargoes) Regulation and the 
Code of Safe Practice for Solid 
Bulk Cargoes (BC Code). In

this incident, a ten percent 
TM L for bulk fluorspar had 
been used by the shipper 
without documentation sup 
port from any laboratory and 
accepted by the master.
Section 3 of the Merchant 
Shipping (Safety) (Carriage of 
Cargoes) Regulation (Cap. 
369) stipulates that the owner 
or master of a ship shall not ac
Cept for carriage any cargo un 
less the shipper has been fur
nished with information on 
the TM L  and moisture con
tent of the cargo. The master 
or owner of a ship shall not ac
cept for carriage by the ship 
any cargo that may liquefy 
when carried by sea unless the 
actual moisture content of 
such cargo is less than its 
TM L.
Even when the shipper has 
furnished the information on 
the TM L  and moisture con
tent of the cargo, if the master 
has doubts in regard to the ap 
pearance or condition of the 
material, a simplified in-situ 
testing method to provide a 
rough idea on the possibility 
of flow may be carried out by 
half filling a cylindrical vessel 
of about 1 litre capacity with a 
sample of the cargo and strik 
ing it against a hard surface at 
least 25 times. If free moisture 
appears on the surface of the 
sample, additional laboratory 
tests should be conducted.

More reports are always needed. If  you have experienced any
incident which you think may be of interest to others please
send details, including your name and a contact address, to:
Nautical Institute
17 Estuary Drive
Felixstowe Suffolk
IP11 9T L U K
Email: mars@nautinst.org
Fax +44 (0)1394 282435

‘Never grease gears by 
hand while machinery 
is rotating’

mailto:mars@nautinst.org


&

F u s e

+GF+

Fuseal Sea Drain afvoerleidingsysteem

Uniek kunststof afvoerleidingsysteem voor grijs 
en zwart water. Specifiek ontwikkeld voor de 
m aritiem e sector. Geschikt voor vacuüm- en 
vrij-vervalsystemen.

•  lichtgewicht en corrosievrij
•  snelle, eenvoudige installatietechniek
•  unieke verbindingsmethode (elektrolassen)
•  lage onderhoudskosten
•  voorzien van classe approvals

Georg Fischer N.V.
Postbus 35, 8160 AA Epe 
Lange Veentew eg 19 ,8161  PA Epe 
Telefoon: 057 8 /67 8222  
Fax: 0 5 7 8 /62 1768
E -m ail: nl.ps@ georgfischer.com
In te rn et: w w w .georgfischer.n l

M A R I T I M E
H U M A N  R E S O U R C E S

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

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

MARITIME HUMAN RESOURCES BV, s o e r w e g  3 i, 3088GR r o t t e r d a m ,
TEL: 010-4876780 FAX: 010-4876799, WEB: WWW.MHR-R.COM, EMAIL: SECRETARIAAT@MHR-R.COM

mailto:nl.ps@georgfischer.com
http://www.georgfischer.nl
http://WWW.MHR-R.COM
mailto:SECRETARIAAT@MHR-R.COM


Kompas op Den Haag door Roland Kortenhorst

Be Marinemens 
anno nu: klaar 
staan voor mensen

Ir. Roland Korten

horst studeerde in 

1 9 8 4  af als 

scheepsbouwkun

dig ingenieur aan 

de TU Delft. M et 

een korte onder

breking in de auto

industrie was hij 

to t 20 0 2  werk

zaam bij diverse 

scheepswerven. 

Zijn politieke carriè

re begon in 1999, 

toen hij lid werd 

van de Provinciale 

Staten van Fries

land. Op 2 3  mei 

2 0 0 2  werd hij ge

kozen to t lid van 

de Tweede-Kamer- 

fractie  van het 

CDA.

Op dit moment is Nederland bezig met 
een van de grootste en moeilijkste mis
sies sinds decennia: Uruzgan. Met na
me de Landmacht en de Luchtmacht 
spelen er een grote rol. En ondertussen 
hoor ik nogal eens flauwe grappen “De 
Marine heeft daar geen tijd voor, die 
hebben het al druk genoeg als een schip 
in de haven ligt, kijk maar op de Tjerk 
Hiddes.,..” Ik irriteer me mateloos aan 
die grappen. De beeldvorming die 
rondom de Marine wordt gecreëerd 
vind ik fout en goedkoop. Onze Mari 
ne-mensen verdienen beter!
Voor de zomer was het bijna dagelijks 
nieuws: de misstanden op de Tjerk 
Hiddes. Helder: het waren misstanden 
en het is dan ook volkomen terecht dat 
die onderzocht worden, dat de daders 
ervoor gestraft gaan worden. Daar staat 
iedereen achter en ik moet de eerste 
Marineman of -vrouw nog tegen ko
men die het niet eens is mèt zo’n 
onderzoek! De ‘periode Tjerk Hiddes’ 
heeft mij desalniettemin zeer aangegre - 
pen en geïrriteerd. En wel om de ma
nier waarop met het voorval werd om 
gegaan. In de eerste plaats door de poli 
tiek, maar ook zoals het in de media 
kwam. In de politiek heb ik mij er ma
teloos over opgewonden hoe sommige 
politici in alle kranten onmiddellijk de 
voorpagina op sprongen om maar te 
roepen “Ik ken nog veel meer gevallen 
en ondanks dat ik ze gemeld heb heeft 
de Marine daar niks mee gedaan....”. 
Uiteraard kon dit alles in het debat to
taal niet waargemaakt worden. Afgaan 
door de zijdeur dus, maar ondertussen 
was wel een heel negatieve beeldvor
ming neergezet. W e zullen maar zeg
gen in de richting van onze grootste 
oppositiepartij, bedankt maar wëer! 
Een paar maanden daarvoor was het 
ook raak. Met een Frans vissersschip.

Dezelfde fractie moest toen zo nodig in 
een actualiteitenprogramma de sug
gestie doen dat een Nederlandse onder
zeeër een bedenkelijke hoofdrol had in 
dit tragische (helaas met verschillende 
doden te betreuren) ongeluk. De week 
erop veegde de staatssecretaris de be
schuldiging binnen een minuut (met 
overigens allang publiekelijk bekende 
gegevens) van tafel: glasheldere GPS- 
gegévens sloten pertinent uit dat onze 
Marine hier iets mee te maken kon heb
ben. Maar ondertussen bestond wel een 
ruim weekend lang in Nederland het 
beeld Marine heeft mogelijk Franse 
visserslieden van het leven beroofd’. 
Het moet een verschrikkelijk weekend 
zijn geweest voor die zestig onderzee- 
bootgezinnen: de PvdA denkt datje va
der/man mogelijk doden heeft ge
maakt... Wederom: bedankt maar 
weer!
Maar niet alleen in de Tweede Kamer 
konden ze er wat van. Ook in de kran 
ten kwamen we soms bijzondere tek
sten tegen. Bijvoorbeeld uitgebreide 
Tjerk Hiddes verhalen waarin het con
tinu over ‘Mariniers’ ging. Hoezo M a

riniers? Dat is iets heel anders dan een 
schepeling. Als die journalist nou eens 
gebeld had, echt onderzoek had ge
daan, dan was hem als eerste verteld: 
“U  nioet het woord Mariniers niet ge
bruiken, dat is iets heel anders” Maar 
ja, waarom zou je onderzoeken als je 
ook gewoon kunt napraten en over
schrijven?
Al deze dingen, zoals de politiek en 
sommige pers met dit soort zaken om
gingen, deden mij pijn. Want het is ge
woon zwart maken van duizenden 
hardwerkende en nadenkende Marine
mannen en -vrouwen die maar één ding 
willen: iets betekenen voor de mensen 
op deze wereld. En daar is zo ontzet
tend veel bewijs van. Laten we die ook 
eens op een rij zetten. En dan pas een 
suggestie doen over die club!
Allereerst: zie hoe de Marine zich voor
bereidt op haar toekomst! Er wordt 
flink wat nieuwbouw gepleegd. Patrou 
illeschepen die niet meer gericht zijn op 
onderzeebootbestrijding maar vooral 
op bescherming van kusten tegen terro - 
risme en dreigingen dichtbij. Maar 
schepen die ook heel goed in staat zijn

□ ve rs te  Sw ijgm an in Ira k  2 0 0 3 . Hij ze tte  in te rn a tio na a l een s ta n d aa rd  neer.



om mensen in nood te gaan helpen. Bij - 
voorbeeld doordat er een grote capa
citeit (ruim honderd personen) op zit 
voor evacués in noodgevallen. En ook 
de vervanging van de Zuiderkruis. Dat 
wordt niet zozeer een schip voor het 
ondersteunen van op onderzeeboten ja 
gende fregatten, maar een schip dat 
vooral ook als ‘Sea-base’ kan dienen 
voor landoperaties.
Dan zou je kunnen zeggen “Klinkt 
leuk, maar dat zijn toch alleen maar 
spullen? Hoe zit het nou met de Mari
nemensen?” Nou, dat is heel simpel. 
Dat zijn perfecte lieden, overal op de 
wereld, ook vandaag, met maar één 
taak: vrede en veiligheid anno nu; iets 
betekenen voor mensen!
Een waslijst:
• Bij de Katrina-ramp waren Neder
landse Marinemensen de eerste Neder
landse helpers aldaar.
• En recent in Suriname bij de o verstro - 
mingen: Nederlandse Marinemensen.

• Een tijdje terug voor de Afrikaanse 
kust: HrMs Rotterdam dat er als drij
vend ziekenhuis geholpen heeft.
• Pas geleden: HrMs Zeven Provinci
ën en HrMs Amsterdam druk in de 
weer om het hele gebied tussen zo’n 
beetje Afrika en India te beschermen 
tégen terrorisme én hun smokkelarij, én 
daarnaast ook nog eens het commando 
van een NATO-vloot van zo’n vijftien 
schepen
• Afgelopen zomer: Dé Marine samen 
met de land - en luchtmacht de oefening 
‘Carribean Lion’. Een grote oefening 
om als geïntegreerde krijgsmacht een 
grote landing uit te voeren. Heel Cura- 
ijao verwelkomde ze als vrienden, als 
helden!
Afgelopen zomer vonden de laatste oe
feningen en voorbereidingen plaats 
voor de grote missie naar Uruzgan. Ik 
mocht daar aan mee doen. Tussen, 
overigens ook zeer toegewijde, land- en 
luchtmachtmensen, zaten ook hier

weer meerdere uitermate betrokken 
militairen van de Marine.
Tenslotte: wie had destijds de leiding 
over de eerste grote landmissie in het 
Midden-Oosten, in Irak? Een missie 
waar de Nederlanders internationaal 
een onbetwiste reputatie mee wisten op 
te bouwen in mensgericht werken? De 
inmiddels binnen de hele NATO be
wonderde ‘Dutch Approach’? Was dat 
niet overste Swijgman? En is die nou 
niet toevallig ook van de Marine, en wel 
- nu correct - Marinier?

Kortom: Er is zoveel handvat om de 
Marineman en Marinevrouw nëer te 
Zetten voor wie die is: een toegewijde 
professional die maar één ding wil: iets 
betekenen voor de medemens op deze 
wereld. En dan niet in de Tjerk Hid- 
desvariant, al dan niet overdreven, en al 
dan niet klakkeloos overgeschreven.

Ben je een doener die nadenkt?

Werk je bij het Rijk, dan werk je aan 
Nederland. Het Rijk is de verzamelnaam voor 
alle ministeries en tientallen diensten en 
onderdelen, verspreid over het hele land. Daar 
werken zo’n 120.000 mensen aan maatschap
pelijk belangrijke vraagstukken en de uitvoe
ring van uiteenlopende projecten. Van oude
renzorg en kinderopvang tot asielzoekers. Van 
voedselveiligheid en Europese regelgeving tot 
belastinghervormingen. Zaken die ons alle
maal raken. Dat maakt het werken bij het Rijk 
zo bijzonder. Denk je verder en wil je verder? 
Kijk dan snel of er hiernaast iets voor je bij 
staat. Of ga naar www.werkenbijhetrijk.nl voor 
meer informatie en alle andere banen met 
inhoud.

Senior Engineer Scheepsbouw  

M inisterie  van Defensie, DMC M arinebedrijf, TLE Productgroep 
Groep Escorte Schepen, Den Helder

De organisatie: De Defensie M aterieel Organisatie omvat alle materieellogis- 
tieke activiteiten binnen het ministerie. In Den Helder, de thuishaven van 
de Koninklijke Marine is Het Marinebedrijf gevestigd, onderdeel van de 
DMO en verantwoordelijk voor het onderhoud aan al het varend materieel. 
De functie: Je  bent belast met het oplossen van problem en van schepen. Ook 
heb je gedurende de gehele levenscyclus installatieverantwoordelijkheid 
van de schepen. Je  verzorgt de normstelling, voorbereiding en planning 
van onderhoudsopdrachten en modificaties. Je  begeleidt en verifieert de 
uitvoering van de onderhoudsactiviteiten en modificaties. Je  bent aan
spreekpunt voor werkplaatsen over inrichtingsaspecten en verbeter- 
management. Je  bent kenniscoördinator voor jouw kennisgebieden. 
Functie-eisen: Je  hebt een hbo-opleiding scheepsbouw. Je  kunt zowel zelf
standig als in teamverband werken. Je  beschikt over goede mondelinge en 
schriftelijke vaardigheden en kunt gestructureerd werken. Kennis van le
vensduur kosten methodes (ILS,LCC) is een pre.
Arbeidsvoorwaarden: Het salaris bedraagt minimaal EUR 2.168,- en 
maximaal EUR 3,438,- per maand exclusief 8°/o vakantietoeslag.
Informatie: wfww.werkenbijhetrijk.nl/DEF06906-SW

w w w . w e r k e n b i j h e t r i j k . r W erken bij het Als je verder denkt

http://www.werkenbijhetrijk.nl
http://www.werkenbijhetrijk.nl/DEF06906-SW
http://www.werkenbijhetrijk.nl


P r o d u c t I n f o

BNC Distribution introduceert robuuste mini pc
De Ebox is een compacte en 
stevige mini pc met alle be
langrijke eigenschappen van 
een standaard pc. De kleinste 
Ebox is slechts 17 x 3,8 x 12,4 
cm. De Ebox is gebaseerd op 
de VIA chipset technologie en 
uit te rusten met een harde 
schijf. Derhalve is het geschikt 
voor diverse besturingssyste
men. De Ebox kent geen be
wegende delen, is geluidloos, 
heeft geen ventilator en ge
bruikt minder dan 20 Watt. 
Alle vijf varianten zijn stan
daard uitgerust met 256 MB 
intern geheugen en een pro
cessor van 800 MHz. Optio

neel zijn zij uit te rusten met 
een Disk on Module geheu- 
genmodule van 256 M B tot 3 
GB. De 3850, 3851 en 3853 
kunnen uitgebreid worden 
met een 2,5” harddisk. De 
3851 en 3852 zijn voorzien 
van een geïntegreerde wireless 
netwerkkaart en de 3852 en 
3853 beschikken over twee 
LAN poorten.
Het formaat, het ontbreken 
van bewegende delen, de de
gelijke materialen en de zui 
nigheid maken de Ebox ge
schikt voor diverse industriële 
toepassingen als de aansturing

van machines en systemen en 
het monitoren van processen 
in ‘ruwe’ omgevingen.
Voor meer informatie:
BNC Distribution 
Wasaweg 3a 
9723 JD  Groningen 
Tel: 050 850 69 60 
E-mail:
info@bnc-distribution.nl
Website:
www. bnc-distribution.nl

Nieuwe plug voor extreem drukvaste afdichting

Beele Engineering heeft een 
nieuwe technologie ontwik
keld voor het afdichten van 
kabel- en buisdoorvoeringen 
die aan (plotselinge) extreme 
drukken worden blootgesteld. 
Deze Dynatite-techniek (Dy
namic Tightness) garandeert 
niet alleen een zeer hoge druk
vastheid maar behoudt deze 
eigenschap ook over een lange 
periode.
Het Dynatite-systeem werd 
speciaal ontwikkeld voor toe
passing in poten van boorplat- 
formen, waar doorvoeringen 
worden blootgesteld aan zeer 
hoge drukbelastingen. Daar
naast leent het systeem zich 
voor tal van andere omgevin 
gen waar doorvoeringen plot
seling aan extreme condities 
kunnen worden blootgesteld. 
Daarbij kan worden gedacht 
aan afscheidingen tussen ge
vaarlijke en niet-ge vaarlijke 
omgevingen, ‘blast walls’, ex- 
plosieveilige omgevingen en 
gebieden met verhoogde or
kaan en tsunamirisico’s.
Het Dynatite-systeem bestaat 
uit pluggen van een speciaal 
rubbercompound. De plug

beschikt over een speciale 
profilering om de gewenste 
deformatie bij drukbelasting 
te kunnen verwezenlijken. 
Dankzij deze profilering en 
het toegepaste polymeer be
houdt de plug ook na extreme 
drukbelastingen zijn oor
spronkelijke vorm.
De plug past exact in Dyna
tite-doorvoerbuizen waarbij 
de flens van de plug na monta
ge gelijk ligt aan de voorzijde 
van de doorvoerbuis. In de 
doorvoeropening wordt een 
speciaal ontworpen borgring 
geplaatst die de gedeformeer
de rubbermassa bij drukbe
lasting vastzet. Door middel 
van aangepaste vergrendelin
gen kunnen drukbelastingen 
aan beide zijden van de door
voeringen worden opgevan
gen en zijn extreme verplaat
singen van de constructie 
mogelijk. Voor brandveilige 
afdichting van de doorvoe- 
ringopening wordt deze aan 
weerszijden afgedicht met een 
Dynatite-plug.

Ondanks het feit dat het nieu
we systeem van Beele Engin

eering zich zeer eenvoudig laat 
installeren, kan de Dynatite- 
plug worden blootgesteld aan 
drukbelastingen van meer dan 
10 bar.

Voor meer informatie: 
Beele Engineering 
Beunkdijk 11 
7122 NZ Aalten 
Tel: 0543 461629 
Fax:0543 - 461786 
E-mail: info@beele.com 
Website: www.beele.com

mailto:info@bnc-distribution.nl
mailto:info@beele.com
http://www.beele.com
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Alfa Laval’s New Technology for lank Cleaning
Alfa Laval has announced the 
launch of a new single-nozzle 
tank cleaning machine. The 
Gunclean Toftejorg i65 S of
fers new advantages, includ 
ing a soft-starting hysterisis 
clutch that eliminates the slip 
page of traditional magnetic 
clutchesi This new machine 
incorporates low-wear materi
als and advances in mechani
cal design, such as a hysterisis 
clutch that resolves the operat
ing issues associated with 
magnetic clutches.
The hysterisis clutch in the 
Gunclean Toftejorg i65 S is a 
more reliable solution. Com 
prising a hysterisis plate on 
one side and six super magnets 
on the other, it creates an even 
magnetic field that does not 
require synchronization.
This more stable construction 
lets the hysterisis clutch act as 
a soft starter. Even when water 
hammering or pressure surges 
occur - as is common at the 
start of a cleaning cycle - the 
clutch engages the gear trans

mission. As a result, the Gun
clean Toftejorg i65 S operates 
reliably and avoids any false 
startsi
In addition to increasing run- 
ability, the hysterisis clutch al
lows design changes that pro
tect against leakage and cross- 
contamination. This is possi
ble because the speed adjust
ment mechanism is built into 
the clutch itself.
By using a hysterisis clutch,

the need for 
an additional 
shaft is elimi
nated. Rather 
than being 
adjusted on 
the turbine 
side, the 
speed of the 
Gunclean 
Toftejorg i65 
S is easily 
changed top
side by ad
justing the re
lationship be
tween the 

magnets and the hysterisis 
plate.
Though the hysterisis clutch 
is the star feature of the Gun
clean Toftejorg i65 S, other 
improvements are present 
throughout the machine’s 
constructioni Using advanced 
design and materials, Alfa 
Laval has optimized individ
ual components to increase the 
machine’s working lifetime. 
One example is the turbine,

which is turned by the flow of 
cleaning media to drive the 
movement of the cleaning 
head. Alfa Laval has fine- 
tuned the turbine design, 
which has resulted in better 
power transmission and a re
duction of long-term wear.
In addition, certain compo
nents have been crafted from 
high-tech ceramics, rather 
than Teflon or steel. By using 
ceramic balls and plates in
stead of traditional ball bear
ings, Alfa Laval has cut back 
on gear system friction and the 
resulting consumption of 
spare parts.
For further information con
tact:
Johan Maack 
Alfa Laval Tumba AB 
Marine & Diesel Equipment 
Marketing Communications 
SE-147 80 T  umba, Sweden 
Tel: +46-853065000 
Fax: +46-853034555 
E-mail:
j ohan. maack@alfalaval. com 
Website: www.alfalaval.com

New Temperature and Humidity Data Logger

Dickson Company, manufac
turer of temperature, humidi 
ty and pressure recorders and 
data loggers, now announces 
data loggers with built in USB 
ports for triple speed data 
downloading.
The easy-to-use Dickson Pro 
Series Data Loggers also fea
ture LED  alarms, 1 -second 
sampling rates, and accuracy 
up to 0.5° C making them the 
data loggers of choice for the 
most critical applications. 
Like earlier generations of the 
Dickson Pro Series Data Log
gers, the new models (TP125, 
SP125, and SP175) are in a 
rugged compact design.

Users can opt between three 
models to match the needs of 
their application. The Dick
son TP125 Data Logger is a 
compact two-channel, low 
cost data logger equipped with 
internal sensors for reading air 
temperature and humidity 
with a rugged design and re
placeable battery that makes it 
possible to place just about 
anywhere. Dickson SP125 
Data Logger is similarly 
rugged and suited for place
ment anywhere, and is a low- 
cost single channel option. 
Dickson SP175 Data Logger 
is a two-channel, low cost data 
logger equipped with an inter

nal sensor for reading air tem
peratures as well as an external 
K- Thermocouple sensor for 
reading temperatures in ex
treme environments or hard to 
reach places,
For further information con
tact:

Dickson Company 
930 S. Westwood Ave.
Addison, Illinois 60101 -4917 
Tel:+1-800-7573747 
Fax:+1-800-6760498 
E-mail:
dicksoncsr@dicksonweb.com 
Website: www.dicksonweb.com

mailto:johan.maack@alfalaval.com
http://www.alfalaval.com
mailto:dicksoncsr@dicksonweb.com
http://www.dicksonweb.com
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Dyneema versus staaldraad: dieper, sterker, taaier

Voor dé diepzèè-installatie 
van onderzeese hardwarepro- 
jecten is nu een hoogwaardig 
technologisch alternatief voor 
traditionele staaldraadkabels 
voorhanden met een aanzien
lijk langere levensduur, min
der gewicht en meer veilig
heid. Onderzoek heeft aange
toond dat kabels van super
sterk Dyneema vezel van 
DSM beter presteren dan 
staaldraadkabels, wanneer ze 
worden gebruikt om zware ap
paratuur op extreme diepten 
van meer dan drie kilometer 
neer te laten. Bij tests door 
T M T  Technologies in Hun
tington Beach, Californië, 
bleek dat een kabel van 80 mm 
van ‘s werelds sterkste vezel 
Dyneema tweemaal zoveel 
buigcycli kon weerstaan dan 
staaldraad. (Er is hierbij niet 
gekeken naar het aantal buig
cycli met vijftig procent staal
draad.)
De testkabel bevat behalve 
Dyneema vezels (beperkte) 
hoeveelheden GoreOmni- 
bend-vezels van W.L.Gore & 
Associates en een gepatenteer
de coating en weegt minder 
dan vijftien procent van het

gewicht van een staaldraadka- 
bel. Hierdoor is het mogelijk 
om zware ladingen neer te la
ten die met zwaarder staal
draad, dat onder het eigen ge
wicht kan breken, onbereik
baar zijn. Zo kunnen met de 
Dyneema testkabel templates 
van ruim 250 ton veilig op de 
diepzeebodem worden ge
plaatst, Daarnaast is de lichte 
kabel gebruiksvriendelijker en 
kan hij worden gebruikt met 
kleinere apparatuur als katrol
len en lieren.
Door deze resultaten komt nu 
iedere toepassing waarbij een 
staaldraadkabel over een ka
trol of lier loopt mogelijk in 
aanmerking voor vervanging 
door een kabel gemaakt van 
Dyneema. Het innovatieve 
product is met name geschikt 
voor toepassingen waarbij vei
ligheid, duurzaamheid en ge
wicht van groot belang zijn, 
Zoals ultrahoge kranen, mijn- 
bouwkabels, transportkabels 
en hefkabels.
Richard Snell, Senior Advisor 
Structures and Civil Enginee
ring van BP Exploration, zegt 
hierover:
“Ik denk dat de vezelkabel van

DSM Dyneema een grote rol 
gaat spelen bij de installatie 
van onderzeese olieveldappa 
ratuur in zeer diep water, De 
impact van deze technologie 
gaat waarschijnlijk verder dan 
alleen diepzee-installaties het 
product is door zijn kleinere 
massatraagheid ook bruikbaar 
in andere hefapparatuur. ”
Een belangrijk neveneffect 
van de verbeterde duurzaam
heid is dat een kabel gemaakt 
van Dyneema om hetzelfde 
aantal cycli (levensduur) te be
reiken over een kleinere katrol 
kan worden getrokken. Hier
door kan de ontwerper een 
kleiner installatiesysteem ont
werpen en zo de kosten van de 
gehele operatie verlagen.
Ook zijn kabels van Dyneema 
veiliger dan staaldraadkabels, 
die een groot risico op letsel 
met zich meebrengen. Losge
raakte staaldraden kunnen ha
ken vormen, die de handen 
van degenen die ermee werken 
ernstig kunnen beschadigen. 
Daarnaast kan een draad dat 
onder de druk van een zwaar 
gewicht breekt, rampzalige 
gevolgen hebben doordat er 
plotseling energie in de draad

vrijkomt. Een lichtgewicht ka
bel van Dyneema slaat veel 
minder energie op en levert 
daardoor bij een breuk minder 
gevaar op.
Dyneema is een supersterke 
polyethyleenvezel die maxi
male kracht combineert met 
minimaal gewicht. De vezel is 
bij gelijk gewicht tot zes maal 
sterker dan hoogwaardig staal 
en tot veertig procent sterker 
dan aramidevezels. Dyneema 
drijft op water, is uiterst duur
zaam en is bestand tegen 
vocht, UV-licht en chemica
liën. De toepassingsmogelijk 
heden zijn hierdoor vrijwel 
onbeperkt: Dyneema is een 
belangrijke component in tou
wen, kabels en netten in de 
vis-, scheepvaart en offshore- 
industrie,
Voor meer informatie:
DSM Dyneema 
Mevrouw Nathali Donatz 
T e l:+ 31-464767931 
Fax:+31 454767913 
E-mail:
n a th a li. d o n a tZ @ d s m .c o m  

Website: w w w .d y n e e m a .c o m

Radio Holland presenteert innovatieve binnenvaartproducten
Radio Holland presenteert 
twee nieuwe binnenvaartpro
ducten: het RZ docking
systeem en de Radio Zeeland 
SIGMA-560 PadPiloot.

Docking systeem
Het RZ docking systeem is 
een innovatief aanmeer- 
systeem speciaal ontworpen 
voor de binnenvaart. Radio 
Holland heeft, samen met 
producent Radio Zeeland, dit 
nieuwe docking systeem ont
wikkeld met input, ervaringen 
en wensen van binnenvaart
schippers. Inmiddels is het

systeem uitgebreid getest en 
geïnstalleerd aan boord van 
een aantal binnenvaartsche
pen. Waar de binnenvaart
schipper de afstand tot de wal 
vaak op gevoel inschat en er 
soms naar het voordek geroe
pen wordt “hoeveel meter heb 
ik nog over”, kan de schipper 
nu, met het RZ docking 
systeem, in één oogopslag op 
scherm, de afstand tot de wal 
zien. Schade aan schip en wal 
kan hiermee voorkomen wor
den*
Er worden een viertal sensoren 
gemonteerd in de zij van het

schip, waardoor het systeem 
zeer nauwkeurig de afstand tot 
de wa.1 kan berekenen, alsook 
de naderingssnelheid van het 
schip tot de wal. De sensoren 
worden gekoppeld aan een pc 
met een scherm in de stuur 
hut, waar de schipper alles in 
de gaten kan houden. Het 
systeem kan ook gekoppeld 
worden aan een Sigma piloot 
zodat bochtaanwijzer en roer
stand worden weergegeven. 
Verder zijn er alarmeringen 
instelbaar die het overschrij 
den van een bepaalde snelheid 
van het schip, dan wel een

vooraf ingestelde afstand tot 
de wal, aangeven.
De door het docking systeem 
gepresenteerde gegevens: 
•Afstand voorschip tot wal 
•Afstand achterschip tot wal 
•N aderingssnelheid 
•Snelheid over de grond 
•Roerstand 
•Bochtaanwij zer

SIG M A -560 PadPiloot
De SIGMA-560 is de over
treffende trap van de moderne 
rivierpiloot. Na de wegafhan- 
kelijke- en rivierpiloot is er nu 
de PadPiloot. Waar een weg-

mailto:nathali.donatz@dsm.com
http://www.dyneema.com
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afhankelijke piloot de ingestel
de en de werkelijke roerhoek 
samenbrengt en een rivierpi- 
loot de ingestelde en de werke
lijke bochtaanwijzing, werkt 
de PadPiloot met paden.
De SIGMA-560 heeft een be
diening waarmee het pad 
wordt ingesteld. Hét pad is het 
gedeelte van de rivier waar het 
schip over vaart. Dit lijkt een 
onmogelijke zaak met stro
mingen, maar de nieuwe Pad
Piloot technologie is er op ge
bouwd.
De PadPiloot rekent mee of 
het aangewezen pad te ‘halen’ 
valt. Net als de rivierpiloot, 
volgt ook de PadPiloot de 
knuppel en een aangewezen 
pad wordt gevolgd. Dit ge
beurt door continue commu
nicatie tussen Inland ECDIS 
en de PadPiloot. Het systeem 
controleert dus continu de sta

tus en de positie en vergelijkt 
dit met het op de kaart ingete
kende pad. In bochten waar de 
ervaren schipper zelf een 
scherpere bocht maakt vanwe
ge de stroming, bouwt de Pad
Piloot rustig de bochtsnelheid 
op. Dit resulteert in rustiger 
roerbeweging en strakkere 
manoeuvres.
In de PadPiloot komt de be
staande techniek van bocht - 
aanwijzer en rivierpiloot sa
men met de moderne techniek 
van Inland ECDIS. Het resul
taat is het beste uit twee werel - 
den; SIGMA-S60 met PadPi
loot techniek.
Voor meer informatie:
Radio Holland Netherlands 
Tel: 010-4283344 
Fax:010-4281498 
E-mail: info@radioholland.nl 
Website;
w w  .radioholl and. nl

Voor onze werkzaamheden op gebied van scheeps
bouw, reparatie en onderhoud aan schepen en 
landinstaNaties zoeken w ij een medewerker voor in 
vaste dienst. Zie ook onze website www.bozagro.nl.

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER

Vereisten:

• M.T.S./H.T.S. Scheepsbouw/werktuigbouw
• Ervaring in de scheepsvaart/scheepsreparatie
• Beheersing van de Duitse en Engelse taal in 

woord en geschrift.

Taakomschrijving:

• Begeleiden van nieuwe projecten
• Maken van begrotingen en specificaties
• Maken van schetsen en berekeningen
• Inkoop materialen
• Urenregistratie

Uw sollicitatie kunt u per post o f per email sturen naar:

Bozagro Marine Services B.V.
Postbus 9134 
3007 AC Rotterdam 
Email: info@bozagro.nl

3 j^ 5 ~ -  Meteenervaringvan 
30jaar .optimaliseren 
onzeprogramma's 
demeestuiteenlopende

solutions—werkprocessen’
Wijbiedensoftware,voor 

S  demeestuiteenlopende
<D toepassingeninleidingbouw
5» enpassendienaarwens
®  opbestaandesystemen.

Ontwikkelingen van leiding constructies

•  Planning / schema's
•  Werkplaatsinrichting ■
•  Pijpenbuig simulaties
•  Statistiek / berekening
•  AV / werkplaats sturing
•  Constructies Isometrie & 3D
•  Systeem ”papierloos”-productie

Nietinproblemen.maarinoplossingendenken
7(h  ^

W W W .

SRsolutions/Gustav A.Nieweg 
Münsterstrasse559065Hamm/Germany 
Fon:+49-2381-688-272 
Fax:+49-2381-688-273info@3-r .de
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D E L I V E R Y  P R O G R A M
B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH

• Sim plex-C om pact-Seals and Bearings
• Sim plex-C om pact-Fin stabilizers
• Sim plex-C om pact-Steering gears
• Carboplan-M echanical Seals
• C entrax-Bulkhead Seals
• Sterntubes and sterntube bushes
• Turbulo-Separators 

MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH
• W inches
• Shiplifts and slipway w inches 

DREGGEN CRANE AS
Shipcranes
JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE BOCHUM GmbH

1 Dredging and propulsion gearboxes
R&M SCHIFFSISOLIERUNG UND AUSBAU GmbH

• A ccom m odation system s and w etunits 
BIOCOMPACT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY BV
Sewage treatm en t plants
DECKMA HAMBURG GmbH

« Oil con ten t m eters
EUCARO BUNTMETALL GmbH
Cunifer pipes and fittings
MOHR HEBETECHNIK GmbH
Fairleads and haw se holes 
Blocks, hooks and shackles
WINEL B.V.

. Tank vent check valves 
, V entilation cowls, pressure vacuum  valves 
I W atertight doors and Shell doors 
, Hydraulic w atertight sliding doors 
I Scuppers, flam e arresters and deck caps 

ENRAF TANKSYSTEM  
■ Herm etic Ullage, Tem perature and 

Interface detectors, sam plers and deck valves 
JETS VACUUM  AS

I Vacuum  toilet system s
MEGATOR Ltd.
Pumps and hydrophore system s
WEARDALE STEEL Ltd.
Steel castings and steel fabrication 
DEERBERG-SYSTEMS

. W aste m anagem ent system s
NAUTILUS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.

, Quick release m ooring and tow ing hooks

*— H [=3
CD

B .V .  T e c h n is c h  B u r e a u
□

U I T T E N B O G A A R T
Brugwachter 13 -  3034  KD Rotterdam 
Telefoon: 010 - 411 46 1 4 -  Fax: 010 - 414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl -  w w w .tisu .n l

BOEGSCHROEVEN

ROERPROPELLERS

H et E n e rg ie b e d rijf V U /V U m c van de 

V rije  U n iv e rs ite it A m ste rd a m  z o e k t een:

Wacht- en 
Bedieningstechnicus 
(Operationeel Technicus)
Vacaturenummer: 1.2006 .00097  

V oor 1,0 fte

F u n c tie -in h ou d : in een c o n tin u e d ie n s t ond e r 

le id in g  van een c h e f van de w a c h t bed ienen 

en contro le ren  van d iverse  o pw e k-in s ta lla tie s  

in het e ne rg iece n tru m ; het ve rhe lp en  van 

s to rin g e n  aan de te chn ische  in s ta lla tie s  in 

de geb o u w e n ; is lid  van de b e d r ijfs h u lp 

v e rle n in g .

O p le id ing se ise n : sch ee p sw tk  A  o f  MBO 

w e rk tu ig b o u w  o f  e le k tro te c h n ie k .

De Vrije  U nive rs ite it is 

een bijzondere  

un ivers ite it, betrokken  

b ij de sam enleving. 

G estim uleerd door de 

m ultid isc ip lina ire  

sam enw erking op één 

campus onts taan  

toonaangevend 

onderzoek en 

insp irerende nieuwe 

ople id ingen. Op de 

Zuidas. In Am sterdam .

Salaris a fh a n k e lijk  van o p le id in g  en e rva rin g  

m in im a a l €  l .8 7 9 ,- m ax im aa l €  2 .5 3 9 ,- 

b ru to  p e r m aand; e x c lu s ie f to e lagen .

A c q u i s i t i e  n a a r  a a n l e i d i n g  v a n  d ez e  a d v e r t e n t i e  
w o r d t  n i e t  op  p r i j s  g e s t e l d .

Meer  p e r s p e c t i e f vrije Universiteit
Meer i n f o r ma t i e  op www. v u . n l / v a c a t ur e s

mailto:info@tbu.nl
http://www.tbu.nl
http://www.vu.nl/vacatures
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H r.M s. Abraham Crijnsseri 
Van mijnenveger to t museumschip
D oor:
R .E  i>an Holst Pellekaan 
Form aat: 22 x 22 cm,
72 pagina’s,
47 illustraties (hoofdzakelijk 
zw art/w it),
Genaaid gebonden , geplastifi
ceerde hardcover.
Uitgeverij Aprilis,
Zaltbommel, 2006 
ISBN  90 5994129 2 
Prijs: €19 , 95

Onderzeeboten!
Door H. de Bles, G. Boven 
en L. Homburg.
Form aat: 22 x 22 cm.,
132 pagina’s,
50 tekening van j. Staller (in 
kleur)
Genaaid gebonden, geplastifi
ceerde hardcover 
Uitgeverij Aprilis, 
Zaltbommel, 2006 
ISBN  90 5994130 6 
Prijs: €19,95.

Enkele jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog bestelde de Ko
ninklijke Marine acht mijnen
vegers van een nieuw type. 
Vier hiervan, waaronder de 
Abraham Crijnssen, waren 
bestemd voor Nederlands 
Oost-Indië, waar zij in no
vember 1937 arriveerden. Van 
deze vier schepen is de Abra
ham Crijnssen het enige dat de 
oorlog heeft overleefd.
In de periode voor de oorlog 
werd geoefend in het mijnen 
vegen en het mijnen leggen. 
Op 10 mei 1940, toen Neder
land in oorlog kwam, over
meesterde de bemanning van 
de Crijnssen het Duitse 
vrachtschip Stassfurt, dat in 
Tjilatjap zijn toevlucht had 
gezocht.
Tot de oorlog ook in het Verre 
Oosten uitbrak waren de mij 
nenvegers vooral actief met 
patrouilles om de locale 
scheepvaart uit de mijnenvel
den te weren en met het vegen 
van oude en het leggen van 
nieuwe mijnenvelden. Na de 
aanval op Pearl Harbor kwam 
de nadruk meer te liggen op 
konvooibescherming.
Het verhaal van de ontsnap 
ping uit Indië naar Australië, 
waarbij het schip met netten 
en takken als eiland was geca
moufleerd, is bij velen bekend. 
Uiteraard komt het ook in dit 
boek uitgebreid aan de orde. 
De rest van de oorlog verbleef 
de Abraham Crijnssen in de 
Australische wateren, een 
aantal maanden zelfs onder 
Australische vlag en met een

Australische bemanning. De 
voornaamste taak in deze jaren 
was weer het begeleiden van 
konvooien.
Na de capitulatie van Japan 
keerde de Abraham Crijnssen 
terug naar de Indische Archi
pel, waar talrijke patrouille 
tochten werden gemaakt. La
ter werden ook weer mijnen
velden geruimd, samen met 
drie uit Nederland overgeko
men zusterschepen. Dit ging 
nog door na de souvereini- 
teitsoverdracht. Pas medio 
19SI vertrokken de vier sche
pen weer naar Nederland.
Tien jaar later werd de Abra
ham Crijnssen definitief uit 
dienst gesteld. Vijf jaar had 
het schip nog dienst gedaan bij 
de technische opleidingen van 
de Marine en vijf jaar als net- 
poortschip bij de havenverde
diging.
De Abraham Crijnssen en 
haar zusters gingen echter niet 
naar de sloper, maar werden 
verkocht aan het Zeekadet- 
korps Nederland. De Abra
ham Crijnssen was van 1963 
tot 1971 korpsschip in Den 
Haag en daarna tot 1995 in 
Rotterdam. Sinds 1997 ligt de 
Abraham Crijnssen als mu
seumschip bij HetMarinemu- 
seum in Den Helder,
De gevarieerde levensloop van 
het schip is door de auteur vast
gelegd in een prettig leesbaar 
boek. Aanbevolen lectuur.

F. Kok.

Honderd jaar geleden, op 21 
december 1906, werd de eerste 
Nederlandse onderzeeboot, de 
Luctor et Emergo 0 1, door de 
Koninklijke Marine in dienst 
gesteld. Ter gelegenheid van 
dit jubileum is in het Marine - 
museum in Den Helder de 
tentoonstelling ‘Onderzeebo
ten!' ingericht (te bezichtigen 
tot en met 25 februari 2007) en 
verscheen een boek onder de
zelfde titel.
Onderzeeboten zijn een fasci
nerend onderwerp. In een 
viertal hoofdstukken geeft het 
boek een boeiend beeld van 
verleden, heden en toekomst 
van de onderzeeboot.
Het eerste hoofdstuk behan
delt de onderzeese vaartuigen, 
die bedacht zijn en soms ook 
gebouwd in een eeuwenlange 
periode, van de grijze oudheid 
(Alexander de Grote) tot het 
begin van de twintigste eeuw. 
Veel bekende namen passeren 
de revue; natuurlijk de Nauti 
lus van Jules Verne, maar ook 
de boten waar Comelis Dreb- 
bel mee heeft gevaren. In de 
Amerikaanse Burgeroorlog 
werd voor het eerst een schip 
door een onderzeeboot tot zin
ken gebracht: de Hunley van 
de Zuidelijken torpedeert in 
februari 1864 het USS Housa- 
tonic voor de kust van South 
Carolina, maar gaat daarbij 
ook zelf ten onder. Vele jaren 
later is het wrak terug gevon
den (maar anders dan in het 
boek wordt vermeld, niet op 
de bodem van de Grote Oce
aan) en geborgen.

Het tweede hoofdstuk be
spreekt de ontwikkeling van 
1900-2006 en geeft een be
knopt overzicht van de ver
richtingen van de onderzeebo
ten in de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog.
In het derde hoofdstuk komt 
de Nederlandse Onderzee- 
dienst aan de orde en in het 
bijzonder de belevenissen van 
de Nederlandse O- en K bo
ten in de Tweede Wereldoor
log. Ook dit hoofdstuk is vrij 
summier, maar lijsten van lite
ratuur en websites bieden de 
mogelijkheid om je verder in 
de verschillende aspecten van 
de onderzeeboot te verdiepen. 
Vermeldenswaard is dat een 
complete lijst van alle Neder
landse onderzeeboten, met 
vermelding van de voornaam
ste bijzonderheden, is opgeno
men op de binnenkant van de 
kaft en de tegenovergelegen 
schutbladen.
Het laatste hoofdstuk tenslot
te, bespreekt de huidige 
hoofdtaken van de Neder
landse onderzeeboten en de 
ontwikkelingen die in de toe
komst zijn te verwachten.
Het jubileum van de Onder - 
zeedienst heeft dus geleid tot 
een weliswaar vrij beknopt, 
maar zeer leesbaar overzicht 
van ‘ Onderzeeboten! ’.

F . Kok.



200627046_________
A universal hydrographic 
database: in search of the 
‘Holy Grail’
Dmitriev, A; Mong, E E 
Lighthouse§ 2006 nr. 2 page 7, 
3 pag. IS: 0711-5628 
The idea of a Universal Hy
drographic Database (UHD) 
is well known within the hy
drographic community. After 
years of discussions and at
tempted implementations, a 
UHD has become an attrac
tive goal for those who strive 
to improve quality of naviga
tional products with help of 
the newest technology - the 
Holy Grail of hydrography 
that will be able to resolve all 
outstanding problems. Being 
among the supporters of the 
UHD idea, the authors dare to 
put forth requirements for 
such a database, as well as to 
analyze approaches to UHD 
implementation.

200627042_________
Propellers: an optimum
blade?
Marine Engineers Review; 
2006 nr. 6 page 36, 3 pag. 
Could altering the shape of 
propeller blades improve 
overall efficiency?

200627037_________
M achinery space: Japan 
R & D  focus - S M G T  nine 
years on
Marine Engineers Review; 
2006 nr. 6 page 18, 2 pag. 
Reporting from Japan M ER 
details the latest steps on the 
SM G T project.

200627022_________
Development of high-effi- 
ciency turbocharger M ET 
M A  series for large-bore 
diesel engine
Shiraishi, K; Teshima, T; 
Nishino, H; Iwasa, Y; Hirano, 
Y
Technical Review Mitsubishi 
Heavy Industries; 2006 vol. 
43 nr. 1 page 1, 3 pag.
A turbocharger is a machine 
that recovers exhaust gas ener

gy using a turbine and drives 
an axial compressor to feed air 
required for combustion. To 
respond to high output of re
cent large-bore diesel engines, 
the turbocharger must have a 
high pressure ratio of com
pressor and enhanced tur
bocharger efficiency. Further, 
the turbo compound system 
that partially recovers exhaust 
gas energy as driving force is 
recently attracting attention, 
with the need for high-effi- 
ciency turbocharger increas
ing. This paper presents a re
port on the development of 
the latest high-efficiency 
M ET-M A  turbocharger,

200627017_________
Corrosion protection: the 
battle against rust
Germanischer Lloyd Non
stop; 2006 nr. 1 page 38, 4 pag. 
Ship operators invest several 
billions in corrosion protec
tion every year. And the chal
lenges are growing steadily. 
Double hulls, ballast water 
disinfection and stricter regu
lations for the use of paints 
and other coatings will de
mand even greater care from 
ship owners and yards in fu
ture.

200627011_________
Numerical investigation of 
ductile tearing in surface 
cracked pipes using line 
springs
Jayedevan, K R; Berg, E; 
Thaulow, C; Ostby, E; 
Skallerud, B
International Journal of Solids 
and Structures; 2006 vol.43 
nr.8 page 2378, 20 pag. 
Accurate prediction of crack 
driving force equations is im
portant in any pipeline frac
ture assessment program. In 
highly ductile materials, such 
as pipeline steel, a consider
able amount of stable crack 
growth can be tolerated before 
the failure of the structure. 
The existing methods use 
simplified analytical proce
dures to account for ductile

tearing and they often result in 
conservative critical crack 
sizes. Further, none of the 
published numerical tools for 
modelling crack growth is 
suitable for engineering appli
cations. This work describes a 
simple method for simulating 
through thickness ductile tear
ing in surface cracked pipes, 
using line spring finite ele
ments. The crack growth re
sistance curve is used to ad
vance the crack front. The line 
spring results are verified us
ing crack growth simulations 
employing the Gurson dam 
age model. Finally, a detailed 
parametric study is carried out 
to examine the effect of ductile 
tearing on crack driving force 
relationships in circumferen
tially surface cracked pipes. 
The results demonstrate that 
considering ductile tearing is 
important in fracture assess
ment procedures for pipelines.

200626044 _
T h e smoke nuisance prob
lem  on ships - a review
Kulkarni, P R; Singh, S N;.Se- 
shadri, V
International Journal of Mar
itime Engineering; 2005 
vol.147 nr,2 page 1, 23 pag. 
Ships are required to discharge 
overboard the products of 
combustion in the form of ex
haust smoke. This is done 
through the funnel, which is 
usually located on topside of 
the ship. The ships funnel is 
expected to discharge the 
products of combustion in 
such a manner that they will 
stay clear of the ship. Howev
er, contamination from smoke 
discharged from the ships fun 
nel has been found to manifest 
itself in the form of objection 
able quantities of smoke com 
ing down on topside opera
tional areas. This is a problem 
for almost all vessels, regard
less of type - be it passenger 
liners, merchant ships, or 
naval ships. No smoke nui 
sance was encountered on 
ships with the classical high,

narrow smokestacks. Howev
er, the modern trend towards 
short, bulky, streamlined fun
nels has frequently led to 
smoke nuisance trouble on 
ships. Naval architects and 
ship designers have recog
nized the problem, which is 
not just confined to being able 
to dispose of the smoke in 
good fashion, but is also one of 
how to design a funnel in 
keeping with modern aesthetic 
concepts in the case of passen
ger liners, or other constraints 
in locating funnels in the case 
of naval ships, and still pre
vent the smoke from coming 
down on the deck. Over the 
years, the problem has been 
investigated in the wind tun
nel, by analytical methods, by 
field measurements and, re
cently, by CFD. The paper 
presents the evolution of the 
ship’s funnel over the last 
hundred years and reviews the 
study of the problem reported 
by various researchers since 
the 1930s.

200626042_________
Development of new 
generic equation for inter
action effects on a moored 
container ship due to pass
ing bulk carrier 
Varyani, KS; Vantoore, M 
International Journal of Mar
itime Engineering; 2005 
vol.147 nr,2 page 1,18 pag. 
The research presented in this 
paper forms part of a broader 
task in establishing a guide to 
predict the ship ship interac
tion forces and moments by 
generating new generic mod
els for ship manoeuvring sim 
ulators. The theoretical com
putation involves the use of a 
singularity distribution tech 
nique and slender body theory 
to obtain coefficients for surge 
force, sway force, and yaw 
moment, Here as a bench 
mark example the interaction 
forces and moments on a 
moored container ship due to 
a passing bulk carrier are com
puted and compared with ex
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perimental results. Ratios be
tween experimental and theo
retical values for peak forces 
and moments can easily be 
used in combination with the 
generic model to arrive at a 
more accurate modelling of in 
teraction forces and moments. 
The generic model used in 
Conjunction with peak ratios is 
a useful and accurate guide be
fore a general interaction 
model becomes available. 
Peak ratios provided here are 
applicable for shallow and 
very shallow waters, whereas 
for deep waters and interme
diate depths the peak values 
from the generic model are 
sufficient as there is good co
incidence between theory and 
experiment.

500655065_________
Integrated navigation sys
tem: not a sum of its parts
Alexander, L ; Ryan, J F ; 
Casey, M  J
Sea Technology; 2006 vol.47 
nr. 5 page 23, 4 pag.
The authors, of respectively 
University of New Hamp 
shire, The Skip’r L L C  and 
IIC Technologies Ltd. focus 
on trends in integrated naviga
tion systems development and 
display.

500655031_________
M arine craft: 21st century 
motion control concepts
Breivik, M
Sea Technology; 2006 vol.47 
nr.3 page33, 3 pag.
The author (Norwegian Uni 
versity of Science and Tech 
nology) describes how the in 
troduction of sophisticated 
control concepts will help 
push the limits of possibility 
within marine operations.

500655058_________
Simple design formulae for 
predicting the residual 
damage of unstiffened and 
stiffened plates under ex
plosion loadings 
Park, B W ; Cho, S R 
International Journal of Im

pact Engineering; 2006 vol.32 
nr.10 page 1721, 16 pag.
In this paper, practical yet ac
curate formulae are proposed 
to predict the structural dam
age of rectangular unstiffened 
and stiffened plates under ex
plosion loads. The numerical 
computation method adopted 
in this study was validated us
ing published test data and 
then, rigorous parametric 
studies were conducted for 
various plate models. Regres
sion analyses of the parametric 
study results were performed 
to derive design formulae, 
which produced linear rela
tionships between the residual 
damages of plates and an im 
pact parameter. These formu 
lae have been compared with 
existing ones and it is con
firmed that the proposed ones 
are more accurate and simple 
than others,

500654073_________
Titanium  emerges as new 
seawater piping for navy 
vessels
Hoyt, P
Welding Journal; 2006 vol,85 
nr. 6 page 62, 4 pag.
Thanks to the shipbuilders at 
Northrop Grumman Ship 
Systems (NGSS), titanium 
piping for seawater systems is 
becoming common on board 
naval vessels. Starting in 
March of 2000, the titanium 
fabrication operation at NGSS 
in New Orleans, La., has suc
cessfully fabricated and in 
stalled over 60,000 feet of pip
ing assemblies on LPD  ships 
17 through 21. These assem
blies are comprised of pipe 
ranging from 0,5 to 12 in. 
schedule 10. As a testament to 
their dedication, the trades 
people involved have main 
tained a first time weld accep
tance rate of 99.85% on all pip
ing assemblies and all installed 
piping has been trouble free 
when tested through onboard 
system checks.

500654048_________
M ore insight into propeller 
performance with C F D
Li, D Q
SSPA-Highlights; 2005 nr.3 
page 10, 2 pag.
While traditional model test
ing remains a necessary means 
of predicting propeller perfor
mance, use of C FD  (Compu 
tational Fluid Dynamics) soft
ware opens vip other
possibilities in analysis and 
design of propellers. Through 
the E U  project Leading Edge 
SSPA has gained more experi
ence in meshing and simulat
ing flows around highly 
skewed propellers. The expe
rience has been used at SSPA 
in assisting with propeller de
sign.

500654045_________
A  fast Ropax ship for the 
future?
Lundstrom, P; Lindell, P 
SSPA Highlights; 2005 nr.3 
page 4, 2 pag.
In the last decade POD  
propulsion applications have 
increased significantly, mainly 
in the sectors of cruise ships 
and ferries. Within the E U  re
search project integration the 
application of this type of 
propulsion system for a fast 
Ropax ship has been investi
gated as an alternative to a tra
ditional twin screw solution.

500654044_________
Multihull performance for 
the North Sea
Kim, K; Floden, D
SSPA Highlights; 2005 nr.3
page 2, 2 pag.
SSPA recently carried out a 
study comparing a trimaran 
and a monohull vessel suitable 
for the North Sea trade. The 
work was conducted W ' it h in  

the VINNOVA funded re
search project ‘Comparison 
Study of New Concepts for 
Energy Efficient Ships’. The 
ship was required to be capa
ble of carrying 350 T EU ; a 
vessel with a 10,000 tonne dis
placement and service speed

of 27 knots was considered to 
be well suited for the task. Pre
liminary conceptual designs of 
a trimaran and a monohull 
were developed and a theoreti
cal evaluation study was per
formed for speed power re
quirement and sea keeping 
properties of the vessels. The 
trimaran concept was deter
mined to be more feasible and 
further investigation, includ
ing C FD  computations and 
model experiments, was car
ried out to find the optimum 
trimaran configuration. The 
resulting trimaran conceptual 
design represents a new trans
port solution, which, in North 
Sea trade, is logistically effi
cient, economically feasible 
and highly efficient when 
compared to the monohull.
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voor abonnees

g EV,
Carlton Oasis Hotel, Spijkeniisse

19 oktober 2006

PRAKTIJKMIDDAG

I C T  in de 
Chemische Logistiek

Ontdek tijdens de Gevaarlijke Lading Praktijkmiddag...
hoe u de winstgevendheid van uw bedrijf kunt vergroten door slim
gebruik te maken van ICT.

Kopstukken uit de branche praten u bij over...
• Transport Management Systemen en Warehouse Management Systemen: wat kunnen 

ze, wat levert het op en wat zijn de valkuilen?
• Tracking en Tracing: RFID doet zijn intrede. Hoe bevordert dit een veilige én snelle 

distributie van chemicaliën? (Stephan Schildhuizen, TNO).
• Digitalisering van documenten zoals de digitale vrachtbrief: over nut en noodzaak 

tussen leveranciers en logistieke dienstverleners.
• Hoe digitale leermiddelen uw medewerkers snel en zelfstandig wegwijs maken in 

de regelgeving rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen.
En laat ook uw mening horen tijdens de podiumdiscussie met 5 deskundigen u it 
het vakgebied!

Wat kunt u nog meer verwachten?
• Een gevarieerde informatiemarkt
• Een inspirerende en humoristische ICT-Column door Henk Bril (Sabic)
• Volop netwerkmogelijkheden met vakgenoten tijdens de pauzes en afsluitende borrel

U komt toch ook?
Abonnees van Gevaarlijke Lading betalen voor deze informatieve middag slechts €  25,- 
excl. BTW. Niet-abonnees betalen €  95,- excl. BTW inclusief een jaarabonnement op 
Gevaarlijke Lading (t.w.v. €  72,50).

Meld u direct aan via www.gevaatliike-lading.nl of 
via het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Kers: tel: 010 -  289 40 47, 
e-mail: skers@mbp.nl.

Transies
k e e p  I n  t o u c h

Cat Logic{
The integratMr-i Campany

N «$1 F T

www.gevaarlijke-lading.nl

http://www.gevaarlijke-lading.nl
mailto:skers@mbp.nl
http://www.gevaarlijke-lading.nl


Holland Marl ne 
Equipment

M aste rs o f In n o vatio n

Maritime Awards Gala 
O p  9  novem b er 2 0 0 6  w orden drie  b elangrijke  

in n o vatie p rijze n  b inn e n  de N e d erlan d se  m a ritiem e  

m a a k in d u strie  g e b u n d e ld  u itgereikt tijd e n s  het 

M a ritim e  A w ard s G a la : de  Schip  van het Jaar Prijs van  

d e K N VTS, de M a ritim e  in novation A w ard va n  H M E en  

d e T im m e rs p rijs  va n  d e V N S I.

Genomineerden Maritime Innovation 
Award 2006
H et afte lle n  g a a t b eg in n e n ! D e ju ry  m a a k t m edio  

sep tem b e r de g e n o m in e e rd en  voor de M a ritim e  

Innovation  A w ard 2 0 0 6  bekend.

Corrosie: Marine Coatings en Anti
Foulings
O p  19  sep tem b e r v in d t de CO M P O SIT IE -w o rksho p  

‘Corrosie: M a rin e  C o atin g s en A n ti-F o u lin g s ’ plaats.

De eisen  v a n u it  m ilie u w e tg e v in g  liggen in Europa, 

m a a r zeker in N e d erlan d , op een steeds hoger 

n ive au. O m  hieraan te  vo ldoen én om  de n egatieve  

perceptie bij het p u b liek  te  veranderen, ontw ikkelen  

zow el w erven, to e le ve ran ciers a ls  reders nieuw e, 

m ilie u vrie n d elijk e  prod ucten en m e th o d e n .T ijd e n s  

deze w orkshop geven ve rsch ille n d e  sprekers h u n  visie  

m e t a a n slu ite n d  een d iscu ssie fo ru m .

Workshop 19 september in teken van Corrosie: Marine 

Coatings en A nti Foulings

SMM-conferentie EMEC 
O p  26  sep tem b e r v in d t in het co n g resce n trum  van  

SM M  H a m b u rg  de in te rn a tio n a le  co n fe re n tie ‘European  

Su pp liers and Shipyards: a d o s e r  co llaboration' plaats. 

M e t deze co nferentie  richt de European M a rin e  

E q u ip m e n t C o un cil (EM EC) zich  m e t n a m e  op de kansen  

en m o g e lijk h ed e n  om  in o n tw e rp - en productieproces  

nog n a u w e r sam e n  te  w erken, inspelend op de  

behoeften va n  ein d g eb ru ike rs. Sprekers zijn  afk o m stig  

va n  o.a. C arn ival Co rp oratio n, N iederelb e Schiffahrt, 

W artsila  Propulsion, M A N  B & W  D iesel, SA M  Electronics  

en Aker Yards.

Alternatieve brandstof 
O p  10  okto ber w o rd t tijd e n s  de tw e ed e  w orkshop  

in de CO M P O SIT IE -se rie  V o o rtstu w in g  in g e g a an  

op altern a tiev e  b randstoffen voor de sch e ep vaart. 

D e sku n d ig e n  va n  ke n n isin ste llin g e n , toeleveranciers  

en brandstofleveranciers kom en a a n  h et w oord.

De te  b eh an d e le n  o n derw erpen zijn  w a te rsto f  

brandstofcellen, b iobrandstof, w in d e n e rg ie  aan  

boord en kernenergie. N a een a a n ta l prikkelende  

vo ordrachten vo lg t een d iscu ssie fo ru m .

Nieuwe vriendin, nieuw interieur 
T ijd e n s het se m in a r'N ie u w e  vrie n d in , n ie u w  in terie u r’ 

op 19  okto ber w o rd t in g e g a an  op de kansen die  

d e z e ‘niche b inn e n  een n ich e m a rk t’ de N ed erlan d se  

m a ritie m e  in d u strie  kan b ieden. W a n t in n ie u w b o u w  

va n  ja c h te n  zijn  N e d erlan d se  b edrijven niet m e e rw e g  

te  d enken, m a a r de refit w o rd t v a a k  uitgevoerd in 

landen a ls  Frankrijk, S p an je  en Italië. Er w ordt antw oord  

gegeven op d iverse vrag e n  en n a tu u rlijk  kom en de  

eisen a a n  bod w a a ra a n  w erven en to eleveranciers  

m o eten vo ldoen, w il N ed erlan d  succesvol z ijn  in de refit 

m arkt. S a m e n w e rk in g  tu sse n  H M E en HISW A.

Restyle www.hme.nl 
De ve rn ie u w d e  en u itg e b reid e  H M E -w e b site  vo rm t  

een portal voor de leden én voor het in tern a tio n a al 

m a ritie m e  pub liek. Er is u itg e b reid e  en to e g an ke lijke  

in fo rm a tie  te  vin d e n  over de leden, de  a ctiv ite ite n  van  

H M E en de (in te rn a tio n a le  m a ritie m e  sector.

Overige events:

M aritiem e Introductie

cursus (14+15/09/2006)

Cursus ‘Scheepsbouw voor 

niet-scheepsbouw ers’

(start 0 2/10 /20 0 6 )

W orkshop ‘Buitenlandse 

casco's versus Nederlandse 

schepen’ (26/10/20 06)

Training'Calculeren in de 

M aritiem e M aakindustrie’ 

(start 0 2/11/20 0 6 )

COM POSITIE-workshop 

‘Voortstuw ing: optim alise

ring elektrisch net’ 

(15/11/2006)

Sem inar'M arktinzicht 

Snelle Schepen’ 

(22/11/2006)

Kijk op www.hme.nl voor 
meer informatie over deze 
en andere events

http://www.hme.nl
http://www.hme.nl
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V N S I
Vereniging Nederlandse 

Scheepsbouw Industrie

Industrie op de bres
ING Bank is initiatiefnemer 
van een groot landelijk onder
zoek naar de toekomst van de 
Nederlandse industrie. Der
tien brancheverenigingen 
waaronder VNSI werken hier
aan mee. Doel van de samen
werking is het afgeven van een 
sterk signaal, onder andere 
richting de politiek. Een lan
delijke enquête vormt de basis 
van heldere sterkte/zwaktea- 
nalyses per industriële sector 
en een duidelijke presentatie 
van de toekomstvisie op de 
Nederlandse industrie in 
2010. De resultaten kunt u na
lezen in het eindrapport ‘My 
Industry, Dutch Manufactu
ring 2010’ dat op 16 november 
2006 zal worden gepresen
teerd. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met 
VNSI.

Korting cursus
Geassocieerd lid Barid Engin
eering organiseert een cursus 
‘ontwerpen en berekenen van 
scheepsconstructies’. Leden 
van VNSI kunnen met tien 
procent korting aan deze cur
sus deelnemen. De cursus is 
bedoeld voor mbo’er s en 
hbo’ers. Voor meer informatie 
over de cursus of andere 
Members’ Benefits zie 
www.vnsi.nl button lidmaat- 
schap/Members’ Benefits.

Innovatieve schepen
VNSI heeft een magazine met 
een selectie van innovatieve 
schepen die recent door 
Nederlandse werven gebouwd 
zijn, uitgebracht. Deze sche
pen vallen op door bijvoor
beeld nieuwe scheepsvormen, 
slimme laad- en lossystemen, 
veiligheid en innovatieve

voortstuwing. Uit het maga
zine blijkt dat Nederland uit
blinkt in de bouw van com
plexe schepen. W e durven in
novatief en vernieuwend te 
zijn. Geïnteresseerden kunnen 
een exemplaar van het maga
zine bij VNSI opvragen.

Kennisoverdracht
Schepen worden complexer en 
automatisering rukt op, 
waardoor scheepscomponen- 
ten en -systemen steeds inge
wikkelder worden. Waar 
vroeger het werk meestal op 
één werf plaatsvond, zijn nu 
veel partners bij de bouw be
trokken. Hierdoor wordt het 
steeds belangrijker dat bedrij
ven op een goede en betrouw
bare manier onderling kennis 
kunnen uitwisselen. Om dit 
samenspel té optimaliseren 
zijn VNSI, stichting BOS, T U  
Delft en Navingo begin dit 
jaar met een kennisover- 
drachtprojeet gestart. Dit pro
ject, KIM 2 (Kennisover
dracht Ketenintegratie Mari
tieme Maakindustrie) moet de 
kennisoverdracht flink verbe
teren.
Begin oktober zal er een semi
nar met betrekking tot dit 
onderwerp georganiseerd 
worden. Tijdens het seminar 
‘The Power to Lead in Coope-

ration’ komen de onderwer
pen samenwerking in projec
ten, samenwerking als cul 
tuur, ontwerpgereedschappen 
en informatieoverdracht aan 
de orde. Voor nadere informa
tie kunt u contact opnemen 
met VNSI.

Maritime Awards Gala
Op 9 november 2006 vormt 
Fort Voordorp in Groenekan 
van 17:00-22:00 uur het decor 
voor het eerste Maritime 
Awards Gala, een uniek plat
form voor de gehele sector. 
Een netwerkbijeenkomst op 
hoog niveau waar u niet mag 
ontbreken. De Nederlandse 
maritieme maakindustrie bun
delt de uitreiking van drie be
langrijke innovatieprijzen: de 
KNVTS Schip van het Jaar 
Prijs, dé HM E Maritime In 
novation Award en de VNSI 
Timmersprijs. De drie prijzen 
behouden hun eigen karakter 
en individuele glans; de geza
menlijke uitreiking zal de win 
naars echter nog meer in de 
schijnwerpers zetten. Met 
het Maritime Awards Gala 
onderstreept de maritieme 
maakindustrie haar innovatie
ve 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 liet gebied van 
onderwijs, arbó en milieu, 
techniek, statistiek, onder
zoek, ontwikkeling en sub
sidies. Daarnaast werkt 
VNSI intensief samen met 
organisaties die actief zijn 
in de branche. Speciaal 
voor ondernemingen die 
niet het werfbedrijf uitoefe
nen, maar wel belangen 
hebben in de scheepsbouw - 
industrie bestaat het geas
socieerde lidmaatschap.
Lid of geassocieerd lid zijn 
van VNSI heeft voordelen. 
Zo heeft VNSI met een 
aantal organisaties contrac
ten afgesloten die hun 
diensten tegen gereduceer
de tarieven aanbieden.
Zie voor meer informatie 
over het lidmaatschap óf 
‘member benefits’: 
www.vnsi.nl

http://www.vnsi.nl
http://www.maritime-awards.nl
http://www.vnsi.nl


V e r e n i g i n g s n i e u w s

S C H E E P S B O U W  N E D E R L A N D
V e r e n i g in g  N e d e r la n d s e  S c h e e p s b o u w  In d u s t r ie§VNSI

L e d e n
A k e rb o o m  Y a ch t E q u ip m e nt 
A lb la s s e rd a m  Y ach tb u ild in g  B V.
W e rf A lb la s s e rd a m  B.V.
S c h e e p sw e rf 't A m b a c h t B.V.
A m e ls  B.V.
S c h e e p s b o u w b e d rijf H e t A n k e r 
A -Y ach ts
B a rkm e ije r S troobos B.V.
B odew es  B in n e n va a rt B.V.
B odew es  S h ip ya rd s  B.V.
Scheepswerven Gebr. G. & H. Bodewes B.V. 
S c h e e p sw e rf L.J. B oer S lie d re ch t B.V. 
S c h e e p sw e rf Jac. den B reejen  B.V. 
B reko N ie u w b o u w  B.V 
B reko R epa ra tie  B.V.
S c h e e p sb o u w  C. B u ite nd ijk  B.V.
B ijism a S h ipya rd  B .V  
C ee len  S h ipya rd  B.V 
C en tra l Industry  G ro u p  N.V.
C on o sh ip  In te rna tiona l B.V.
D am en D redg ing  E q u ip m e n t 
D am en S h ip re p a ir R o tte rd am  B .V  
- Van B rink  R o tte rdam  
D am en S h ip ya rd s  B e rgum  
D am en S h ip ya rd s  G o rinch e m  
D am en S h ip ya rd s  G roup  
D am en S h ip ya rd s  H ard inxve ld  
S h ipya rd  K. D am en 
S c h e e p sw e rf Ferus S m it B .V  
S c h e e p sw e rf G ee rtm an  B.V. 
S c h e e p sw e rf G elria  B.V.
S c h e e p sw e rf G rave  B.V.
Van G re ve n s te in 's  S c h e e p sw e rf B.V 
S c h e e p sw e rf H oebée  B.V.
A . & L. H oekm an  B.V.
S c h e e p sw e rf H oo ge rw aa rd  B.V 
S c h e e p sw e rf De H oop  Lob ith  B.V.
W e rf 'D e H oop ' (S ch ie d a m ) B.V.
IHC  H olland  M erw ede  B.V.
IHC  H olland  B e a ve r D redge rs  B.V.
IHC  H olland  D redge rs  B.V.
IHC  H oiland  P arts  & S e rv ice s  B.V 
Insta lho  B.V. S ch e ep sb ou w  
In te rva k  B.V.
B.V. S ch e e p sw e rf De K aap 
Keppe i V e ro lm e  B.V 
G ebr. K oo im an B.V.
R oya l Van Len t S h ipya rd  B .V  
S c h e e p sw e rf W o u t L iezen B.V.
Luy t G roep  B .V  
M a a tsch ap p ij De M aas B.V. 
S c h e e p sw e rf 'M a asb ra ch t' N.V. 
M a aska n t S h ipya rds  
M a aska n t B ru in isse  B.V.
M a rin e b e d rijf D iv is ie  P la tfo rm  
M erw ede  S h ipya rd  B.V.
N ed e rlo f S ch e e p sb o u w  B.V.
N icove rken  H o lland  B.V. 
S c h e ep s re pa ra tie  H. N iessen  B.V. 
K on ink lijke  N ies te rn  S a n d e r B.V. 
O ra n je w e rf S c h e ep s re pa ra tie  B .V  
P adm os B ru in isse  B.V.
P adm os S te lle n d am  B.V.
S c h e e p sw e rf P eters B.V.
K on ink lijke  S che lde  G roep  B.V.

S ch e ld e  M a rin e b ou w  B.V.
S ch e ld e p o o rt B.V.
S c h e e p sw e rf De S ch ro e f B .V  
S e rd ijn  S h ip  R epa ir B .V  
S h ip d o c k B .V . loca tie  A m s te rd a m  
S h ip d o ck  B.V. loca tie  H arlingen  
S c h e e p sw e rf S lob  B.V.
S m its  S c h e ep s re pa ra tie  B.V.
Texdok B.V.
Texdok U rk  B .V
B .V  S ch e e p s w e rf 'V a h a li'
S c h e e p sw e rf V is s e r B.V.
V o lha rd ing  S h ipya rds  
S c h e e p sw e rf V o o ru it B.V.
V O S T A  LM G  B.V.
De V ries S ch e e p sb o u w  B .V  
D. van  de W e te ring  B.V.
A n tw e rp  S h ip re p a ir N.V.

G e a s s o c ie e rd e  le d e n
A K D  P rinsen Van W ijm en  N .V
A L B C O N  B.V
A lfa  Laval B ene lux  B.V.
A lu b o u w d e  M ooy B.V.
A n c h o r Insu rance  R o tte rdam  
A rb o d e  M a rit ie m  B.V.
A tla s  C opco K e tting  M arine  C en te r 
A tlas  S e rv ices  G ro e p  B.V.
B a kke r S lie d re ch t E lectro  Industrie  B.V. 
Barid  E ng ineering  
BE O  S h ipp ing
V eren ig de  B ierens B edrijven  B.V. 
B lesM A  B.V.
Den B oer M arine  
H an d e lsb u rea u  B oone  B.V.
B o o n k V a n  Leeuw en A d vo ca ten  
B orand  B.V.
B ra ba n t M obie l B.V.
BTC Bedrijfe- en Technologieadviezen B.V.
B u co M a r
C A P E  G ro e p  B.V.
C e n te r Line
W K M  C orn e lisse  T rad ing  B.V.
C roon  E lek tro te chn iek  B.V.
C um arine
DELTA S u rveys
DESM I K&R  P om pen B .V
D oornbos  E q u ip m e n t B.V.
Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V.
E conosto  N ede rland  B.V
E da ircon
Fee d erline s  B.V.
F le nd e r B ru in h o f M arine  
FN V  B ondgeno ten  
H artm an  M arine  B.V 
H ave n b ed rijf R otte rdam  N.V.
H e inen  & H opm an E n g ineering  B.V. 
H erte l M arine  S e rv ices  B.V.
Hi Tem p E urope  B.V.
H oo g endoo rn  M a ritie m e  B e tim m eringen
& In te rie u rb o uw
IA S A S
IFS  N e the rlands  B.V.
IH D A  S h ip b u ild in g  S e rv ice  B.V.
IN G  B ank (H F  03.02)
H ogeschoo l IN H O LLA N D  D elft

S c h e ep sb ou w ku nd e  
In te g ra to r S ch e e p sb o u w  B.V.
In te rna tiona l P a in t (N ed e rla n d ) B.V. 
S ch e e p sb o u w ku n d ig  Bureau  H erm an 
Jansen  B .V
KLC M arine  C on su lta n ts  B V.
K N V TS
L loyd 's  R e g is te r E M E A  
L og ic  V is ion  B .V  
M a e tis A rb o  B.V.
M AR IN
M arin  S h ip  M a na g e m en t B.V.
D irec tie  M a te riee l K on in k lijke  M arine
A fd e lin g  M a ritie m e  Techn iek
M a s te rS h ip
M erw ede  In te rio r B .V
M eta lix  B .V
M M E  G roup
N ava ltec  M arine  E ng in e e rin g  S e rv ice  B.V. 
N av ingo  B.V.
N E S E C  S ch e ep s fin an c ie rin g en  
N ew T h e x  B.V.
L. N ieuw bu rg  & Zn. B.V.
N ova tug  B.V.
N um e riek  C en tru m  G ron ingen  B.V.
O D S  B .V  '
B ureau P ennA rts  B.V.
Q n o w le d ge  B.V.
Q ue rcu s  Techn ica l T ra in ing  S e rv ices  B .V  
R a lteco  B.V.
R andstad  U itzendbureau  B .V  
R id d e rin kh o f B.V.
R o lls -R oyce  M arine  B ene lux  B.V.
S A R C  B.V.
S A S  TE C H
S ch e e p va a rt en T ra n spo rt C o llege  
S ch ip  en W e rf de Zee 
SigmaKalon Marine & Protective Coatings B.V, 
S pe rre  R o tte rd am  B.V.
STI E n g ineering  B.V.
S to rk  Specia l P roducts  B.V.
S to u t P ijp le id ingen  B.V.
S tru ik  & H am ers lag  B.V.
T L O  H o lland  C on tro ls  B.V.
Touw  B&B H o ld ing  B.V.
T ra n sm a rk  Fox 
T re tt C onsu lting  B.V 
U GS
B.V. V E G A M e e t-  en R e g e lte chn iek  
V eK a G ro u p  B.V.
Van d er V e lden  M arine  S ystem s 
De V o o g t N ava l A rch itec ts  
V P G  S ch e ep sse rv ice  B.V.
M u se u m w e rf V re esw ijk
V uyk E n g ineering  R o tte rd am  B.V.
Y ork  In te rna tiona l B.V.

V N S I
B oe rh a a ve la a n  40
P ostbus 138, 2700  A C  Z o e te rm e e r
Tel.: (079) 353 11 65
Fax: (079 ) 353  11 55
E -m ail: in fo@ vns i.n l
In te rn e t w w w .vns i.n l

mailto:info@vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
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Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 

of Marine Technology

De KNVTS aanmoedigings
prijzen voor VMBO studen
ten worden op verschillende 
scholen uitgereikt tijdens de 
diploma uitreiking. De beoor
deling wie voor deze prijs in 
aanmerking komt, geschiedt 
door de onderwijsinstellingen. 
Voorop staan de studieresulta
ten, met de nadruk op de be
roepsgerichte, c.q. maritiem 
technische vakken en tevens 
wordt in de beoordeling in be
langrijke mate meegenomen 
de mentaliteit van de kandi
daat en het functioneren van 
de kandidaat in relatie tot 
zijn/haar te verwachten ont
wikkeling.
Bij het Scheepvaart en Trans
port College, afd. Rijn- en 
binnenvaart mocht Marvin 
Boer de prijs in ontvangst ne
men, uitgereikt door de heer 
Jack Stuifbergen. De motiva
tie om hem deze prij s uit te rei - 
ken was de verandering in po
sitieve zin in het vierde leer
jaar. Hij heeft alle lessen en 
bijlessen gevolgd, bovendien 
heeft hij zijn sociale kant laten 
zien door het gedreven helpen 
van een onderbouwleerling.
Bij de Maritieme Academie 
Harlingen, afdeling Rijn en 
binnenvaart is een gedeelde 
aanmoedigingsprijs uitgereikt 
door de heer Lammert Neut 
aan Vincent Kooyman en 
Bennie van der Goot.
De motivatie voor Vincent 
Kooyman was de volgende. 
Begonnen na de basisschool 
met een taal- en reken achter
stand van drie jaren heeft hij

na vier j aar in Harlingen dank
zij zijn doorzettingsvermogen 
zijn VMBO-diploma behaald. 
Op het opleidingsschip de 
Emeli was hij een voorbeeldi
ge leerling. Hij heeft zijn ge
duld leren bewaren en is ge
groeid tot iemand met inzet, 
initiatief en verantwoordelijk
heidsgevoel.
Bennie van der Groot was een 
leerling met leerwegonder- 
steuning. Desondanks behaal
de hij mede door zijn positieve 
instelling voor alle vakken al
tijd goede resultaten. Hij valt 
op aan boord, op de huis
vesting en op school door zijn 
positieve instelling, zowel naar 
het personeel als naar mede
leerlingen toe. Hij neemt vaak 
het voortouw en het lukt hem 
ook om een groep leerlingen te 
motiveren en vast te houden. 
Niemand doet tevergeefs een 
beroep op hem.
Bij het Noordzee College, 
School voor de Rijn- binnen- 
en kustvaart te IJmuiden werd 
door de heer Frans Hogen
doorn de prijs uitgereikt aan 
Kevin Nieuwland. Kevin 
kwam voor deze prijs in aan
merking door zijn motivatie 
en inzet voor de opleiding, 
maar ook door voor zijn mede
leerlingen het regelen van acti
viteiten zoals sportvissen en 
het organiseren van sport
avonden met en tegen docen
ten. Hij wil in de toekomst 
naar de zeevaart en gaat een 
vervolgopleiding doen bij het 
Nova College.
S. Zeegers

Ballotage

Voorgesteld en 
gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP
D.J.L. Bruins
Student Technische Bedrijfs
kunde-
Avans Hogeschool Tilburg 
Weresteijn 1 
3363 BK Sliedrecht, 
Voorgesteld door J.J.C.van 
Wezel
Afdeling Rotterdam

S.Geerts
Student Scheepsbouwkunde 
T U  Delft 
Eekhoornlei 56 
2900 Schoten (België)
Voorgesteld door J . de Vos 
Afdeling Zeeland

R. Mollenvanger 
Student Dredging Enginee
ring T U  Delft
Westvarkenoordseweg 121 B 
3074 HN Rotterdam. 
Voorgesteld door D.B.Mol- 
lenvanger
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en 
gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAAT
SCHAP
A.Baldew
Surveyor - Lloyd’s Register 
EM EA Rotterdam 
Beugstraat 69 
3192 SA Hoogvliet. 
Voorgesteld door P.Mast 
Afdeling Rotterdam

C.M.Koomen
Gastdocent S.T.C. Rotterdam 
Stougj esdij k 137 
3271 KB Greup 
Voorgesteld door J.Pinkster 
Afdeling Rotterdam

M . Mastenbroek 
Fleet Application Manager
Anthony Veder Rotterdam 
Schubertlaan 242 
2625 W C  Delft.
Voorgesteld door B.Daman 
Afdeling Rotterdam

B.Nijkamp 
Directeur-
MTS/ROVC/OOM/NH
Harlingen 
De Boterton 7 
8861 KC Harlingen 
Voorgesteld CHHelfrich 
Afdeling Noord

D.A.Vinkoert 
Uitgever/ Hoofdredacteur - 
Superyacht Industry Middel
burg
Voorborch 2 
4335 AV Middelburg.

Voorgesteld door S.A. Zee-
gers-Manck
Afdeling Zeeland

Voorgesteld en 
gepasseerd voor het 
ASPIRANT JUNIOR 
LIDMAATSCHAP
R.J.W.vanGils
Student Maritieme Techniek
T U  Delft
Gaagweg 10
2636 AG Schipluiden.
Voorgesteld doorj.de Vos
Afdeling Rotterdam

J.H.B.van der Weiden 
Student Maritieme Techniek 
T U  Delft 
Weerribben 36 
1112 KM Diemen.
Voorsteld doorj.de Vos 
Afdeling Rotterdam

J.Maris
Student Maritieme Techniek 
T U  Delft 
Brasserskade 37 
2612 CA Delft.
Voorgesteld doorj.de Vos 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepas
seerd voor het DONA
TEURS LIDMAATSCHAP
P.Hoenderop B. V.
Boelewerf 3 
2987 VD Ridderkerk

In M em oriam
Op 16 maart overleed op 77- 
jarige leeftijd de heêr J.D . van 
der Sloot, hij was ruim 41 jaar 
lid van de KNVTS.
Op 10 maart overleed op 60- 
jarige leeftijd de heer H. Bek- 
ker, hij was ruim 38 jaar lid 
van de KNVTS.
Op 2 april overleed op 99-jari
ge leeftijd de heer D. de Haan, 
hij was ruim 58 jaar lid van de 
vereniging.
Op 6 juni overleed op 72-jari
ge leeftijd de heer J.J, Traas, 
hij was ruim 40 jaar lid.
Op 11 juli overleed op 95-jari 
ge leeftijd de heer H. ter Haar, 
hij was ruim 50 jaar lid van de 
vereniging.
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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

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

Arbeidsbemiddeling

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

M A I I T I M I  
F H I M  H H 'D H ICli

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

Tiir4)ttriiflic<’luirfivk

Plaats of zoek vacatures op 
www.maritiemevacaturebank.nl
Dé website waar vraag naar en aanbod 
van mensen in de maritieme bedrijfstak 
elkaar kunnen vinden 
www.maritiemevacaturebank.nl 
info@maritiemevacaturebank.nl

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

Asset Management

Tra zo
Asset Management

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

Audiovisuele Produkties

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

Coatings

InternationaL
Marine Coatings

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

Dieselmotoren, 
onderhouds- en reparatie- 
Bpparatuur

HDM
DE  H AAS D IE S E L  M O TO R E N  BV

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

Dieselmotoren 
verkoop en reparatie

Cummins
Diesel Sales + Service bv

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

DP werkschepen en 
FPSO

m maritime

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 if t b f

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

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

Experts & Taxateurs

Loodswezen

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

Hef kol om/Sect iebou w

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

ISM- Systemen, 
-trainingen en manuals

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

Krukas-, drijfstang-, 
motorblokreparatie

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

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  L W ft j

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

Maritiem Projectbureau

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

rite

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

*  *  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 E G  Maassluis 
Tel. 010-592 19 66 
FaxOlO-592 77 72 
E-mail: company@takmarine.nl

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

Maritieme elektronica

S :
i

Radio Holland
1999

Radio Holland Netherlands B.V.
Eekhoutstraat 2,3087 AB Rotterdam, 
havennummer 2121 
Postbus 5068,3008 AB Rotterdam 
Telefoon: +31 (0)10 4283344
Fax: +31 (0)104281498
website: www.radioholland.nl
email: info@radioholland.nl
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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. 0 10-413 08 52 
FaxOlO -413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

Safety Training

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

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

Scheepsluiken/
luikenkranen

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

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

Scheepsreparatie

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

Schroefasafdichtingen

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

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

G RIIord
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. 0 570-50 21 70
Fax 0570-50 21 71
www.innotiv.nl

Uitlijnen en funderen

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

Veiligheid

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 T E  Dordrecht 
Tel. 0 78-617 91 17 
Fax 078-618 68 02 
info@srt -vertalingen.nl

Verwarmingssystemen, 
verkoop en onderhoud

A 4LBO RG
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Aalborg Industries B.V.
Postbus 145 
3200AC Spijkenisse 
Ohmweg 8 
3208KE Spijkenisse 
T e l.:+31 (0)181 650 500 
Fax: +31 (0)181 650 501 
rtmw@aalborg-industries.nl 
www.aalborg-industries.nl

Voor al uw maritieme 
zaken

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

SCHIP Wl

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

Stichting ‘Schip en W erf de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied K N V TS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut 
MAREN, de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie 
VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de 
Afdeling Maritieme Techniek van K lVl-N IRt A  en de Federatie 
van Werknemers in de Zeevaart F W Z

Verschijnt *1 1 maal per jaar
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■  GLOBAL SALES AND SUPPORT 

EXTENSIVE RANGE OF PRODUCTS AND SERVICES 

ONGOING PRODUCT DEVELOPMENT

DAMEN STAN PATROL 4207

DAMEN CONTAINER FEEDER 800

LCF-AIR DEFENCE AND COMMAND FRIGATE

RIGHT
DAMEN CUTTER SUCTION DREDGER 600

DAMEN DOUBLE ENDED RORO FERRY

BEAM TRAWLER

AM ELS 49.30M

SHIPREPAIR

D f l M S I I
D A M E N  SHIPYARDS GR OU P

Industrieterrein Avelingen West 20 P.O. Box 1
4202 MS Gorinchem 4200 AA Gorinchem

The Netherlands

phone +31 (0)183 63 99 22 
fax +31 (0)183 63 21 89

info.group@damen.nl
www.damen.nl

mailto:info.group@damen.nl
http://www.damen.nl
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Credib ility

Flexibility

Vessel integrity

M aintenance

Reputation

Risk m anagem ent

Safety matters
Regulations

Crew  w elfare

Efficiency

Pollution

Cost reduction
\  w

Life at sea is a tu rbu lent business. There is much to  watch out fo r -  such as 

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

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

tra in ing because we are committed to  your safety matters.

LIFE MATTERS
www.lr.org

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

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

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

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

egrster

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

