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IHC HOLLAND PARTS & SERVICES BV (IHC P&S} is onderdeel 
van de IHC Holland M erwede groep en is gevestigd in K inderdijk. IHC P&S is veran tw oo rde lijk  

voo r de levering van baggerinsta lla ties en com ponenten voo r n ieuw bouw pro jecten , reservedelen voo r de 
bestaande baggerv loo t en specia listische service ten behoeve van m axim ale ou tpu t van baggerschepen. De afde ling 

Dredge Service & M aintenance {D S & M ) heeft als doel het w e re ldw ijd  onderhouden van IHC-baggerinsta lla ties door het leveren 
van diensten en advies. H iertoe m aakt DS&M gebru ik  van de m ogelijkheden te r plaatse voo r com plete m ontage van en het vervaard igen van 

onderdelen voor baggerinsta lla ties. A ls gevo lg  van onze activ ite iten  volgens de 'L ife  Cycle S upport'-filo so fie  is de vraag naar onze d iensten toegenom en
en w illen  w ij graag ons team uitb re iden.

PROJECT ENGINEERS EN SENIOR PROJECT ENGINEER
De P ro jec t E ng ine e r h e e ft de c o m p le te  le id in g  o ve r co m p le xe  p ro je c te n . Hij is v e ra n tw o o rd e lijk  v o o r de te ch n isch e  sp e c if ica tie s , o n tw e rp , 
o n d e rh o u d  en k w a lite its c o n tro le . Hij o n d e rh o u d t co n tac ten  m e t k lan ten , le ve ranc ie rs  en sp e c ia lis te n  van he t IHC ho o fd ka n to o r. De P ro jec t E ng ineer 
is v e rd e r v e ra n tw o o rd e lijk  v o o r de vo lg e n d e  taken:
• v o e rt inspe c ties  u it op  lo ca tie  /  aan b o o rd  van b a g ge rschep en ; • o n d e rh o u d t c o n ta c t m e t s u b c o n tra c to rs , k lan ten  en IH C -spec ia lis ten ;
• z o rg t v o o r de b e sch ikbaa rhe id  van de ju is te  s p e c if ica tie s ; • le id t repa ra ties  aan b o o rd  en in de p ro d u c tie h a l.

De P ro jec t E ng ine e r be sch ik t o ve r le id e rsch a p skw a lite ite n , p ro b le e m o p lo sse n d  ve rm o g e n , u its te ke n d e  c o m m u n ic a tie - en in te rp e rs o o n lijk e  
va a rd ig h e d e n  en een s e rv ic e g e r ic h te  in s te llin g . D aarnaast m o e t h ij in s ta a t z ijn p ro je c te n  te  o ffre re n  en aan te  s tu re n  en m o e t hij een te a m p la ye r 
z ijn . O ve rige  fu n c tie -e ise n  zijn :
• m in im a a l h b o -w e rk tu ig b o u w k u n d e  o f m a ritie m e  te ch n ie k ; • m in im a a l 5 ja a r e rv a rin g  in een v e rg e lijk b a re  fu n c tie :
• e rva rin g  m e t s ta a lc o n s tru c tie s  en las te chn iek  is een pre; • in bezit z ijn  van een g e ld ig  r ijb e w ijs -B  is ve re is t.

Om  de g ro e p  P ro jec t E ng ineers  aan te  s tu re n , z ijn  w ij ook op zoek naar een S e n io r P ro jec t E ng ineer d ie  le id in g g e ve n d e  en co m m e rc ië le  
va a rd ig h e d e n  he e ft. Van de S e n io r P ro jec t E ng ine e r w o rd t v e rw a ch t da t h ij de P ro jec t E ng ineers  a a n s tu u rt en n ieu w e  o p d ra ch te n  ge ne re e rt.
V o o r m e e r in fo rm a tie  o ve r be ide  vaca tu re s  kun t u c o n ta c t op nem e n m e t B ert-Jan  de Keijzer, te le fo o n : 078-6921472.

SERVICE ENGINEERS
De S erv ice  E ng ine e r h o u d t zich bezig m et:
• he t sa m e n s te lle n  van w e rk tu ig b o u w k u n d ig e  co m p o n e n te n  to t  B a g g e rin s ta lla tie s ;
• he t m o n te re n  van w e rk tu ig e n , e le k tr is ch e  co m p o n e n te n  en un its  aan b o o rd  van he t sch ip ;
• he t c o n tro le re n , u it li jn e n , even tuee l c o rr ig e re n  en in b e d r ijf  s te lle n  van aan bo o rd  aanw ezige  sys tem en ,

F u n c tie -e ise n :
• m ts -w e rk tu ig b o u w k u n d e  o f g e lijk w a a rd ig ; • enke le  ja ren  e rva rin g  in een s o o rtg e lijk e  fu n c tie ;
• fle x ib e l, v in d in g r ijk ; • be re idhe id  in voo rkom ende  gevallen w erkzaam heden op locatie  te  verrich ten .

V o o r m e e r in fo rm a tie  o ve r deze va ca tu re  ku n t u c o n ta c t op nem e n  m e t Peter B ron sve ld , te le fo o n : 078-6910895.

TRAINEES
Er zijn nog enke le  p laa tsen  besch ikbaa r v o o r pas a fg e s tu d e e rd e  h ts 'e rs  w e rk tu ig b o u w k u n d e  die in te resse  hebben in een tra in e e sh ip . Het 
tra in e e s h ip  is be d o e ld  als o p s ta p  naar de fu n c tie  P ro jec teng in eer. De s ta r te n d e  m e d e w e rke r k r ijg t d o o r een breed aangeboden  o p le id in g s tra je c t 
de ge le g e n h e id  z ich b inn en  de o rg a n isa tie  te  o n tw ikke le n  naar p e rso o n lijke  in te resse  en m o g e lijkh e d e n . Sam en m e t een m e n to r w o rd t, aan de 
hand van o r ië n te re n d e  in te rne  s tages, bepaa ld  w e lke  r ic h t in g  b innen  de a fd e lin g  D S & M  w o rd t gekozen en w e lke  o p le id in g  no odzake lijk  is om  de 
to e k o m s tig e  fu n c tie  goed te  kunnen u itvo e re n . Deze o p le id in g  w o rd t in de vo rm  van cu rsussen  aangeboden  doch kan ook he t t i jd e li jk  m eew erken 
op  een andere  a fd e lin g  b innen  IHC betekenen. V o o r m eer in fo rm a tie  ove r he t t ra in e e s h ip  ku n t u c o n ta c t op nem e n  m e t Ja n -W ille m  van B loo is , 
te le fo o n : 078-6910452.

W at bieden w ij?
Een gevarieerde baan in een prettige , technisch hoogw aardige w erkom geving, b ij een in ternationaal georiën teerde organisa tie die 
vo lop  in on tw ikke ling  is. W ij bieden m ogelijkheden voor gerichte persoonlijke on tw ikke ling  en loopbaanpaden op zowel technisch 
als le id inggevend niveau binnen onze eigen vak- en m anagem entople id ingen.
S chrifte lijke  so llic ita ties  kunt u richten aan IHC Holland M erwede BV, A fde ling  P&O Parts & Services, t.a.v. Roos van Setten, 
Postbus 50, 2960 AB K inderdijk o f per e-m ail: r.vansetten@ ihcps.com .

IHC H O L L A N D  PARTS & SERVICES  
AAEMBER OF THE IHC H O L L A N D  M E R W E D E  GROUP

A c q u is it ie  naar aa n le id ing  van deze a d ve rte n tie  w o rd t n ie t op  p rijs  geste ld .

Voor deze en m e er vacatures kunt u kijken op onze w ebsite:

o

www.werkenbij-ihchollandmerwede.nl

mailto:r.vansetten@ihcps.com
http://www.werkenbij-ihchollandmerwede.nl
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I  Nederlandse bedrijven blij
ven innoveren om vooruit te 
kunnen lopen op de interna
tionale concurrentie.
Het resultaat daarvan is te 
meten aan het hoge niveau 
van de inzendingen voor de 
Maritime Innovation Award 
2006 van vereniging Holland 
Marine Equipment.
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22 Fast Ferries History & Future Designs
Mainly due to economic growth 
world wide, transportation is 
needed to serve the complete 
chain of requirements for con
sumers. This is applicable for a 
variety of different products, but 
in the end it always serves the in
dividual consumers.

y, '  . -
•  :  .  -

32 Need for Speed
Het belang van snel varen werd 
al vroeg door Rederij Doeksen 
onderkend. In de passagiers
dienst tussen Terschelling, Vlie
land en Harlingen gaat snelheid 
een steeds grotere rol spelen. De 
sneldienst vormt inmiddels al 33 
jaar een vast onderdeel van de 
vloot van Rederij Doeksen.

36 The W ash of Fast Ferries
The introduction of public 
transport over water by means 
o f fast ferries on the Dutch in
land waterways some five years 
ago brought new attention to the 
problem of wake wash generat
ed by these ships and the possi
ble hindrance and damage their 
wash may impose on other 
ships.

Omslag: The newly 1 4 0 0 1 :2 0 0 4  certified 
Fairplay 22  ASD Tug.
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Fuel cell technology introduces ultra clean ships
In the near future, fuel cell 
technology will transform the 
economics and environmental 
impact of commercial ship
ping, according to the joint in - 
dustry project ‘FellowSHIP’. 
The project recently conclud
ed the first stage of its break
through scientific research on 
fuel cell technology on ships. 
“This technology can be up to 
fifty percent more efficient 
than today’s diesel engines 
and at the same time open up 
for ultra clean ships,” says 
FellowSHIP’s project manag
er Tomas Tronstad of DNV. 
To date, the environmental 
requirements imposed on the 
shipping industry have been 
relatively mild compared to 
land based industry. This, in 
combination with the contin
ued use of increasingly expen
sive fossil fuel and the growing 
call for cut in greenhouse gas 
emissions, poses a global chal

lenge. A  significant solution to 
this will be the development of 
fuel cell technology for ships 
which, compared with con
ventional power generating 
equipment, offer improved ef
ficiency and reduced atmos
pheric emissions.
“The FellowSHIP project, 
initiated in 2003, aims to de
velop and demonstrate com
plete integrated hybrid fuel 
cell systems in ships, and to 
quality that technology for fu
ture use. Results from the ini - 
tial research phase conclude 
that fuel cell technology can be 
applied in commercial ship
ping in the near future. O n 
this basis, a full-scale demon
strator of an auxiliary power 
plant is planned for 2008,” 
says Tomas Tronstad, who 
will demonstrate a small scale 
modell at the ONS.
T he project is led by DNV 
and includes the companies

Eidesvik Offshore, M T U  
C FC  Solutions G m bH , Vik 
Sandvik and W artsila Au 
tomation Norway. The first 
phase also included Wallenius 
M arine and W artsila Corpo
ration.
“W e have proved numerous 

advantages to this ground
breaking technology. The 
power plant efficiency, the op 
erational costs, and the reduc
tion of emissions are signifi
cantly improved in relation to 
conventional engines,” ex
plains Tomas Tronstad.
The only “exhaust” of fuel 
cells is heat and water. I f  fu 
elled by carbon containing fu 
els such as natural gas, the ex
haust will contain C 0 9, but 
reduced by up to fifty percent 
compared to diesel engines 
run on marine bunker fuel. 
Fuel cell technology is inher
ently silent and vibration free. 
This increases passenger com

fort and improves the working 
environment for the crew. 
Furthermore, the more simple 
designs with fewer moving 
parts require far less mainte
nance. Also, fuel cell technol
ogy is modular, enabling sys
tems to be configured for effi
cient use of onboard space. 
This versatility, coupled with 
reduced costs and clean emis
sions, makes fuel cell technol
ogy the bow wave of the future 
of commercial shipping.

Contact:
Tomas Tronstad 
E-mail:
T  omas.tronstad@dnv.com 
Stale Selmer-Olsen 
E-mail:
stale, selmer-olsen@dnv. com

Fairplay Towage achieved ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4  
Certification
The Hamburg based Fairplay 
Towage achieved the certifi
cation for an environmental 
management system in mid 
August 2006. A n intensive 
months long preparation peri
od took place preceding the 
certification process by 
Lloyds’ Register. The certifi
cates cover Fairplay’s opera
tional bases in Hamburg, 
W ismar, Rostock and Rotter
dam, the entire tugboat fleet as 
well as the fleet of pontoons 
stationed in the Baltic, All 
Fairplay activities such as har
bour assistances, coastal- and 
worldwide towages, offshore 
services, salvages and the two 
emergency tugs chartered to 
the German government are 
included in this environmen
tal ISO-standard.

Next to the already existing 
ISM and ISO 9001:2000 certi
fication, Fairplay is convinced 
that the ISO 14001:2004 is be
yond the normal scope of a 
tugboat operator’s quality sys
tem and will be beneficial not 
only for its business. The ISO

14001 is binding Fairplay to 
work in a strictly defined envi 
ronmental framework, such as 
obeying strict engine exhaust 
norms or the use of low sul
phur bunkers.
Fairplay Towage, which cele
brated its centenary in 2005, is

operating a fleet of modern 
tugboats in Hamburg and 
River Elbe ports, in ports of 
the German Baltic as well as in 
Rotterdam. In addition Fair
play offers since many years 
worldwide towages and off
shore services in the Northsea. 
Since 2004 Fairplay is a fifty 
percent shareholder o f the 
Antwerp based towage com 
pany URS and, with the 
extension of the EU  in 2004, 
Fairplay established its own 
office in Szczecin/Poland, 
offering local harbour assis
tances and coastal towages.
F airplay T  owage 
E-mail:
info@fairplay-towage.com
www.fairplay-towage.com

mailto:Tomas.tronstad@dnv.com
mailto:stale.selmer-olsen@dnv.com
mailto:info@fairplay-towage.com
http://www.fairplay-towage.com
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Emma Maersk: groot, groter, grootst
De Regina Maersk kwam in 
1996 in de vaart en was het 
eerste containerschip m et een 
capaciteit van meer dan 6.000 
TEU, N u, tien jaar later, is de 
vloot van containerschepen 
van meer dan 6.000 T E U  ge
groeid tot een aantal van ruim 
200.
In die periode was de inkt van 
het laatste persbericht waarin 
“het grootste containerschip 
ooit” werd gepresenteerd nog 
nauwelijks droog, of het vol
gende, m et informatie over 
een schip met nog meer 
I 111 's, kwam reeds uit.

Zo maakte Lloyd’s Register in 
juli van dit jaar bekend dat de 
Xin Los Angeles was opgele
verd door Samsung Korea aan 
haar eigenaar, de China 
Shipping Container Lines 
(CSCL). Op dat moment was 
dat schip, de eerste van een se
rie van acht, met een capaciteit 
van 9.600 T E U  de grootste ter 
wereld.
M et een lengte van ruim 336 
m  en een vermogen van 
68.520 kW  bereikt het schip 
een snelheid van circa 25 
knopen, gebruikelijk bij grote 
containerschepen.
M aar de Xin Los Angeles 
heeft de positie van grootste 
containerschip niet lang m o
gen houden.
In augustus doorbrak AP 
Möller zelf het stilzwijgen 
over haar laatste aanwinst, 
door met een persbericht te 
komen over de doop van de 
Emma Maersk. Normaliter 
zwijgt Maersk als het graf over 
haar nieuwe containersche
pen, maar in dit geval gaf men 
er de voorkeur aan om zelf een 
bericht uit te sturen. W ellicht 
omdat Big Blue de wereld wil 
de doen beseffen dat er een 
einde is gekomen aan het 
haasje over springen en dat de 
nieuwe Emma Maersk voor 
lange tijd de grootste zal zijn. 
Ondanks het feit dat er op dit 
moment nog zo’n 275 contai
nerschepen van meer dan

6.000 T E U  in bestelling zijn. 
De maten van ‘Em m a’ liegen 
er dan ook niet om: lengte 397 
m  en breedte: 5 6 m
H et persbericht geeft geen ge
gevens over de diepgang, deze 
zal 15,50 a 16,00 meter zijn. 
Volgens Lloyd’s Register
Fairplay heeft het schip een 
laadvermogen van 156.907 
Dwt.
H et op de eigen werf van de 
reder in Odense gebouwde 
schip (èèrste van een serie van 
acht) heeft een capaciteit van
11.000 T E |", Analisten m e
nen echter dat op basis van het 
laadvermogen en de afmetin
gen, het schip meer containers

Foto: Roy Borghouts Fotografie.

zou kunnen laden. M et onder
deks de containers tien hoog 
en aan dek zeven hoog wordt 
de geschatte maximale capa
citeit 13.500 T E U  en bij acht 
hoog zelfs 14.200 TEU.
H et schip kan voorts minstens
1.000 koelcontainers van 40 ft 
vervoeren.
H et dekhuis staat midscheeps 
en niet zoals gebruikelijk meer 
naar achteren.
H et schip wordt voortgestuwd 
door een 14 cylinder W artsila

14 RT-flex 96 C motor van 
80.080 kW  bij 102 r.p.m ., ge
bouwd door Doosan Eng. Co 
uit Korea. Deze motor drijft 
een 6-bladige vaste schroef 
aan met een diameter van bij - 
na tien meter waarmee een 
snelheid van 24,5 knopen 
moet worden gehaald, nog 
verhoogd door twee elektro
motoren die aan de schroefas 
zijn gekoppeld. Hoewel het 
vermogen van deze motoren 
niet bekend is, mag worden 
verondersteld dat dat toch 
minstens in de orde van 4.000 
a 5.000 kW  zal liggen. Het 
voortstuwingsvermogen zou 
in dat geval groeien tot circa

90.000 kW . Hoewel evenmin 
formeel bekend, is het niet on
mogelijk dat deze elektromo
toren bij lagere snelheid ook 
als asgeneratoren kunnen w or
den gebruikt, waardoor de to 
tale rendement van het voort - 
stuwings- en hulpvermogens- 
systeem wordt verbeterd.
H et schip is uitgerust met vijf 
dieselgeneratoren met een to 
taal vermogen van 20.700 kW  
en een gecombineerde gas- en 
stoomturbine generator van

8.500 kW , gebruik makend 
van de verliesenergie van de 
uitlaatgassen.
H et casco onder de waterlijn 
is behandeld met een mi 
lieuvriendelijke siliconenverf 
waardoor de weerstand wordt 
gereduceerd en 1.200 ton 
brandstof per jaar wordt be
spaard. O p een jaarlijks ver
bruik van circa 100.000 ton. 
Voor het sjorren van de con 
tainers aan dek wordt gebruik 
gemaakt van een door de 
Odense werf gepatenteerd 
‘lashing bridge’ systeem. De 
mechanische belasting op de 
containersjorringen geduren
de slecht weer wordt beperkt

door twee paar stabiliser syste
men.
Goed manoeuvreren met dit 
gigantische schip wordt m o
gelijk gemaakt door twee boeg 
en twee hek dwarsschroeven, 
elk met een stuwvermogen 
van 25 ton.
De Emma Maersk is in hoge 
mate geautomatiseerd, waar
door het schip kan worden ge
varen met een bemanning van 
dertien personen.
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Waar kennis, kracht en kunde 
samenkomen
W aar v in d t  u ze nog? Professionals d ie  7 dagen per w eek, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g ra fie  z ijn  gew aarbo rgd . Zeker.

www.atlasgroep.nl

A tlas Personnel Services
jé Ê k  . 4A- La Crosse
« T O i s a i l o r  W . o , , „ ,  T » » T, [AYMAR LA  CROSSE LTD. Atlas Tristar-  Q

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

http://www.atlasgroep.nl
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Kapitein
Voor een Nederlands koopvaardijschip m et als vaargebied NW- 
Europa /  Noord A tlan tic. Bij deze vacature gaat het om een schip 
dat droge lading vervoerd.
Vaarbevoegdheid M a s te r - No u m itatio n s

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

Eerste stuurman
Als eerste stuurm an aan boord van een supplier is ervaring m et 
manoeuvreren een pré. Voor een van onze opdrachtgevers zijn w ij 
m et spoed op zoek naar eerste stuurlieden m et ervaring in de 
offshore. Het werkgebied beperkt zich to t  de Noordzee.
Het vaarschema is 4 weken op/af.
Vaarbevoegdheid chief Officer -  A ll ships lessthan  3000 GT

Eerste stuurman
Voor diverse baggerprojecten in het M idden Oosten maar ook 
voor diverse Schepen in de koopvaardij m et een w ere ldw ijd  
vaargebied.
Vaarbevoegdheid Chief Officer -  No u m itatio n s

Dynamic positioning operators
Eerste en tweede stuurlieden
B innenkort staten de werkzaamheden aan een groot offshore 
project in Sakhalin van start. Voor één van onze opdrachtgevers 
zijn w ij op zoek naar stuurlieden m et een vo lled ig  DP-certificaat. 
Een NOGEPA /  OLF /  OPITO goedgekeurde offshore tra in in g  is een 
pré.
Vaarbevoegdheid Chief Officer -  No u m itatio n s

Tweede scheepswerktuigkundige
Voor zowel koopvaardij schepen als baggerschepen m et een 
w e re ldw ijd  vaargebied.
Vaarbevoegdheid Second Engineer -  No u m itatio n s

Maritiem officier
Voor diverse Nederlandse koopvaardijschepen zijn w ij op zoek 
naar enthousiaste m aritiem  officieren. Bij onze opdrachtgevers 
kan er zowel als geïntegreerde o ffic ie r als m ono disciplinaire 
o ffic ie r gevaren worden. Vaargebieden variërend van Europa to t 
w e re ldw ijd .
Vaarbevoegdheid M aritim e Officer -  No u m itatio n s

Voor een grote opdrachtgever in de nautische sector heeft 
Atlas een uitdagende opdracht gekregen:
De WERVING EN SELECTIE VAN NAUTISCH PERSONEEL VOOR DE 
VOLGENDE FUNCTIES:

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

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

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

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

Tevens zijn  w ij  op zoek naar een:

Projectcoördinator
Werkzaamheden: Vanuit kantoor Atlas Urk p lanning &  coördina
tie  van nautisch personeel en bij calam ite iten zelf diensten draai
en op locaties en objecten binnen het IJsselmeergebied.

Voor meer inform atie  a a n g a a n d e  bovenstaande vacatures

KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KANTOOR TE URK MET
Pieter Zeeman  op telefo o nnum m er  0527-200250,
PER E-MAIL NAAR PZEEMAN@ATLASGROEP.NL 
OF VIA ONZE WEBSITE WWW.ATLASGROEP.NL

www.atlasgroep.nl

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

De morgenstond 1, de eerste Combi Freighter 1200.

M o r g e n s t o n d  I

O p 31 juli 2006 is het 
m.s. Morgenstond I (imonr. 
9320506) officieel overgedra
gen aan Rederij C .T. D rent & 
Zoon (Drent Beheer B.V.) in 
Siddeburen. De bevrachting 
werd in handen gegeven van 
Wagenborg Shipping B.V. in 
Delfzijl. De Morgenstond I 
was oorspronkelijk bouw- 
nummer 836 van Damen Ship - 
yards Hoogezand, maar dat 
werd later gewijzigd in 7.401. 
H et is de eerste van een serie 
van Combi Freighters 12000, 
die worden gebouwd bij de 
Oekraïnse werf V A T Sudno- 
budivnyi Zavod Okean. Het

CF 12000-type heeft een leng
te over alles van 142,95 meter, 
een lengte tussen de loodlijnen 
van 134,95 meter, een breedte 
van 18,90 meter en een holte 
van 10,95 meter. De M orgen
stond I heeft een bruto tonna
ge van 8,999 ton, netto tonna 
ge van 4.585 ton en een draag
vermogen van 12.000 ton. De 
containercapaciteit is 686 
TEU , waarvan 374 op de lui 
ken. H et Schip is uitgerust met 
twee Liebherrkranen, elk met 
een hefvermogen van 60 ton. 
De voortstuwing wordt gele
verd door een MaK-hoofdmo
tor, type 6M43, met een ver

mogen van 6.000 kW . Drent 
Beheer B.V. heeft nog twee 
schepen van dit type in aan
bouw, de bouwnummers

7.402 en 7.403. De oplevering 
van deze schepen, de M orgen
stond II en III is in de loop van 
2007 te verwachten.

I s e l  i a  r

Scheepswerf Peters B.V. in 
Kampen heeft op 25 augustus 
2006 de eerste zogenaamde 
‘Ice-runner 3600’ opgeleverd. 
D it is een nieuw type schip, 
dat door de w erf samen met 
betrokken reders en W agen
borg Shipping B.V. is ontwik
keld. T ot dusver zijn er elf 
schepen van deze serie be
steld. Drie worden in Kampen 
op stapel gezet, acht bij de Le- 
da Shipyard in het Kroatische 
Korcula. H et eerste schip van 
de nieuwe serie was bouw- 
nummer 1.205, de Iselmar 
(imonr. 9331335) voor 
Scheepvaartbedrijf Roel Ol- 
dekamp in Lemmer. H et cas
co was op 11 maart 2006 in 
Korcula te water gelaten en op 
19 april kwam het gesleept 
door de sleepboot W aterman 
behouden in IJmuiden aan. 
De volgende dag vertrok het 
casco naar Kampen om bij 
Scheepswerf Peters te worden 
af gebouwd. O p 21 augustus

2006 werd de officiële proef
vaart vanuit Harlingen gehou 
den, vier dagen later had de 
overdracht plaats aan de Korte 
Lijnbaan in Harlingen.
De afmetingen van de Ice- 
runner zijn:
Lengte over alles 89,99 meter 
Lengte tussen loodlijnen

84,69 meter

Breedte 12,50 meter
Holte 8,00 meter
Tonnages: 2.518 ton bruto

1.053 ton netto
3.6 50 ton draagvermogen 

De voortstuwing geschiedt 
door een Wartsila-hoofdmo
tor, type 9L20 (H FO  380), 
van 1.800 kW . De eerste reis 
maakte dit nieuwe schip met

een lading zout van Harlingen 
naar Mantyluoto,
Van deze serie Ice-runners 
volgt medio september het 
bouwnummer 1.011, de 
Storm (imonr. 9374674) voor 
Kustvaart Harlingen B.V., dat 
op 30 juni dwarsscheeps te 
water werd gelaten. Voor half 
november staat de oplevering 
gepland van het bouwnum 
mer 1.206, de H am s (imonr. 
9331347), eveneens voor 
Kustvaart Harlingen B.V. De 
Harns liep op 5 juli in Korcula 
van stapel. De bouwnummers 
1.207 (Ankie), 1.208 (Leonie) 
en 1.014 (wel een Kampens 
bouwnummer, maar casco- 
bouw in Kroatië) 1.209, 1.210 
en 1.211 zullen in 2007 en 
2008 worden opgeleverd. De 
in Kampen te bouwen bouw
nummers 1.012 (de Jo Lyn) en 
1.013 (Marc-André) zijn ge
pland voor 2007.
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R ederijn ieuw s

Surinam River opgeleverd

Als eerste van een serie van 
acht 1118-TEU container
schepen is op 2 augustus 2006 
de Surinam River (imonr. 
9330226) als bouwnummer 
311 door de Chinese werf 
Qingshan Shipyard Ltd. in 
W uhan aan m.S. Surinam Ri 
ver I C.V. opgeleverd. H et be
heer wordt gevoerd door Uni 
versal Marine B.V. H et schip 
was begin juni van de werf in 
W uhan vertrokken om de vele 
vaste bruggen nog te kunnen 
passeren die over de rivier de 
Yangtze liggen in verband met 
te verwachten hogere water
stand. De afbouw vond plaats 
in de 1.500 kilometer stroom 
afwaarts gelegen havenstad 
Shanghai. De proefvaart werd 
gehouden van 20 to t en met 22 
juli 2006, waarbij een snelheid 
van 20,5 knopen is behaald.

De Surinam River (foto rederij).

Oorspronkelijk was de Suri
nam River m et nog twee iden
tieke schepen - de Amazon 
River en Orange River - be
steld bij Volharding Shipyards 
om te worden gebouwd in 
China. Toen Volharding geen 
overeenstemming kon berei
ken met de Chinese werf heeft 
Universal Marine de opdracht

zelf rechtstreeks geplaatst. De 
afmetingen van dit type schip 
zijn: L.o.a. x B x H  = 147,87 x 
25,45 x 11,50 meter. Het 
draagvermogen is bij een 
maximale diepgang van 8,51 
meter 13.760 ton. De contai- 
nercapaciteit is voor geladen 
containers van 14 ton 700. Er 
zijn 220 aansluitingen voor

reefer-containers. H et door 
Germanischer Lloyd geclassi
ficeerde schip is uitgerust met 
twéé containerkranen. Dé 
M .A.N.-hoofdmotor heeft 
een vermogen van 9.800 kW  
voor een dienstsnelheid van
19,6 mijl per uur. De onder 
Cypriotische vlag varende Su
rinam River (9,966 gt) is voor 
een jaar vercharterd aan de 
United States Lines in Los 
Angeles voor tweemaandelijk 
se rondreizen tussen het Verre 
Oosten, Australië, Nieuw 
Zeeland en Los Angeles onder 
decharternaamEagle 2. Vanaf 
9 augustus lag de Eagle 2 in 
belading in Shekou en enkele 
dagen later vertrok het schip 
voor de eerste reis via Hong 
Kong naar de westkust van de 
Verenigde Staten.

Nieuwe tankers voor C learw ater Group

Tewaterlating van de Cobaltwater (foto rederij).

N a de aankoop van de bij 
Aykin Shipyard in Tuzla in 
aanbouw zijnde Turkse tanker

Milas C. van Adrasan Deniz- 
cilik A.S., Istanbul beschikt de 
Clearwater Group over zes

chemicaliëntankers. De tanker 
werd op 17 juni 2006 als Co
baltwater (imonr. 9366744) te 
water gelaten en begin au 
gustus aan de rederij overge
dragen. De Cobaltwater heeft 
als afmetingen: lengte o.a. 
99,98 meter, breedte 16,00 
meter, holte 8,20 meter en 
maximale diepgang 6,92 m e
ter. Dertien ladingtanks heb
ben een capaciteit van 6.054,4 
m3bij 98%.
De 3.530 bruto ton metende 
tanker is gebouwd onder klas

se van Bureau Veritas. De 
Clearwater Group zet de sche
pen in bij hoogwaardig chemi 
caliëntransport over zee. Om  
aan de toenemende vraag naar 
dit soort Schepen te kunnen 
voldoen is bij Breko Nieuw
bouw B.V. in Papendrecht een 
chemietanker besteld met de 
optie voor één tweede. H et 
eerste schip, de m.t. Coolwa- 
ter zal medio 2007 operatio
neel zijn en wordt daarmee het 
zevende schip van de Clear
water Group.

Opnieuw bouwopdracht van Vroon

Op 17 juli 2006 heeft Vroon, 
Breskens, bij de Chinese werf 
Jinling Shipyard in Nanjing 
twee 1.118 T E U  container 
schepen besteld. De 13,760 
dw t metende schepen krijgen 
als afmetingen: L  o.a. (1.1.) x B

x H  (dg) = 148,00 (140,30) x 
23,25 x 11,50 (8,50) meter. De 
diënstsnelheid zal ongeveer 
19,6 knopen bedragen. De op
levering is gecontracteerd voor 
het derde en vierde kwartaal 
van 2008.
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Anthony Veder bestelt ing-feeder in Polen

Anthony Veder in Rotterdam 
heeft een L N  G  - tanker besteld 
bij een Poolse werf, Bovendien 
heeft de gastankvaartrederij 
een optie genomen op een 
tweede LNG-tanker. Hoewel 
een innovatief project konden 
de Nederlandse werven geen 
aantrekkelijke aanbieding m a
ken omdat het geen serieschip 
betrof M et een relatief klein 
schip (120 x 17 meter) wil de 
Rotterdamse rederij vanaf de 
grote importterminals de re
gionale distributie van het 
vloeibare gas gaan verzorgen. 
Veder heeft een langdurig 
contract van vijftien jaar met 
optie op verlenging gesloten 
met de Noorse aardgasdistri
buteur Gasnor voor LN G- 
vervoer langs de Noorse kust. 
Gasnor is een samenwerking 
tussen Norsk Hydro, Hauga- 
land Kraft, Statoil, Ruhrgas, 
Total en de Norske Shell. De 
dubbelwandige tanker kan
7.500 m 3 L N G  vervoeren bij 
een temperatuur van -163° C, 
maar is ook inzetbaar voor 
vervoer van andere vloeibare 
petrochemische gassen, zoals 
ethyleenbij -104° C waarvoor 
een koelinstallatie wordt geïn
stalleerd, propyleen bij -48° C 
en ook producten op nul gra
den. Door de grote tempera

tuursverschillen moeten de 
geïsoleerde roestvrijstalen la- 
dingtanks goed bestand zijn 
tegen druk.

A an boord zijn twee machine
kamers, één met gasturbines 
op L N G  en één m et diesel
motoren voor zware olie.

Impressie wan de LIMG-tanker voor Anthony Veder.

Bij vervoer van vloeibaar 
aardgas wordt de lading op de 
lage temperatuur gehouden 
door steeds een beetje vloei
baar gas te laten verdampen 
waardoor warmte aan het gas 
in de ladingtanks wordt ont
trokken. H et verdampende 
gas wordt gebruikt om de gas
generatoren te laten draaien. 
Hierbij is de 0 0 , -  en roetuit- 
stoot aanzienlijk minder dan 
bij gas- of dual fuelmotoren 
die niet m et zware olie kunnen 
worden gestookt. D it zou be
tekenen dat wanneer er geen 
aardgas wordt vervoerd bij een 
dergelijke voortstuwing op de 
aanmerkelijk duurdere gasolie 
gevaren zou moeten worden.

Zowel de gasturbine als de 
dieselmotor zijn gekoppeld 
aan dynamo’s die twee 
elektromotoren aandrijven op 
twee Azipull roerpropellers. 
Kleinschalig L N G  vervoer is 
een groeimarkt in gebieden 
zonder pijpleidingen, zoals ei
landen in de Middellandse 
Zee. De vraag naar aardgas 
stijgt. Er zijn grote LN G  im

portterminals gepland en re
gio’s waar geen pijpleidingen 
liggen zijn dan aangewezen op 
regionale distributie over zee. 
Nederland moet snel een be
sluit nemen over een nieuwe 
LNG-term inal die ook ge
schikt is voor export in kleine
re hoeveelheden. Hierdoor 
zou Nederland als distributie
land voor aardgas een nieuwe 
impuls kunnen krijgen. De 
nieuwe LNG-tanker komt 
eind 2008 in de vaart.
Anthony Veder neemt op kor
te termijn drie nieuwe ethy- 
leengastankers van elk 5.600 
m 3 in de vaart, twee op korte 
termijn - de Coral Lophelia en 
Coral Néttuno - en de derde - 
de Coral Leaf - begin 2007. 
De eerste zullen emplooi vin
den in Noordwest-Europa, de 
derde in het Verre Oosten. 
Deze tankers hebben ijsklasse 
IA  en zijn geschikt om ‘s win 
ters op Finland te varen.

Vlootuitbreiding Reider Shipping B.V.

Multraship bestelt twee Carousel Tugs

Multraship Towage & Sal
vage B.V. in Terneuzen heeft 
op 27 jvxli 2006 een opdracht 
geplaatst voor tweë innovatie
ve Combi Tugs m et het unieke 
Carousel sleepsysteem bij de 
Maleisische werf Nautica N o
va Shipbuilding & Enginee
ring (NNSE). De eerste van de 
twee sleepboten zal eind 2007 
worden geleverd, de tweede 
ongeveer drie maanden later,

waarna zij door Multraship 
zullen worden ingezet in het 
Westerschelde gebied. De 
sleepboten worden 33 meter 
lang en 12 meter breed en krij 
gen een snelheid van 13 
knopen. M et een minimale 
statische trekkracht van 80 ton 
zullen zij tot de sterkste ha
ven- en escortsleepboten ter 
wereld behoren.

De Linge Trader (foto rederij).

Reider Shipping B.V. in W in 
schoten heeft eind juni en me
dio augustus 2006 twee sche
pen aan de vloot toègévoegd: 
de Merwe Trader (9319600) 
en de Linge Trader 9347762) 
De schepen zijn gebouwd bij 
Zhejiang Yangfan Ship Group

Ltd. als bouwnummers 2.024 
en 2.025. De Merwe Trader is 
in de vaart gebracht onder de 
charternaam YM  Mawei. Bei
de schepen zijn identiek aan de 
Maas Trader, die beschreven 
is in SW Z mei 2006, pag. 9.



D iverse  op leveringen

D atum
dd.mm.ii

N aam W e rf B.nr.
IM O .n r

Type schip O pdrachtgever Bijzonderheden,
Zie .... in SW Z jj-m m /blz

09 2006 Arklow Rival Barkmeij er Stroobos 310
9344514

Arklow Shipping Ltd. 2003, nr. 12, pag, 28-32

09-2006 Smit Bronco IHC Delta Shipyards 11016
9345491

DM PT2500 Smit Transport Europe

05-2006 Smit B arracuda IHC Delta Shipyards 11017
9345506

DM PT2500 Smit Transport Europe

28-07-2006 M arieke IHC Holland Merwede 1.243
9360714

DEME 2006, nr. 6, pag. 10

24-08-2006 H udsonborg N  iestern Sander 827
9321407

Wagenborg Shipping 2006, nr. 6, pag. 12

03-08-2006 Beluga M otivation /
OOCL Sweden

Volharding Shipyards 568
9301108

Beluga Shipping 2006, n r l ,  pag. 7

08-09-2006 T ransporter /
Onego Explorer

Bodewes Shipyards 687
9362815

ReedereiBuss 2006, nr. 6, pag. 11

Hopperzuiger Marieke.

Opleveringen Damen S hipyards Gorinchem

D atum
dd.mm.ij

N aam B.nr.
IM O .n r

T ype schip O pdrachtgever Bijzonderheden,
Zie . ...in S W Z jj-m m /b lz

07-2006 Smit Antigua 511.512
9343235

ASD2810 Smit Harbour Towage 2003, nr. l,pag. 9

08-2006 Shoal Cape 512.206
9358785

ASD2411 Mackenzie T  ug Services 2004, nr. 4, pag. 16

07-2006 Wenzina 512.207
9364124

ASD2411 Tug Malta Ltd. 2004, nr. 4, pag. 16

08-2006 Rhein 503.925 StanTug 1605 Oldendorff Carriers GmbH 2003, nr. 2, pag. 40
08-2006 Danube 503.926 StanTug 1605 Oldendorff Carriers GmbH 2003, nr. 2, pag. 40
06-2006 EDC-P1 502.921 Pushy Cat 1204 Emirates Dredging Co. 2005, nr. 5, pag. 7
06-2006 Magni 509.603

9339727
StanTug 2208 Associated Icelandic Ports 2006, nr. 3, pag. 7

08-2006 Moskau 509.604
9339739

Stan Tug2208 Oldendorff Carriers GmbH 2006, nr, 3, pag, 7

07-2006 Smit-Femco Novik 509.612
9344605

Stan Tug2208 Smit-Femco 2006, nr. 3, pag. 7



M aritiem e m arkt door Menso de Jong

Geringe invloed olieprijs op economie
H et Opec-kartel voorspelt dat de olie- 
markt volgend j aar in rustiger vaarwater 
komt met prijzen rond US$ 64/65 als 
gevolg van een afvlakkende economie in 
de VS en China. Inderdaad is de olie
prijs, na een top van bijna 77 dollar, me
dio augustus gedaald, maar dat had 
meer te maken met meevallers als het 
voorlopig einde aan de strijd in Liba
non, een minder groot roestprobleem 
voor BP in Alaska dan verwacht, lang
zaam herstel van de oliewinning en raf
finage in de G olf van Mexico na Katrina 
en een grotere West-Afrikaanse pro
ductie ondanks de afname in Nigeria 
waar interne onrust heerst, Angst voor 
hurricane Emesto zorgde later in au
gustus voor één hernieuwde, maar kort
stondige stijging. W at Opec niet noemt 
is het toenemend gebruik van alterna
tieve brandstoffen als kolen, aardgas, 
biodiesel, kernenergie, enzovoort. 
Daarom klinkt de Opec-voorspelling 
meer als een zoethoudertje voor de le
den, zodat zij niet hoeven te denken aan 
vergroting van hun productiecapaciteit.

De grote, private oliebedrijven met hun 
dure olie, gewonnen in diep water of in 
het hoge noorden, moeten er altijd reke
ning mee houden dat staatsbedrijven 
opeens toestemming krijgen meer van 
hun goedkope olie te winnen met prijs - 
erosie als gevolg. Landen als Indonesië, 
Iran, Saoedi Arabië, Venezuela en zelfs 
Rusland kunnen gemakkelijk meer pro
duceren indien de politiek dat mogelijk 
maakt, bijvoorbeeld door de toepassing 
van buitenlandse expertise te stimule
ren.
Overigens valt het best mee m et de 
wereldeconomie. Tegenover wat m in
dere groei in de VS staat een aanwakke- 
rende economie in Japan en de EU. Ook 
Rusland en het Midden-OoSten boeren 
goed dankzij de olie-inkomsten, waar
naast India in opkomst is, Bovendien 
lijkt het nauwelijks verschil te maken of 
de Chinese economie groeit met tien 
procent of maar acht procent; de export 
neemt desondanks toe. In juni 2006 was 
deze 23 procent groter dan in dezelfde 
maand vorig jaar. Daardoor blijven

containerschepen vol beladen vanuit 
het Vérre-Oosten vertrekken en was er 
een voor de zomer ongekende hausse op 
de markten voor massagoed. De olie
prijs heeft daarop kennelijk weinig in 
vloed. Alleen bij een echte recessie in de 
VS of oplaaiende strijd in Verweggistan 
kan het vertrouwen een gevoelige deuk 
oplopen.

Volle schepen, lagere w insten
Al varen de containerschepen vol, het 
vertaalt zich niet in hogere winstcijfers, 
Bijna alle reders rapporteren flink lagere 
resultaten; Hapag-Lloyd en Maersk 
maakten zelfs respectievelijk €  66 m il
joen en US$ 607 verlies in de eerste helft 
van 2006. H et komt omdat afschepers 
begin dit jaar handig gebruik maakten 
van de lagere vrachtprijzen bij het af
sluiten van nieuwe contracten. De druk 
op het vrachtniveau had toen meer te 
maken met de onderlinge Concurrentie
strijd tussen de reders dan met een afne
mende beladingsgraad als gevolg van 
het grotere aanbod van scheepsruimte, 
Maersk en Hapag-Lloyd moesten zien 
hun klanten te behouden na de overna
me van respectievelijk P&O Nedlloyd 
én CP Ships. H un dienstverlening 
kwam immers onder druk te staan als 
gevolg van de herindeling van schepen, 
integratie van computersystemen, en
zovoort. Ondertussen bléven dé kosten 
sterk stijgen. Terwijl een vrachtverla- 
ging snel is doorgevoerd, neemt het een 
lange tijd het verloren terrein terug te 
winnen. Steeds roepen de lijnen dan 
hun lesje geleerd te hebben, maar zodra 
de angst voor een recessie of een surplus 
aan schepen opnieuw de kop opsteekt, 
zijn ze het weer vergeten.
Een schrale troost is wellicht dat de ver
voerskosten per container afnemen door 
grotere schepen in te zetten. De eerste 
Schepen van 9000/9500 teu kwamen 
vorig jaar in de vaart, wat zich dit en 
volgend jaar versneld doorzet. Onlangs 
maakte de ‘Emma M aersk’, de eerste 
van een serie van tien, furore met haar 
lengte van 397 meter en een capaciteit 
van 11.000 teu volgens Maersk en zelfs 
van 13/14.000 teu op basis van de meer



gangbare rekenmethodes. T ot dusverre 
werd aangenomen dat zo’n schip twee 
motoren moest krijgen om een snelheid 
van 24/25 knoop te behouden. Toch 
heeft de ‘Emma M aersk’ maar één die
selmotor van 110.000 bhp. D at zou m o
gelijk zijn omdat het gemiddelde gé
wicht. per container vanaf het Verre 
Oosten steeds meer omlaag gaat 
waardoor, ondanks meer containers aan 
boord, het vervoerde gewicht maar in 
bescheiden mate omhoog gaat. In om 
gekeerde richting is er wel zwaardere la
ding, maar de meeste containers zijn 
leeg.
O f allerlei veiligheidsrisico's wel even
redig toenemen met de scheepsgrootte 
is natuurlijk een ander verhaal.

W ie  le t op veiligheid?
Bij de veiligheid van bulkcarriers spelen 
naast IM O  ook belanghebbenden als de 
Griekse redersorganisatie en Intercargo 
een belangrijke rol. Evenzo Intertanko, 
alsmede enkele reders en wederom de 
Griekse redersorganisatie bij de tankers. 
Veiligheid op veerboten, met name in 
ontwikkelingslanden, krijgt aandacht 
van IM O  en Interferry, de organisatie 
van veerbootreders. Daarnaast loopt in 
Zweden eèn door de overheid gespon
sord project voor een echt veilige RoRo- 
veerboot waaraan ook Stena en Silja 
meedoen. Bij de container- en algemene 
vrachtvaart zijn er geen overeenkomsti
ge belangenorganisaties die veiligheid 
uitdrukkelijk in het vaandel voeren. 
Juist bij de algemene vrachtvaart komen 
veel ongevallen voor, maar het betreft 
vooral kleine en oude schepen die voor
namelijk in handen zijn van reders in 
ontwikkelingslanden, een moeilijk te or

ganiseren groep m et bovendien weinig 
begrip voor veiligheid.
De containerreders hebben evenmin 
een platform om bijvoorbeeld de veilig- 
heidsgevolgen van de huidige schaal
vergroting te bestuderen. W el moet ge
zegd worden dat velen meedoen aan ge
zamenlijke projecten met overheden en 
onderzoekorganisaties als M A R lN ’s 
LashingCgJSea, Dankzij hun goede b e
manningen gebeuren er bovendien rela
tief weinig ernstige ongevallen en bijna 
nooit m et verlies van olie. Toch zijn ze 
er wel, maar krijgen alleen publiciteit bij 
een zware brand, zoals op de ‘Hyundai 
Fortuné’ en ‘Hanjin Pensylvania’, beide 
op weg van het Verre-Oosten naar E u 
ropa met vuurwerk aan boord. W ie 
weet bijvoorbeeld dat het container
schip ‘CP Valour’ in december 2005 een 
total loss werd na m et een beschadigde 
motor een vluchtbaai in de Azoren te 
zijn binnengelopen, waarvan geen de
tailkaart aan boord was. H et schip ver
loor na de stranding bunkerolie, maar 
het gebeurde te ver weg van Europa en 
de VS om persaandacht te krij gen.
M et de ‘Emma M aersk’ krijgt Maersk 
een voorsprong op de concurrentie voor 
tenminste een j aar o f drie, althans bij de 
kosten per teu. Maar, krijgt de rederij 
ook een veiligheidsvoorsprong op de 
concurrenten? Maersk heeft ook hierbij 
een reputatie hoog te houden. Bij lage 
snelheid zouden twee boegschroeven 
voor en twee achter de ‘Emma M aersk’ 
voldoende manoeuvreerbaar maken 
met één motor. Ook heeft m en vertrou 
wen in de gepatenteerde sjorbruggen 
die, in combinatie met twee paar stabili 
satoren, 22 containers breed en zeven of 
acht hoog in bedwang moeten houden.

M aar hoe staat het m et brandbestrij
ding? Op het open schip zou dat beter 
gaan door grotere toegankelijkheid van 
de ruimen, maar risico-analyses dien
aangaande zij n er bij mij n weten niet. 
Een meer uitgebreide beschrijving van 
de ‘Em m a M aersk’ is elders in dit num 
mer te vinden.

Veiligheid op RoPax-schepen
H et hierboven genoemde Zweedse 
onderzoek richtte zich op een veerboot 
waarop de passagiers na een ongeval 
veilig kunnen blijven totdat er goede 
hulp beschikbaar komt. Een ombouw 
van lege tanks, zoals destijds door ir. 
Vossnack voorgesteld, moet de stabi
liteit en het drijfyermogen verbeteren, 
waarnaast twee grote ballasttanks een 
eventuele hellinghoek kunnen corrige
ren. Duplicatie van motoren en syste
men maakt het mogelijk de technische 
installatie geruime tijd onder controle te 
houden, talrijke brandremmende gor
dijnen moeten brandverspreiding 
tegengaan op de autodekken, een con 
trolesysteem houdt de gangen groten
deels vrij van rook, enzovoort. H et pro
ject kreeg de naam DESSO, DESign for 
Survival Onboard. Reddingboten zijn 
derhalve niet beschikbaar, wel redding- 
vlotten voor het geval het toch echt mis 
gaat ondanks alle voorzieningen. Een 
reddingboot lijkt mij dan een plezieriger 
gedachte, maar pas na een DESEL-pro- 
ject (DEsign for Safe Evacuation by 
Lifeboat), Thans raken meer mensen 
gewond of zijn zelfs omgekomen bij oe
feningen m et reddingboten dan ermee 
gered worden.

Menso de Jong 
was jarenlang 
agent in het Ver
re Oosten voor 
diverse scheep
vaartmaatschap
pijen. Hij is nu 
freelance journa
list en vaste 
medewerker van 
Schip &  W erf de 
Zee
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Genomineerden Maritime 
Innovation Award 2006
Toeleveranciers blijven vernieuwen

Ondanks de enorme druk in de marit ieme toeleveringsindustrie om aan de vraag voor nieuwe apparatuur 
te voldoen, w ord t de toekomst niet vergeten. Nederlandse bedrijven blijven innoveren om vooruit te kun
nen lopen op de internationale concurrentie. Het resu ltaat daarvan is te meten aan het hoge niveau van 
de inzendingen voor de Marit ime Innovation Award 2 0 0 6  van vereniging Holland Marine Equipment.

De jury van de Maritime Innovation 
Award heeft een drietal bedrijven/pro
ducten genomineerd voor deze jaarlijk 
se prijs:
-  Promac BV m et Aquaset Type S
-  Van der Velden M arine Systems met 

EPS Thruster
-  VOSTA LM G  met VOSTA T- 

system
Onderstaand treft u een impressie aan 
van de nominaties, waarvan de winnaar 
door EZ-staatssecretaris Karien van 
Gennip bekend wordt gemaakt op 9 no
vember aanstaande tijdens het M ariti
me Awards Gala 2006 in Fort Voor
dorp. Een gezamenlijk gala met 
KNVTS en VNSI, waarin ook de w in
naar van de KNVTS Schip van het J aar - 
prijs bekend zal worden gemaakt.

Prom ac: A q u ase t Type S
Promac heeft de ‘Aquaset Type S’ aan- 
gémeld voor dé Maritime Innovation 
Award 2006. H et bedrijf produceert al 
meerdere decennia drinkwatermakers 
voor de zeevaart gebruik makend van 
het omgekeerde osmose principe. H ier
bij wordt het water door membranen 
geperst die alleen watermoleculen door
laten, het water ontzouten en bacteriën 
tegenhouden.
Promac is met het leveren van ma- 
noeuvreerinstallaties al vijftig jaar met 
de binnenvaartmarkt. verbonden en 
heeft zich ten doel gesteld tevens een 
drinkwatermaker voor binnenvaart
schepen te ontwerpen. Qïtgaanspunt 
was een compacte en complete installa

tie die geschikt is voor het gehele vaar- 
gebied van de binnenvaart. De installa
tie moét dus m et zoet, brak en zout wa
ter werken. D it betekent dat de verschil - 
lende systeemdrukken die hierbij optre
den opgevangen moeten worden. P ro
mac heeft hiervoor een pomp met inge
bouwde drukversterker toegepast. Deze 
drukversterker zorgt er tevens voor dat 
het opgenomen elektrisch vermogen 
voor deze hogedrukpomp bijzonder 
laag is. In deze installatie heeft Promac 
de totale voorbehandeling en nabehan
deling van het water geïntegreerd tot 
één geheel, waarbij het voorfiltratiefil- 
ter, evenals het toevoegen van de beno

digde waternabehandelingsstoffen vo_- 
ledig geautomatiseerd zijn. H et onder
houd aan de betreffende installatie is 
eenvoudig gehouden en beperkt zich tot 
het periodiek vervangen van filters.
H et totale besturingssysteem is door 
Promac ontworpen en gebouwd én de 
bediening is zeer eenvoudig gehouden. 
Innovatief is dat de installatie ook op 
bestaande schepen ingebouwd kan wor
den zonder grote aanpassingen in het 
bestaande systeem. Kennis en ervaring 
die jarenlang bij Promac opgebouwd is, 
is in genoemde installatie ingebracht. 
H et innovatieve ontwerp heeft gevolgen 
voor de scheepsbouw en is in die vorm

De Aquaset Type S



dubbel innovatief. De inhoud van de 
drinkwatertanks van vaak meer dan 
twintig ton kunnen teruggebracht wor
den naar vijf ton, wat inhoudt dat het 
schip meer effectieve lading kan vervoe
ren. Innovatief is da t de Aquaset Type S 
zich binnen drie jaar volledig terugver
dient, waardoor de watermaker niet al
leen technisch innovatief, maar ook 
commercieel innovatief is.
T ot op heden werden watermakers nog 
niet geleverd en toegepast op binnen- 
vaartvrachtschepen. Promac heeft met 
het ontwerp van de Promac Aquaset 
Type S de binnenvaart de mogelijkheid 
gegeven voor eigen drinkwaterproduc- 
tie aan boord. Zeker het uitgebreidere 
vaargebied via de Donau naar de 
Zwarte Zéé, met zijn vaak kwalitatief 
slechte drinkwater -bunkermogelij khe - 
den, wordt met de Promac Aquaset be
duidend veiliger voor de gezondheid en 
vergroot de onafhankelijkheid.

Van d er Velden: EPS T h ru s te r
Van der Velden Marine Systems dingt 
met haar EPS Thruster mee naar de 
Maritime Innovation Award 2006. De 
EPS Thruster is een innovatief boeg- 
schroefontwerp waarvan de bladen zijn 
bevestigd aan een ring in plaats van èèn 
centrale naaf. Deze ring vormt op haar 
beurt het rotorgedeelte van een elektro
motor. De stator, het stilstaande buiten
ste deel van de ringvormige elektromo
tor dient als behuizing van de thruster. 
Het resultaat is een zeer compacte en 
stille boeg- of hekschroef.
Doordat de uitwisselbare composiet 
schroefbladen aan de ring worden be
vestigd in plaats van aan een centrale 
naaf wordt een van de grootste bronnen 
van cavitatieen daarmee geluid geëlimi 
neerd. Immers, cavitatie ontstaat in de 
ruimte tussen de sneldraaiende blad
toppen en de stilstaande tunnelwand. 
O m  geluid en trillingen verder tegen te 
gaan wordt de EPS Thruster in rubber 
opgehangen om zo direct mechanisch 
contact te vermijden.
De EPS Thruster is zo ontworpen dat 
het omgevingswater tevens dient als 
koeling en smering voor de geheel 
onderwater geplaatste ringvormige 
elektromotor. Hierdoor zijn er geen an
dere smeermiddelen meer noodzakelijk. 
Door het ontbreken van de centrale naaf 
ontstaat bovendien een onverstoorde 
in- en uitstroom en daarmèe een zeer 
gunstig rendement.
De EPS Thruster is momenteel be
schikbaar als boeg- en hekschroef in een

tunnel en inklapbare variant. De inklap - 
bare variant is vooral geschikt voor zeil
jachten, waarbij de romp vorm intact 
moet blijven om negatieve beïnvloedin
gen van stromingen te voorkomen.
H et revolutionaire concept van de EPS 
Thruster biedt voor toekomstige 
scheepsontwerpen ongekende nieuwe 
mogelijkheden. Immers schroefas, re- 
ductiekeerkoppeling en overige beken
de componenten van èèn voortstu- 
wingsinstallatie ontbreken en kunnen 
worden vervangen door een generator
set, regelelektronica en voedingskabels 
die de enige verbindingen vormen naar 
een flexibel opgehangen EPS Thruster.

VOSTA: T-systeem
VOSTA L M G  heeft haar derde gene
ratie snijtanden, locking en adapters 
voor snijkopzuigers ingediend voor de 
Maritime Innovation Award 2006, I n 
novatief is deze nieuwe technologie in 
bijna alle facetten van het ontwerp. G e
bruikelijk is om de snij tanden m et borg
pennen op de adapters van de snijkop te 
plaatsen waarbij de borgpen met een 
grote hamer door de tand en de adapter 
wordt heengeslagen. H et is een zwaar, 
tijdrovend en gevaarlijk karwei waarbij 
minimaal twee m an noodzakelijk zijn en 
geregeld verwondingen ontstaan door 
afgeslagen staalsplinters van het zeer 
harde materiaal en /o f de hamer. Het 
VOSTA T-systeem is ontwikkeld door 
het R&D team van Vosta L M G  waarbij 
veiligheid en efficiency de hoofdrol 
speelde,
De nieuwe tand bestaat uit èèn tand- 
punt (tooth point) en een koppelings- 
deel, H et bevestigingssysteem bestaat 
uit een haak, een flexibel element, dat 
zich tussen tweë stalen ringen bevindt 
en een bevestigingsbout. H et bevesti
gingssysteem past eenvoudig op de 
achterkant van de tand en valt binnen 
een uitsparing in de adapter, waarna het 
bevestigingsysteem simpelweg vastge
draaid wordt m et bijvoorbeeld een elek - 
trische of pneumatische schroefboor. 
De tandwisseltijd wordt m et ongeveer 
dertig procent verkort onder aanmerke
lijk veiligere omstandigheden voor de 
bemanning. De verwisselbare tanden 
zijn circa dertig procent lichter dan ge
bruikelijk terwijl het afslijtbare deel met 
dertig procent is toegenomen,
De adapter is zodanig ontworpen dat hij 
zonder sweepboard direct in de juiste 
hoek geplaatst en vastgelast kan w or
den. H et afbreken van de adapter op po
sitie 1, door de beperkte lasmogelijk

heid, is opgelost door voor positie 1 en 3 
een twinadapter te gebruiken. In het 
ontwerp van de nieuwe snijtanden met 
de adapter zijn speciale sleuven aange
bracht. Deze sleuven zorgen ervoor dat 
het baggermateriaal zoals zand, klei, 
steen enzovoort langs de sleuven weg
loopt. Hierdoor blijven de moeren, die 
de snijtand m et de adapter bijeenhoudt, 
schoon en zijn de moeren altijd los te 
krijgen. H et gecombineerde model van 
tand en adapter aan de bovenkant zorgt 
voor minder mors. Ook zijn bestaande 
snij koppen om te bouwen naar het 
Vosta T-systeem.
Praktijktesten in een harde rotsgrond 
geven aan dat: lagere kosten voor tan
den, eenvoudige reparatie en langere 
standtijd van de adapter aantoonbaar 
zijn. De berekeningen voorspellen tien 
procent besparing door verhoogde effi
ciency van de snijkopzuiger, twintig 
procent besparing op de kosten van tan
den doordat er minder van verbruikt 
worden, twintig procent besparing op 
reparaties door de verbeterde adapter en 
een besparing van dertien procent op de 
complete kosten van een baggerproject 
zoals waar getest is (harde grond met 
grote rots snijkopzuiger).

Voor meer informatie over het Maritime Awards Gala
2006 kunt u kijken op www.maritime-awards.nl. Voor
informatie over de genomineerden kunt u kijken op hun
websites:
www.promac.nl
www.vdvelden.nl
www.vostalmg.com

van Van der Velden

http://www.maritime-awards.nl
http://www.promac.nl
http://www.vdvelden.nl
http://www.vostalmg.com
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CRONINCEN SEAPORTS
havenmeester (v/m )

Groningen Seaports staat internationaal hoog aangeschreven 
als beheerder en exploitant van de zeehaven van Delfzijl en 
de Eemshaven, van twee binnenhavens en van aangrenzende 
industrieterreinen. Groningen Seaports voorziet in complete 
havendienstverlening; van logistieke diensten to t het 
beschikbaar stellen van topkwalite it vestigingslocaties 
voor industriële bedrijven en het mkb. Groningen Seaports 
opereert op het snijvlak van markt en politiek en vervult als 
facilitator en stimulator een spilfunctie in de synergie van 
de bedrijven op haar eigen terreinen én daarbuiten. Zie ook: 
www.groningen-seaports.com

U bent verantwoordelijk voor een veilige en efficiënte afhande
ling van het scheepvaartverkeer en het optimaal functioneren 
van het Nautisch Service Centrum. U onderhoudt externe 
contacten en weet de samenwerking met Duitse collega’s 
verder uit te bouwen. U geeft leiding aan negen medewerkers 
en rapporteert aan de BU Manager. U heeft een hbo/wo- 
opleiding afgerond in de nautische richting, vaarervaring als 
eerste stuurman of kapitein en leidinggevende ervaring. U 
heeft kennis van internationale wetgeving en beheerst de 
Duitse taal. U bent besluitvaardig, klant- en resultaatgericht 
en heeft overtuigingskracht.

Reageer via onze website met behulp van het referentienummer 7063. Vervolgens ontvangt u informatie over de procedure. 
Een assessment center kan hiervan deel uitmaken. Contact: mevr. M.M. Dijksterhuis, (050) 520 62 22.

I,“  www.beljon.westerterp.nl
Am sterdam  Groningen Heerenveen Helmond Hengelo M aastrich t U trecht Zwolle

http://www.groningen-seaports.com
http://www.beljon.westerterp.nl


Oplevering

Politievaartuigen 
otterdam-Rijnmond

Scheepswerf De Haas Maassluis heeft op 2 september het politievaartuig P5, bouwnummer 179, over
gedragen aan de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond. Vorig jaar werd op 28 oktober de PB, bouw
nummer 178, al opgeleverd en voor m aart 2 0 0 7  s taa t het derde en laatste schip van de serie gepland, 
de P4, bouwnummer 180.

De P6

Het ontwerp van de schepen is het re
sultaat van een nauwe samenwerking 
tussen alle betrokken partijen. Behalve 
de Zeehavenpolitie en de werf, waren 
dit het ontwerpbureau Studio Yacht 
Design in Rotterdam en de Advies
groep van K LM  Health Services.
Van Studio Yacht Design ontvingen wij 
enige tijd geleden de onderstaande be
schrijving van de P6. De oplevering van 
het tweede schip is een goede aanleiding 
om die nu te publiceren.
Mevrouw B. van Dort van KLM  
Health Services verstrekte nog enige 
aanvullende informatie over de ergono
mische aspecten.

Zeegaand Po litievaartuig  PB
H et politievaartuig Pó is de eerste van 
een serie van drie gelijkwaardige sche
pen welke worden ingezet voor de regio 
Rotterdam-Rijnmond. H et ontwerp en 
uitvoering van de vaartuigen is uitgë- 
legd op de functionele eisen van de u it
voerende dienst.
H et vaartuig is ontworpen door Studio- 
Yacht te Rotterdam en gebouwd bij 
scheepswerf De Haas Maassluis te 
Maassluis.
Gezien de verbreding van de taken van 
de Zeehavenpolitie in het gebied is een 
programma van eisen opgesteld voor de 
toekomstige vlootvernieuwing. Voor de 
nieuw te bouwen vaartuigen is door de

dienst gekozen voor een nieuw te ont
wikkelen type patrouillevaartuig wat in 
de komende twee decennia zal voldoen 
en ruime capaciteit heeft om in deze pe
riode als goed inzetbaar politievaartuig 
in de regio te functioneren.

De uitgangspunten voor het ontwerp:
- Een vaartuig als een surveillancevaar- 

tuig, te vergelijken met een surveillan
ce-auto, universele bediening, m a
noeuvreerbaarheid en betrouwbaar
heid.

- Veilig schip, volledig uitgerust om aan 
de taakstelling van de dienst te kunnen 
voldoen.

- Optimale bediening en ergonomie.



De SB stuurstoel, m et bediening in de armleuningen (foto: De Haas Maassluis).

- Geluidsarm vaartuig met een m ini
mum aan ongewenste trillingen.

- Uitstekende vaareigenschappen in 
nauw vaarwater, een zo gunstig moge
lijk golfpatroon om omringend 
scheepvaartverkeer zo min mogelijk 
hinder te laten ondervinden.

- Een veilig en aangenaam zeegedrag 
binnen de 15 mij ls zone uit de kust 
Duurzaam schip, bestand tegen lang
durige hoge belasting van zowel con 
structie als motorinstallatie. Robuuste 
bescherming van de romp, bestand te 
gen veelvuldig aan- en afmeren en 
langszij gaan van schepen.

- Onderhoudsvriendelijk met goede be
reikbaarheid van onderhoudsgevoeli
ge elementen met name in de m otor- 
kamer,

- Uitstraling en karakteristiek van een 
modern en geavanceerd politie vaar
tuig.

H et vaartuig voldoet o.a. aan de volgen
de eisen:

- Schepenwet voor zeegaande schepen.
- Binnenvaartregelement.
- A D N R  voor rijksvaartuigen.
- ARBO wetgeving.
- Volledige certificaten voor constructie 

en uitrusting volgens Lloyd’s Re
gister.

H et vaartuig zal worden ingezet als 
platform voor de Mobiele Eenheid en 
zal daar volledig voor zijn uitgerust. De 
volgende voorzieningen zijn daarvoor 
aanwezig:
- Waterwerp-installatie m et twee van 

uit het stuurhuis te bedienen moni 
tors.

- Slagvast en kogelvrij uitgevoerd stuur 
huis.

- Voldoende accommodatie beneden- 
deks voor tien M E beambten.

- Commando-console met communica- 
tieyoorzieningen voor een M E-com 
mandant.

- Ruim en veilig uitgevoerd schip, ge
schikt voor snelle ontscheping van M E 
beambten,

- Robuust uitgevoerde boegbescher- 
ming.

H et politievaartuig P6 voldoet volledig 
aan bovengenoemde uitgangspunten en 
eigenschappen. N a een testperiode van 
vier weken waarbij uitgebreid is ge
traind met bemanning blijkt de P6 
ruimschoots aan de verwachtingen te 
beantwoorden. De P6 blijkt een vaar
tuig dat onder alle omstandingheden op 
een verantwoorde wijze door het Korps 
is in te zetten.

De P6 heeft een slanke ‘rondspant’ 
vorm m et een diepe V-vorm m het

voorschip. De keuze voor eendergelijke 
romp vorm is m et name gemaakt vanuit 
het te verwachten golfpatroon, de ma- 
noeuvreereigenschappen en het zeege
drag. Bovendien maakt deze rompvorm 
het mogelijk het schip zgn ‘halfglijder’ 
eigenschappen te geven waardoor het 
mogelijk is om ondanks de geringe leng
te veel grotere schepen op te lopen. H et 
halfglijder principe is met de P6 in feite 
terug van weggeweest. In de vijftiger en 
zestiger jaren een beproefd concept 
maar door de gecompliceerde vorm de 
laatste decenia door de werven niet 
meergebouwd. Voor een robuust pa
trouillevaartuig echter nog steeds het 
beste principe mits op de juiste wijze 
ontworpen en gebouwd.

H et concept van de voortstuwing is re
latief conventioneel, vaste schroeven 
met keerkoppelingen, aangedreven 
door twee dieselmotoren. Deze opstel 
ling is robuust en betrouwbaar en ver
eist wat bediening betreft geen speciale 
vaardigheden of trainingen van de be
manning. In combinatie met slanke fla- 
proeren en een krachtige boegschroef 
zijn de manoeuvreereigenschappen van 
de P6 optimaal te noemen,
Door de voortstuwingsinstallatie èn de 
constructie van het schip met behulp 
van geavanceerde trillingsberekeningen 
zeer verfijnd op elkaar af te stemmen is 
de P6 een bijzonder trillingsarm schip 
geworden wat uiteindelijk ten goede 
komt aan de duurzaamheid van het 
schip en het comfort aan boord. De be
manning kan zich in alle rust volledig 
richten op haar taak zonder enige hinder 
te ondervinden van het vaartuig zelf. 
D it geldt ook voor het golfpatroon; met 
name in het snelheidsgebied van sur- 
veillancevaart vertoont het vaartuig een 
bijzonder vlak patroon achter het schip.

In de ontwikkeling van het vaartuig is 
veel aandacht besteed aan het bedie
ningsgemak. In samenwerking met de 
Arbo dienst van de KLM  is een analyse 
gemaakt van de bedieningsplekken . 
Hiervoor is het vaartuig virtueel in een 
3D model nagebouwd. M et behulp van 
een programma is het mogelij k de zicht
lijnen en stuurstand posities te bepalen. 
Aan de hand van deze gegevens is de 
stuurconsole en werkplekken ontwik
keld en heeft het stuurhuis zijn uitein
delijk vorm gekregen. De bediening van 
het vaartuig gebeurt vanuit volledig 
verstelbare stoelen m et geïntegreerde 
primaire bediening in de armleuningen.

T  echnische gegevens:

Lengte over alles 25,15 m.
Lengte waterlij n 23,89 m.
Breedte over alles 5,80 m.
Breedte (gemald) 5,55 m.
Holte 3,35 m.
Ontwerp diepgang 1,54 m.
Deplacement 92 ton
Snelheid 28 km /uur
Hoofdmotoren 2 x M T U  12 V

2000M60
Vermogen 2 x 600 K W



Secondaire bedieningen en monitors 
zijn om de stuurpositie heen gesitueerd, 
goed bereikbaar en zonder ongewenste 
reflecties. Kleurstellingen en contrast 
zijn zorgvuldig geselecteerd en ergono
misch bepaald.

A an dek is een zelfde benadering ge
hanteerd, veel aandacht voor loopgebie
den en werkplekken. Obstakels zoals 
ontluchters en dergelijke zijn uit de 
loopgebieden geplaatst. Aangezien er 
veel over de boeg wordt af/opgestapt is 
een preekstoel ontworpen die dit veilig 
en gemakkelijk mogelijk maakt. H et 
drenkelingen platform biedt voldoende 
werkruimte voor twee mensen en is 
voorzien van onderwaterverlichting.

Ergonom ische aspecten
De ergonomische expertise van de Con
sultancy Group van KLM  Health Serv
ices is vanaf het begin van het ontwerp
project betrokken. Deze betrokkenheid 
bestond uit actieve deelname aan alle fa
sen van hét ontwerp, vanaf programma 
van eisen tot en m et het proefvaren. De 
ergonomen hebben daarbij intensief 
overlegd met ontwerper, gebruikers, 
werf, interieurontwerper, en leverancier 
van de apparatuur. Er was vast overleg 
met de gebruikersgroep bestaande uit 
schippers, bemanningsleden en onder
houdspersoneel van de Zeehavenpoli 
tie.
De focus heeft vooral gelegen op het feit 
dat de inrichting van het stuurhuis het 
werkproces ondersteunt. Alle werksta

tions aan boord zijn ontworpen samen 
met politiepersoneel. De basis van ergo
nomisch ontwerpen is het creëren van 
een optimale interface tussen personeel 
en de hardware, software en fysiek om 
gevingen verbonden aan het werkpro
cessen. Bijvoorbeeld de lay-out van de 
stuurhut console is ontworpen door ver
scheidene mock-up sessies (nabootsing 
van de omgeving),
De ergonomische expertise in het p ro
ject heeft geleid to t betere zichtlijnen 
naar buiten, m et name naar het achter
dek en daarnaast overzicht op de lay-out 
en daarmee ook bedieningsgemak van 
de apparatuur in de consoles. H et resul
taat is een gebruikersvriendelijk en effi
ciënt ingericht vaartuig.

■BRANDSTOF ZWARi/GRUS WATER
PROFIEL-DRINKWATER
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Interview door ir. T. van der Burg

CDA Kamerlid ir. Ro

land Kortenhorst, ex- 

ondernemer uit Joure 

(Friesland) maakt een 

vuist voor industrie.

in. Titia van der 
Burg is freelance 
wetenschappelijk 
journalist, voor 
meer info zie 
www.hightext.nl.

Roland Kortenhorst
Scheepsbouwer n de Kamer

Vast columnist van dit blad en ex-voorzitter van de KNVTS (afdeling Groningen). 
Ir. Roland W.F. Kortenhorst is al ruim vier jaar Kamerlid. Hoe kwam hij daar en hoe verging het hem? 
Een nadere kennismaking met deze scheepsbouwer in de politiek.

Kortenhorst (48, woonachtig in Joure) is 
één van de weinige ondernemers in de 
Kamer. Hij werkt al sinds zijn studie 
(Scheepsbouwkunde aan de Universiteit 
in Delft) in de Scheepsbouw; eerst als ij - 
zerwerker bij Boele (om zijn studie te be
kostigen) en twintig jaar later als direc
teur in de binnen- en zeescheepsbouw. 
‘W at mij betreft het mooiste vak van de 
wereld’, zegt Kortenhorst. Tijdens zijn 
studietijd en later als werfbaas had hij al 
de nodige contacten in Den Haag.

Studietijd
Kortenhorst: ‘D e  faculteit Scheeps
bouwkunde aan de T U  Delft dreigde op

te gaan in Werktuigbouwkunde. M ijn 
professor (prof. ir. S. Hengst) kwam 
naar me toe en vroeg me verantwoorde
lijkheid te nemen en of ik maar één en 
ander ter sprake wilde brengen in Den 
Haag, want daar had ik een kennis zit
ten. T ot mijn verrassing luisterde men 
serieus. In een m um  van tijd werd dit 
voorstel teruggedraaid. M en zag in, dat 
Nederland (lees waterland) Nederland 
niet meer zou zijn zonder Scheeps
bouwkundige Faculteit en die bleef dan 
ook bestaan.”
Heel kort daarna volgde een tweede lob
by. Een samenwerkingsverband van 
drie binnendijks gelegen werven wilde

breder bouwen dan de sluisbreedte van 
16 meter. Kortenhorst: “W e hadden 
dus een infrastructureel probleem en 
voor de oplossing ervan was ik genood
zaakt om opnieuw bij Den Haag aan te 
kloppen. En warempel, wéér bleek de 
politiek in staat om te luisteren en een 
gezonde zakelijke beslissing te nemen. 
Resultaat was niet dat de sluizen breder 
werden, maar dat er een assemblage- 
werf in Harlingen werd gebouwd. G ro
te secties maak je binnen de sluis en 
transporteer je naar Harlingen waar ze 
worden samengevoegd tot één geheel. 
De werf in Harlingen (FSW) is nu  al 
sinds 1985 actief. De huidige eigenaar,

http://www.hightext.nl


Achtergrond RSV enquête

H et scheepsnieuwbouwbedrijf Rijn-Schelde- 

Verolme (RSV) was eind jaren zestig mede onder 

d ruk van de overheid door een fusie ontstaan. 

A an het concern was jarenlang door de overheid 

forse financiële steun verleend van zo’n  2,2 m il

jard  gulden, maar uiteindelijk ging het bedrijf in 

1983 toch ter ziele. Onmiddellijk daarna werd 

een parlementaire enquête ingesteld om  te 

onderzoeken hoe het mogelijk was dat het bedrijf 

ondanks overheidssteun toch failliet ging. De en 

quête die werd gehouden tussen 1983 en 1984, 

liet een onthullend beeld zien over de teloorgang 

van de scheepsbouw en gemiste kansen, inschat

tingsfouten en gekwetste ego’s. Een belangrijk 

gevolg van de enquête was verbetering van het 

toezicht op uitgaven, onder andere door een gro

tere rol van de Kamercommissie voor de Rijks

uitgaven.

bron: www.parlement.com

de Bodewes Shipyards Group, bouwt er 
het ene topschip na het andere voor de 
wereldmarkt. Geweldig!”

Werfdirecteur en politiek
Kortenhorst is directeur geweest van 
onder andere FSW  en de Bijlsma 
Scheepswerven. Vanuit die rol had hij 
voortdurend contact m et de politiek. 
Voor hem onverwacht, omdat hij eerst 
bewust onverkiesbaar stond, kwam hij 
in de Provinciale Staten van Friesland, 
een bijbaan van één dag per week: 
“Toen breidde mijn netwerk binnen de 
overheid enorm snel uit. En op een dag 
werd ik gevraagd voor de landelijke po
litiek, want daar was m en op zoek naar 
meer ondernemers (het percentage lag 
toen op slechts vijf tot tien procent). Ik 
zal je eerlijk zeggen, ik schrok me een 
hoedje. M aar ik voelde me ook vereerd, 
want onze democratie is bijzonder. Ik 
besloot er op in te gaan, met de gedach
te: als het bevalt is het goed, zo niet, dan 
ben ik een relevante ervaring rijker. ” 
Kortenhorst stopte als werfdirecteur en 
ging vol verwachting naar Den Haag: 
“Ik dacht te kunnen gaan werken aan 
een betere toekomst voor (dat wat mij 
dierbaar is) de industrie. Maar al snel 
veranderde dit in één grote verbazing. 
Ik kwam erachter dat ik mij tussen alle
maal ambtenaren en onderwijzers be

vond, zeer oprechte mensen met hele 
goede bedoelingen, daarover is geen 
twijfel mogelijk, maar ze hadden vrijwel 
niets van het bedrijfsleven geproefd. Ik 
schrok van het gebrek aan inlevingsver
mogen voor de verdienmotoren van dit 
land. M en hield zich bezig met ‘hoe ver
deel ik de koek? ’ in plaats van ‘hoe maak 
ik de koek groter?’. Kortom: industrie 
maken en exporteren was nauwelijks 
aan de orde.”
Kortenhorst besloot om zijn collegae 
Kamerleden op sleeptouw te nemen in 
de wereld van de industrie: “Samen met 
tal van ondernemers organiseerde ik 
vier industrielezingen. W e nodigden al
leen maar leden van de Eerste en Twee
de Kamer uit met de mededeling: ‘U  
krijgt van ons geen industrie, u krijgt 
volksgezondheid, milieu, mobiliteit en 
wereldwinnaars.’ Ondernemers lieten 
zien dat de industrie veel meer is dan lo
pende bandwerk of keihard met een 
voorhamer op een metalen plaat slaan.

In de lezingen werd aan de hand van 
maatschappelijke vraagstukken en 
onderwerpen duidelijk dat de N eder
landse maakindustrie m et enorme crea
tiviteit te werk gaat en daardoor zelfs 
wereldwijd de beste kan zijn. Neem nou 
IH C  en Damen. Deze bedrijven leveren 
respectievelijk zestig procent van alle 
baggerschepen en veertig procent van 
alle sleepboten ter wereld. W erven zijn 
bezig om het vervoer over water goed
koper, sneller, schoner en veiliger te m a
ken en om mensen te helpen. In samen
werking m et scheepsbouwers ontwik
kelt de marine nu eèn schip dat vanaf 
zee tegelijkertijd kusten kan bescher
men en hulpverlener kan zijn bij grote 
rampen. De lezingen hielpen enorm, in 
dustrie kwam in beeld en de Tweede 
Kamer dwong tal van politieke beslis
singen af die grote betekenis hadden 
voor de industrie. Politici zien nu in dat 
industrie gericht is op de samenleving, 
op mensen.”
Maar hiermee was het werk nog niet 
klaar. Samen met collega’s bedacht 
Kortenhorst een tweede middel dat de 
industrie nog meer op de kaart moest 
krijgen: “Industriepoort, opgezet als 
platform voor ondernemers uit het b e
drijfsleven en politici. H et was in één 
klap de grootste poort m et steeds ruim 
150 bezoekers van heinde en verre. ”

Scheepsbouw in de politiek
O m  een lang verhaal kort te maken, het 
politieke imago rondom scheepsbouw 
onderging een metamorfose, van RSV 
naar uitermate innovatief, een goede 
marktpartij en wereldleider op het ge
bied van sleepboten, werkschepen, 
binnenvaart, jacht- enbaggerbouw. Po
litieke beslissingen werden ook openlijk 
industriegericht. In 2003 kwam na 
maanden van voorwerk en via een motie 
Kortenhorst 70 miljoen vrij voor de 
scheepsbouw, ondanks het feit dat drie 
miljard euro extra moest worden bezui 
nigd. Ruim een jaar later werd op de
zelfde manier tot veel nieuwbouw voor 
de marine besloten. Verder dwong de 
Kamer in de afgelopen regeringsperiode 
ook een industriebrief af en eindelijk 
werd begonnen m et afbouw van regel
geving die strenger is dan Brussel (de 
EU) eist. Kortenhorst: '‘Natuurlijk is 
dit niet aan alleen mij te danken, het is 
geen one-man show geweest. Ik heb

ontzettend veel contact en samenwer
king gehad met mijn collega industrie 
woordvoerders, Arie Slob (CU), Luuk 
Blom (PvdA), Eske van Egerschot en 
Janneke Snijder (beide VVD). ”
Deze woordvoerders zetten zich u i
teraard niet alleen voor scheepsbouw in, 
maar voor de hele Nederlandse in 
dustrie. Kortenhorst: "E n  wat leert de 
scheepsbouw richting industrie? Laatje 
horen, laat je zien. Als je verhaal klopt 
dan pakt de politiek het op, zelfs als het 
super moeilijk is. E r werken in N eder
land twee miljoen mensen direct voor 
industrie. Eén miljoen direct en één m il
joen indirect, denk aan catering, onder
houdsdiensten, administratiekantoren, 
etcetera. M en denkt dat handel en 
dienstverlening het grootste aandeel 
heeft, maar de toegevoegde waarde van 
de Nederlandse export is voor zeventig 
procent afkomstig van de industrie. Ie
dere zeehond heeft zijn eigen actievoer
der, maar industrie? Kom naar Den 
Haag, want politici zijn bereid mee te 
denken en te vechten.”
N u maar zien hoe de politiek verder 
gaat met industrie. Voor alle vijfwoord- 
voerders geldt in elk geval één en dezelf
de wet: hoe meer voorkeursstemmen 
hoe meer gewicht ze in hun fractie heb
ben en hoe meer ze zich voor de N eder
landse industrie kunnen inzetten.

tffum, industriepoort. nl 
unvw. ro landkortenhorst. nl

‘Onze democratie is b jzonden’

http://www.parlement.com
http://www.industriepoort.nl
http://www.rolandkortenhorst.nl


Special door Jakob Pinkster MSc. FRINA

ditorial Fast Ferries Special
In th is fas t ferr ies special a number of authors have contributed artic les and answers are sought to 
some serious questions such as:
Why fas t ferries?
What drives the owners/operators to conduct such a tr icky business?
Hovtf do the builders cope with  the technical challenges involved?
Who rebuilds/rejuvenates existing ferr ies on certain routes?
Where do researchers go to find the answers to the wash problems?

Staying close to the Netherlands, the 
fast ferry services in the inland water
ways and along the Dutch coast are 
shown in the table on this page.

W h y  th ese  F ast Ferries?
Take the Netherlands for example. O f 
course Holland is full o f water with 
plenty of canals and waterways, O n the 
other hand, Holland is also small and 
full of people, just about more than six
teen million. The infrastructure for cars 
is such that peak hour traffic jams are a 
common everyday occurrence during 
the ordinary working day. It costs a for
tune in money and time and is not bene
ficial to the environment to say the least. 
How can we solve this road digestion 
problem?

One possible answer may be found in 
the form of public transport in general. 
Introduce fast ferry transport along the 
canals and waterways; get the people 
out of their cars. G et some of the cars off 
the road, decrease the number of traffic 
jams. Be transported from A  to B at an 
affordable price, in good comfort and 
within a reasonable time span.
Fast sea transport has also been intro
duced between the Dutch coast and the 
W adden islands and between these is
lands. This alternative transport mode 
was initiated in 1995. Since then, a 
number of serious attempts have been 
made to introduce fast ferries in the 
Netherlands for inland waterway trans
port of people.
Like many new businesses, the intro

duction of fast ferries in The N ether
lands was a gamble. As befitting many 
new things, it has also taken the neces
sary toll. New lines have been set up and 
disappeared. Some are still running but 
are having (considerable) problems to 
keep their heads (financially) above wa
ter, In this fast ferry special a num ber of 
players in the field have a chance to state 
their raison, d ’etre and elaborate on the 
way that they meet some of the existing 
challenges in the field. A  glance into the 
crystal ball regarding the future has also 
been undertaken and explained.

Company name Fast ferry service 
From-to

Type of high speed 
vessels used

Max. speed 
km/hr

Max. number of 
passengers and bicycles

Time for 
single trip 
[Min.]

Frequency 
per hour 
Rush hours/ 
normal hours

Number of
vessels in 
service/ 
reserve

Status
Quo

High Speed Ferry B. V, Dordrecht -  Alblasserdam- 
Ridderkerk- Rotterdam

Low wash catamaran 
River Runner 280 
(NQEA, Australia)

55. 150 seated 
and 20 bicycles

45 2/1 2 Operational
from
N«,19»

WaterbusB.V. Dordrecht-Zwij ndrecht 
-Papendrecht- Sliedrecht

Low wash catamaran 
River Runner 150 
(NQEA/Damen)

37 8 0 seated + 50 standing 
and 20 bicycles

M 4/2 4 Operational
from
I%v,1999

Fast Flying Ferries Amsterdam CS.-Velsen-Zuid Monohull with Hydrofoils 
(ex. Russian)

70 100/20
88/20

25 2/1 2/1 Operational
from
April 1998

Aqualiner
(daughter of Aquanet)

Almere-Huizen Low wash catamaran 
AquaRunner 150 
(NQEA/Damen)

8 0 seated + 50 standing 
and 20 bicycles

M 2/1 1 Operational
from
Sept. 1999
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D elft U n ivers ity  o f Technology is a multifaceted institution offering education and carrying out 
research within the technical sciences at an internationally recognised level. Education, research 
and designs are strongly oriented towards applicability. TU Delft develops technologies for future 
generations, focusing on sustainability, safety and economic vitality. At TU Delft we work in an 
environment where technical sciences and society converge. TU Delft comprises 8 faculties, unique 
laboratories, research institutes and schools.

The Faculty o f Mechanical, M aritim e and M ateria ls Engineering, abbreviated as 3mE, 
delivers committed engineers and PhD students and carries out boundary-breaking scientific 
research in the area of mechanical, maritime and materials engineering. 3mE is a perfect example 
of a dynamic and innovative faculty, with a European ambition, visibly contributing to society.

To strengthen education and research within Marine and Transport Technology, the Faculty of 
Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE) has reorganised the D epartm ent o f 
M arine and T ransport Technology into four sections: Ship Hydromechanics and Structures,
Ship Design and Production, Transport Engineering & Logistics and Offshore & Dredging 
Engineering. At the section Offshore & Dredging Engineering we're looking for a:

I Part-time Professor in Dredging Engineering
I  the maximum gross salary is € 6,760.- based on a 38 hours working week

The successful candidate will be responsible for the section's Education, particularly for the 
Dredging Engineering specialization in the MSc Offshore Engineering program. Fie or she will 
be responsible for the scientific research program Dredging Engineering. This includes initiating 
research projects and carrying out his/her own research projects, this includes also coaching 
PhD students.

The applicant must be a Mechanical, Marine or Offshore MSc degree engineer, with sufficient 
background in Soil Mechanics and Fluid Mechanics, who has been working in or cooperating with 
the dredging industry for a number of years and who has a good network within the dredging 
industry and relevant organisations. Alternatively, a Civil MSc degree engineer with sufficient 
background in Mechanical Engineering, Marine Technology and Control Engineering may also apply.

For more information about the job and the procedure you can visit our website: 
w w w .vacaT U res inD e lft.n l/in te rna tiona l

U Delft
Delft University of Technology

http://www.vacaTUresinDelft.nl/international


Special door H.0. van Herwijnen

Fast Ferries History & 
Future Designs
Transport in all its variations is growing fas ter than ever. Mainly due to economic growth world wide, 
transporta t ion  is needed to serve the complete chain of requirements for consumers. This is applicable 
for a variety of d ifferent products, but in the end it  always serves the individual consumers.

H.O. van Herwijnen 
BSc. is Product Di
rector Fast Ferries 
bij Damen Shipyards

Delivered fa s t fe r

ries between 1 9 6 0  

and 1 9 9 9

400
350
300
250
200
150
100
50
0

In the fast ferry industry there are main - 
ly three forms of transport:
• Passengers only transport (i.e. mainly 

seventy percent commuters and th ir
ty percent tourists) government 
owned

• Passengers (and cars) (i.e. less than 
thirty percent commuters and seven
ty percent tourists) private owned

• Cargo only
• Military

In order to get a better understanding of 
fast ferries we use the following defini
tions:
• Capacity of the fast ferry should be 

over fifty passengers
• Service speed should be over 2 5 knots 
The diagram below shows the history of 
delivered fast ferries between 1960 and 
1999 divided into the different types. 
The figures do not include fast ferries 
operating on domestic routes in the for
mer USSR and mainland China, fast 
‘conventional ferries’ and high length to 
beam mono hulls operating in Asia.

-  -  CM - J I □  -  X L
1S6Û-1969 1970-1979 1930-1989 199D-1999

□ Catamarans ■ Hovercraft □ Hydrofoils
□ Monohidls ■  Surface effect sNps □ Swaths
■ Trimaran □Wsrvepiercers

Design &  D evelopm ent 
M ilestones
1959 PT.50 Hydrofoil i  1965 Kometa 
hydrofoil

The development of fast ferries started 
somewhere in the early 1950s with the 
hydrofoil designs. Although fast mono
hulls can be found earlier in history, 
they were not so often used for ferry Ser - 
vices due to poor comfort, high noise 
levels and high power requirements. 
Therefore the ‘real’ start of fast ferries 
can be found in the USSR and Italy 
where hydrofoils were designed, built 
and used for ferry transport. W ith  the 
available diesel engines it was possible 
to achieve high speeds and quite a good 
comfort level in waters w ith very limit
ed wave heights.
W ith  the passive foils in a V-shape, nat

ural stability was achieved at service 
speed. Depending on the wave heights 
and wave period, the passive foils can 
improve comfort at higher speeds.

1967 SR .N 4 Hovercraft

Although the hovercraft types were 
very fast and comfortable up to wave 
heights of approximately two meters, 
the high noise levels and high mainte
nance cost as well as the limited perfor
mance in higher seas were mainly the 
reasons for the limited success,

1967 H M 2 Surface Effect Ship

The SES design was seen as the natural 
evolution of the hovercraft design. 
W ith  elimination of eighty percent of 
the skirts it was found to be a more reli 
able type of ferry with better sea keep



ing conditions with regards to speed and 
efficiency, However, the remaining 
twenty percent of the skirt was also 
quite fragile and when fatigue occurred 
on the skirt the vessel had to be taken 
out of service. It proved to be a very suc
cessful design in limited wave heights.

1974 Boeing Jetfoil (Hydrofoil)

This design was fit with active hydro
foils, a pair o f gas turbines and water 
jets. A t service speed, the hull is fully 
submerged. The active hydrofoils en
sure a very comfortable ride even in 
high seas. The hydrofoil with active 
foils and ride control is one of the best 
designs with regards to comfort. But the 
high power requirement, the difficult 
water jet intake and high maintenance 
cost made that this design was also built 
in a very limited edition.

1985 Fjellstrand 38.8m catamaran

This is the first standard catamaran. In 
1990 it was redesigned as the Flyingcat 
40 and made 76 times. M ore than forty 
Flyingcat 40s were built in Singapore.

1990 Incat 74m. Wavépiercer J 1998 In
cat 96m Wavepiercer

A  further development of the catama
ran type of design, in which the bow 
part of the hulls is able to ‘pierce’ the

waves in order to reduce vertical accel
erations and with that improve sea 
keeping behavior. The forward bow is 
placed on center line to avoid slamming 
when the wave height is more than the 
wet deck clearance. W ith  other words, 
the wet deck clearance is one of the most 
critical parameters with regards to slam
ming.

Coming and Going
From figure 1 one can conclude that a 
catamaran is the preferred platform in 
the fast ferry market, Monohulls seem 
to go down after some years of increase 
and Wavepiercers show a steady but 
limited growth.
Between 2000 and 2004 the fast ferry 
market clearly had a relapse. H igh fuel 
costs, high maintenance costs and a 
large fleet of second hand vessels for sale 
made it difficult for almost all shipyards 
within the fast ferry business. Between 
2000 and 2004 the catamaran remained 
the favorite type of ferry for most opera
tors.
In the past people had already made use 
of vessels for transport but as the de
mands for comfort, speed and security 
developed these kinds of vessels evolved 
over the years and resulted in a follow- 
up of different types of vessels as you 
can see from the milestones review 
below:
From figure 2 a clear trend cannot be 
concluded, although some believe that 
the trend will lead towards bigger ves
sels, Bigger capacity may lead to higher 
efficiency. Also the combination of pas
sengers and cars and/or cargo seems to 
be income deviation in order to m ini
mize risk for the operator. It m ust be 
said that the minimum economic 
growth of early 2000 up to 2004 was not 
creating the most favorable investment 
environment for fast ferries. Although it 
is not yet possible to plot, the current 
work load at the leading fast ferry yard 
in the world is very promising.

W h y  is th e  M a rk e t In teresting?
The transportation market will contin 
ue to grow. The time factor continues to 
be very important for business as well as 
for people in their personal situations. 
Traveling time for goods, products, 
containerSi commuterst and even for 
tourists during their holiday is im por
tant. W ith  traffic jams on all major 
highways and the increasingly time 
consuming travels an alternative is get
ting more and more attractive.

— Catamarans - •  Hovercraft Hydrofoils

Monohulls —■— Surface effect ships Swaths

—•—  Trimaran — —  W awpiercers

W hat is the most important considera- Figure 1: Coming
tion for passengers to take any alterna- and going of differ-
tive transport? Time! ent types of fast

ferries
Although the remaining considerations 
as Stated below are also important, time 
is the major and most important one.
After that:
• High frequency
• Reliability
• Space and comfort
• Guaranteed parking space on the de

parture side
• Good connections to public transport 

on the arrival side
• Safety
• Low fares
W hen considering an alternative for the 
immense popular private cars, the time 
advantages of alternative fast ferry 
transportation should be looked at in a 
door-to-door situation.
The expectations of operators with re
gards to fast ferries are quite different:
• Lower maintenance cost

-  Engines
-  Paint
-  Interior

• Lower operating cost
-  Less fuel consumption
-  Heavy fuel or L N G

• Reliability
• Ready availability o f spares and 

agents
• Low wash
• Low noise
• Low engine emissions
• Commercially achievable safety reg- Figure 2: Seat capacity 

ulations lines per year
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Darnen C a tam a ra n s

Based on the requirements of both pas
sengers and operators, Damen Shipyards 
has designed a series o f low wash high 
speed catamarans and high speed sea go
ing catamarans. W ith  a range of standard 
designs it is possible to decrease design 
cost, building cost and ensure reliability 
on delivery and performance.
Starting with a D FF 3209 with a capacity 
of 210 pax up to a D F F  5114 with a capac
ity of 500 pax and 35 cars. Speeds of the 
vessels depend on deadweight, and will be 
between 27 and 41 knots depending on fi
nal engine and water jet choice,
W ith  regards to fuel consumption and sea 
keeping comfort, it is very useful to use 
the ‘Enlarged Ship Concept’ as developed 
by Lex Keuning a tT U  Delft.
Due to longer waterline length the resis
tance and the vertical accelerations both 
decrease.
Finally, time is very important for passen
gers b u t not at any price.

• High quality interiors
• Good sea keeping performance
• High comfort levels

For example increasing the speed from 
ten to forty knots on a ten mile route will 
change the necessary time from one 
hour and five minutes in to  21 minutes. 
The fuel consumption will increase by 
five times!
Based on fuel consumption and time 
advantages it can be concluded that on 
optimum can be found in relation to the 
amount a passenger is willing to pay (for 
the time advantage).

Any Futu re  fo r F as t Ferries?
A big future lies ahead of the fast ferries 
industry especially standardized fast 
ferries like simple, well designed cata
marans with proven equipment and low 
fuel consumption. Standardized, well 
known fast ferries w'ill have a high sec

ond hand value and easy availability of 
spare parts ensure the reliability both 
the passenger and operator require.
A  new development may be car pax fer
ries with an open car deck for short voy
ages (maximum one hour) at higher 
speeds. The use of aluminium for hull 
and superstructure construction and 
thrusters with controllable pitch pro
pellers will ensure a high efficiency and 
therefore lower fuel cost with higher 
speeds.
Alternative fuels like L N G  can only be 
used when rules and regulations are in 
place and the L N G  fuel can be loaded 
near the route the vessel is sailing.
W ith  the popularity of low cost airlines 
the longer ferry routes (longer than 
three hours) might slowly fade away, es
pecially on routes with heavy seas and 
high MSI levels. O n the shorter routes 
(less than one hour) fast ferry services 
will increase as one of the alternatives 
for traffic jams.
Also the request for a ‘One Stop Shop’ 
approach is expected. Building a fast 
ferry will no longer only be required in 
compliance with the applicable specs of 
the operator, but more and more Shore- 
to-Shore solutions will be looked for 
with optimized and efficient boarding 
of passengers and loading of luggage. 
This ‘One Stop Shop’ approach also in 
cludes time schedule advises in relations 
to optimum speeds and fuel consump 
tion. Enjoy the Difference!

Source: Alan Blunden, Fast Ferry Inter
national



ONSTREAM PROJECT SERVICES B.V.
Nijverheidsweg 9,1785 AA Den Helder

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

Elektro/lnstrumentatie technici die 'on the job', zowel theoretisch als praktisch, 
opgeleid w illen worden to t zelfstandig werkend Proces Operator /  E-l technicus.

Proces Operator / E-l Technici «mbo hbo niveau):
• Kennis en ervaring met onderhoud, service, trouble shooting en kalibreren van E&l apparatuur 

en bekend metNEN 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 erktuigkundigen die 'on the job', zowel theoretisch als praktisch, opgeleid w illen 
worden to t zelfstandig werkend Proces Operator /  Mechanic.

Proces Operator / MechaniciMBo -HBO niveau):

• Maritiem Officier met ruime ervaring binnen de Technische Dienst of,
• SWTK-B of gelijkwaardige opleiding 

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

Reeds ervaren Proces Operators welke toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

Proces Operator<MBo -HBO niveau):

• 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:
Voora lle functiesgeld tda t uzowel 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 ineen werkrotatie van 14dagen op, M d a g e n a f met opstapplaats 
Den Helder. Voor de uitoefening van de functie dient u regulier deel te nemen aan 
opleidingen e n /o f cursussen.

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

Geïnteresseerd?
Indien u geïnteresseerd bent stuur dan uw sollicitatiebrief 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 inform atie over deze vacature kunt u contact opnemen met Angélique 
Kruiter van dinsdag t/m  vrijdag op telefoonnum m er 0223-677090.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie w ordt n ie t op prijs gesteld.

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


Special door P.C. de Boer BSc., RH. Noordenbos BSc. en F. Sas MSc.

Conversion of Fast Ferries
Piet Hein and W itte de With

Both fas t ferr ies were built in 1 9 99  by NQEA as River Runner 2 0 0  for Fast Ferry BV and were used on 
the fas t  ferry route Rotterdam - Dordrecht which s ta rted  January 1, 2000 .
A t f i rs t  the ferr ies had an operating speed of sixty k ilometers per hour but soon th is was reduced to 
speeds between f ifty and 56 kilometers per hour and at several spots even lower to reduce wash.

The route had one stop and was 
planned to operate at ‘half hour’ depar
ture times bu t this was not possible with 
the reduced speeds. Very soon extra 
stops were included on the route and 
departure times had to be extended cor
respondingly.
After the take over of Fast Ferry by 
W aterbus BV (owned by Connexxion, 
Gelneente Dordrecht, Doeksen trans
port group and H 2 0  Heijmen invest
ment) and new requirements from the 
province of Zuid-Holland to perform 
again on a ‘half hour’ service bu t now 
with four vessels. T he company decid
ed to completely rebuild the River R un
ners to meet the new requirements and 
update the interior and the propulsion 
equipment.
The new route the ferries operate are 
shown on the map
W aterbus BV decided to use their two 
newly built Damen W aterbuses D FF 
3107 M K  2 the Vlij and the Schie (see 
Schip en werf de Zee June 2005) and to

convert the Piet Hein and the W itte de 
W ith  for this route.
For this service the two fast ferries could 
be reduced in speed (to approximately 
forty kilometers per hour) and fitted 
with a single wheelhouse operation, 
similar to the W aterbuses Vlij and 
Schie.
Specifications were made and sent out 
for tendering by three yards. In Septem
ber 2005 the contract for the complete 
conversion was signed with Damen 
Shipyards Hardinxveld BV and the 
supply of the main engines, generators 
and gearboxes was signed with Pon 
Power BV together with an eight year 
maintenance contract for the complete 
propulsion system.

Conversion S um m ary
The conversion of the vessels had to 
comply with the following owners (and 
crew) requirements:

• Same ‘one m an’ wheelhouse layout as 
the Vlij and Schie. The new Govern
ment rules for these fast ferries allow a 
‘one m an’ wheelhouse operation 
when operating at maximum speeds 
below forty kilometers per hour. (For 
speeds above forty km /h r a two man 
operation is required. )

• New main engines and gearboxes 
with ample power for the maximum 
speed at full load, in combination with 
low maintenance cost and minimum 
fuel consumption,

• Enlarged aft deck for increased bicy
cle capacity (passengers are free to 
take their bike along).

• Updated styling, painting and outfit
ting for passengers comfort.

• Increased hydraulic capacity for new 
steering equipment, bow thruster and 
four ramps for quicker loading to 
cope with the reduced crew capacity 
from three to two persons.

New route w ith half hour stops since January 20 06 .

Pieter C, de Boer BSc. is manager transport over water at 
Connexxion Tours and director of Waterbus BV.

Piet Hein Noordenbos BSc. is consultant for marine and in
dustrial marketing projects.

Frans Sas MSc. is manager of SasTech consultants and 
participated in the building team.



Wheelhouse detail during conversion

• New electrical components, wiring 
and nautical equipment.

• Strict budget control and delivery to 
meet the new operation schedule.

• And last bu t not least meet with the 
Dutch shipping inspectory regula
tions.

Complete new drawings and schemes 
were made for the coversion by Marc 
van der Zwaluw and Damen Shipyards 
Hardinxveld. Strago BV converted the 
complete electrical wiring diagrams to 
the new specification and class.
The General Arrangement Plan shows 
the following new items that so far 
proved to be very succesful during the 
first half year of the operations:
• One man steering position in the 

wheelhouse.
• Hydraulic powered bow-thruster of 

40 kW.
• W ider alleys in the passenger cabin to 

improve access for passengers with 
wheelchairs etc,

• Removal of the air conditioning on 
the aft cabin deck and new ventilators 
and heating.

• Extra aft deck space for bikes; the 
deck was extended aft by two frames 
between the hulls.

• Rearranged hydraulically operated 
ram ps.

The wash a t 52  k m /h r  before conversion

Wheelhouse ‘one man’ arrangem ent a fte r conversion

• Removal of the bulbous bow and 
faired for minimum resistance.

W ash
T he original fast ferries were the first 
fast passenger catamarans in Holland

waves are not propagating in the normal 
“Kelvin” angle of 19.5 degrees, but they 
are propagating in much smaller angles, 
almost in line with the fairway and in 
line with the mooring and sailing direc
tion of other ships. Consequently the

for inland use. One of the major issues 
for this type of vessels is hindrance to 
other ships and shore facilities resulting 
from the wash,
Fast ferries are sailing above the natural 
speed related to the water depth and

hindrance of the relative low wash is 
high.
As a newcomer; fast ferries got the name 
ofwave-makers.
To ensure that the waves of the fast fer
ries after the conversion would not

The wash a t 4 2  k m /h r  a fte r conversion

The converted W itte  

de W ith  ready fo r 

operation



2005 Running hrs Fuel cons Itrs Average Itrs/hour R em arks/before conversion

Piet Hein 840 98183 116,9 Due to engine failures less hrs

Witte de With 1047 127936 122,2 Overhauled engine fitted

Fuel consumption 

before and a fte r 

conversion.

2006 Running hrs Fuel cons Itrs Average Itrs/hour R em arks /a fter conversion

Piet Hein 977 72553 74,3 Start 12 March with new engines

Witte de With 1380 108561 78,7 Start 29 Jan with new engines

Even w ith  a clouded 

sky i t  is still fun to  

sail on the  Rotter- 

dam-Dordrecht 

route.

create unacceptably more hindrance 
compared to other lighter Waterbuses, 
the available measurements in various 
conditions performed earlier by Damen 
Shipyards, T U  Delft and Rijkswater
staat were compared. From these mea
surements a substantial reduction in 
wash could be expected.
T o ensure that no surprises would occur 
afterwards, the wash of the Larger fast 
ferries and smaller W aterbuses were 
measured and compared, both in open 
water with the W ave Measuring Buoy 
of T U  Delft and near the shore by video 
recordings on a pole.
From all the measurements no other 
conclusion could be drawn, than that 
the waves produced by the fast ferries at 
the speed of 40 km /hour are not signifi
cantly different from the W aterbuses at 
this speed. In practice the captains can 
meet the required “half hour schedule 
although they reduce speed at the same 
critical locations on the route as with the 
Waterbuses.

Propulsion
During the conversion, the propulsion 
train of the boats was entirely renewed. 
New Caterpillar engines (type CatC18- 
T A  at 448 kw/1800 rpm) with 
Twindisc gearboxes (type M G  5145- 
RV) and new propellers were fitted. 
Low fuel consumption and endurance 
of the installation are important ‘w in
ners’ for a competitive ferry.
The Piet Hein and W itte de W ith  are 
larger and heavier than the other vessels 
on the route.
This naturally results in higher fuel 
consumption. Especially because the 
route now includes two more stops. 
Relatively large propellers with optimal 
efficiency reduce the natural disadvan - 
tage of the vessels as much as possible. 
Furthermore the weight of the vessel 
was reduced by removing all superflu 
ous items.
Removal off the ‘bulbous’ bows not on 
ly improved the maneuverability bu t al 
so further reduced the resistance of the

vessel. The bows were so slender, that 
in practice the nose was always oblique. 
To ensure the technical endurance, ex
tensive calculations and validation mea
surements were performed on the in 
stallation including noise and vibration, 
strength and fatigue.

N ew  organization and office
The start o f the new service coincides 
with a major reorganization of the W a- 
terbus BV. In very little time fast ferry 
and W aterbus merged to one company 
with a fleet o f eleven ferries and carrying 
over two million passengers on a yearly 
basis.
The staff has drastically updated the in 
ternal processes of the new W aterbus 
BV and earned an ISO 9001 Certificate 
for their new approach.
Customer satisfaction was and is a m a
jor drive for all staff members.
In October 2006 a new head office will 
be available, close to the central moor
ing quay at the Merwekade at D or
drecht.

Conclusion
The converted ferries have proven to be 
a good investment compared to new 
building due to their total re-engining 
and modernization.
Crew and passengers like the ferries for 
their technical update and improved 
comfort.
Public transport over water has proven 
in Holland to find its niche and is prac
tical, not only to go fast from A  to B but 
also incorporating a great fun factor.

For more information : wimv.waterbus. nl 
Pictures by Piet Hein Noordenbos

http://www.waterbus.nl
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Wij bieden een vloot vol ambitie
Marin Ship Management B.V. en Flagship Management Company B.V., moderne scheeps- 

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

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

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

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

training en opleiding, alsmede een concurrerend salaris.

Droge lading schepen
V aa rgeb ied  N o o rd w es t E u ro pa /M idde lland se  Zee 

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

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

Producttankers
V aa rge b ie d  v o o rn a m e lijk  N oordzee

Lad ing " w it te  p ro d u c te n 'V o il lik e  chem icals

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

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

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

dan contact op via onderstaand telefoonnummer o f bezoek onze website.

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

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

Marin Ship Management
M em ber M anage m en t Facilities G roup

'  \  

+GF+

INSTAFLEX (lichtgewicht!
Polybuteen leidingsysteem
Het kunststof systeem voor warm- en koud 
drinkwaterleidingen.

Lichtgewicht
vrij van corrosie en aanslag 
eenvoudige installatietechniek 
lage onderhoudskosten 
compleet programma 

________________________________________

Georg F ischer N.V.
Postbus 35, 8160 AA Epe 
Lange Veentew eg 19 ,8161  PA Epe 
Telefoon: 057 8 /678222  
Fax: 057 8 /62 1768
E -m ail: nl.ps@ georgfischer.com
In te rn et: w w w .georgfischer.n l

http://www.mfmarinedivision.nl
mailto:crewdepartment@mfmarinedivision.nl
mailto:nl.ps@georgfischer.com
http://www.georgfischer.nl


Is het Loodswezen 
al een stip 

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

• Wil je nieuwe carrièremogelijkheden ontdekken?*

Wil je bijdragen aan de vlotte en veilige afwikkeling 

van het scheepvaartverkeer van en naar onze zeehavens?

Word registerloods
Kijk daarvoor op onze website: 

www.loodswezen.nl

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

Adspirant Registerloods vermeldt de max. leeftijd van 37 jaar.

Nederlandse Loodsencorporatie •  +31 (0)10 40  00 500  •  in fo@ loodsw ezen.n l •  w w w .loodsw ezen .n l

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


Special door drs. J.W . W entink

Hanny Wentink 
is marketing- en 
communicatie- 
medewenkster 
bij Rederij Doek- 
sen.

I\l eed for Speed
Ruim dertig jaar sneldienst bij Rederij Doeksen

Het belang van snel varen werd al vroeg door Rederij Doeksen onderkend. In de berging- en sleep
dienst, waarin Doeksen in de vorige eeuw zeer actief was, is snelheid cruciaal, maar ook in de passa
g iersdienst tussen Terschelling, Vlieland en Harlingen ging en gaat snelheid een steeds grotere rol spe
len. De sneldienst vo rm t inmiddels al 33 jaar een vast onderdeel van de vloot van Rederij Doeksen. 
Gedurende die periode is een gedegen en specialistische kennis opgebouwd op het gebied van snelva
ren. In d it  artikel de historie van de sneldienst bij Rederij Doeksen en haar visie op de toekomst.

Speed, it seems to me, provides the 

genuinely m odern pleasure.I one

I A ldous Huxley

De basis voor het snelle vervoer wordt 
bij Rederij Doeksen al vroeg gelegd, 
met de aankoop van sleepboot Holland 
1 in 1931. D it schip werd oorspronkelijk 
gebouwd als hulponderzeebootjager en 
behaalde met gemak een snelheid van 
zestien knopen. H et schip wordt aange
kocht voor de berging, maar wordt tij - 
dens de zomerdienst geschikt gemaakt 
voor luxe passagiersvervoer. Vol trots 
adverteert Doeksen dan ook m et het 
‘snelste passagiersschip van Europa ha- 
rer klasse’. Een andere Holland uit de 
Doeksenvloot, de bekende Holland IV 
(PESK, 1951), was destijds de snelste 
sleper ter wereld.

Koegelw ieck I
Begin j aren zeventig bloeit het toerisme 
naar de eilanden en de Rederij denkt na 
over manieren om de duur van de over
tocht te bekorten en passagiers sneller 
van en naar de eilanden te kunnen bren
gen. Daarnaast liggen de eilanden T er

schelling en Vlieland geografisch gezien 
het verst uit de kust en is een natuurlijke 
reden ontstaan om  een snelle dienst te 
ontwikkelen. De tocht per veerboot 
duurt op dat moment naar Terschelling 
circa twee uur en naar Vlieland een uur 
en drie kwartier. De bloei van het toe
risme brengt ook anderen op het idee 
iets met passagiervervoer te gaan doen 
en met een goede snelboot blijft Rederij 
Doeksen de concurrentie voor. Boven
dien zijn de plannen van Doeksen om 
een groter autoveer te laten bouwen in 
de ijskast beland, door een door de ge
meente Terschelling gevoerde discussie 
over de voor- en nadelen van het töela 
ten van auto’s op het eiland.
In augustus 1969 wordt er op de W ad
denzee door Hovermarine geëxperi

menteerd met een hovercraft. Doeksen 
slaat het presteren van het schip met 
interesse gade, maar wanneer blijkt dat 
dit type (HM 2, sidewall hovercraft met 
een capaciteit van zestig personen) 
voortdurend te kampen heeft met tech
nische problemen en erg kwetsbaar 
blijkt bij een onstuimige zeegang, weet 
Rederij Doeksen zeker dat dit vaartuig 
totaal ongeschikt is voor passagiersver
voer over de Waddenzee. N a proefvaar
ten op snelvarende schepen in Spanje, 
Italië en Rusland, trekt de succesvolle 
ontwikkeling van asymmetrische cata
marans in Noorwegen de aandacht van 
de Rederij. In de Noorse wateren w or
den proefvaarten gemaakt en in 1972 
wordt besloten een catamaran van het 
type W estamaran 86 te laten bouwen 
op de Noorse werf W estermoen Hydro
foil in Mandal. D it type is in vergelij
king met hydrofoils o f hovercrafts veel 
minder kwetsbaar in een veerdienstre- 
geling op de Waddenzee. Bovendien is 
de diepgang van de romp van een 
hydrofoil onvoldoende.
De W estamaran wordt gebouwd uit 
aluminium. Twee schroeven, aangedre
ven door twee 12-cylinder M T U  diesel 
motoren van elk 990 kW  zorgen voor 
een snelheid van 26 knopen (circa vijftig 
kilometer per uur). D it betekent dat 
passagiers nu  in drie kwartier aan de 
overkant zijn. O p het 26 meter lange 
schip kunnen 170 passagiers per afvaart 
mee.
H et schip wordt op 25 september 1973 
‘Koègelwieck’ gedoopt en te water ge
zet. N a een succesvolle proeftocht vaart 
het schip op eigen kracht naar Terschel 
ling, waar het op 12 oktober - als eersteDe Koegelwieck.



KOEGELWIECK (1,1973)
25.06.1973 Opdracht
26.09.1973 Te water en proeftocht
28.09.1973 Tijdens overtocht naar Nederland te Kalundsborg gestopt tij

dens storm
30.09.1973 Aankomst Terschelling
08.10.1973 Proeftocht
12.10.1973 In dienst
06.1992 Omgedoopt totStortemelk

Voor vervoer bouwproject regelmatig in de vaart gebleven
01.05.1993 Te koop aangeboden
10.02.1994 Naar Harlingen voor aflevering A ZA M  Marine, Kenia,
15.02.1994 U it Antwerpen als deklast naar Kenia vertrokken, thans daar in 

de vaartals Kilimanjaro. Thuishaven Dar es Salaam - Tanzania

W erf Westermoen Hydrofoil in Mandal, Noorwegen
Capaciteit 170 passagiers
Lengte 26 meter
Aandrijving Twee schroeven brengen twee 12 -cylinder M T U  dieselmotoren 

van elk 990 kW  in beweging.
Topsnelheid Ca. 45 km /uur (25 mijl)

catamaran in een Nederlandse veer
dienst - officieel in de vaart genomen 
wordt. H et schip vaart dan vier over
tochten tussen Terschelling en Harlin 
gen per dag, met gemiddeld nog geen 
zestig personen per overtocht. Bijna te
gelijkertijd breekt de oliecrisis (1973) 
uit. D it legt een zware druk op de 
dienstverlening van de Rederij en de 
sneldienstregeling wordt tijdelijk inge
krompen tot twee vaarten per dag.
De Koegelwieck blijkt een sterk schip 
en steeds meer passagiers kiezen voor 
een snelle overtocht. Hoewel ervan uit 
gegaan wordt dat het een diensttijd van 
circa tien j aar zal volbrengen, vaart het 
schip zeventien j aar in de veerdienst. En 
zo wordt de sneldienst, ooit bij wijze 
van proef binnengehaald, een vast 
onderdeel van de Doeksenvloot. Zo 
vast, dat het Terschellinger College er
op wijst dat “...dit snelle voertuig door

eilanders niet meer wordt gezien als een 
gunst, maar als een rechtmatig verlan
gen (...) in hun wezenlijke verbinding 
met de vaste wal.” (Harlinger Courant 
11 januari 1980),
Rederij Doeksen gaat op zoek naar ver
vanging. In november 1983 probeert 
British Hovercraft Corperation de 
Duitse en Nederlandse W addenveer
diensten te interesseren voor een hover
craft van het type AP 1-88, overigens 
zonder succes. Voor een o versteek heeft 
het schip slechts een half uur nodig, 
maar daar tegenover staan grote nade
len. Een hoog brandstofverbruik, 
kwetsbare randen, een weinig stabiele 
zeeligging en het feit dat de hovercraft 
alleen kan varen bij een windkracht van 
minder dan zes Beaufort, doen de Rede
rij besluiten niet voor deze optie te kie
zen.

Stuifdijk
Rederij Doeksen gaat opnieuw in Scan
dinavië op zoek, waar de kennis op het 
gebied van snelvaren sinds de aankoop 
van Koegelwieck I alleen maar is toege
nomen. Belangrijke eigenschappen van 
het nieuw te bouwen schip: een grotere 
vervoerscapaciteit en een hogere snel
heid met een geringer brandstofver
bruik. In 1989 bestelt Doeksen bij de 
Harding Verft in het Noorse Rosendal 
een catamaran van een nieuw ontwik
keld type (28M). Twee M W M  diesel
motoren (2x1260 kW ) drijven twee 
drieblads C P schroeven aan, waardoor 
een dienstsnelheid behaald wordt van 
32,5 m ijl/uur (ca, 58 km /uur). H et 
brandstofverbruik is bij dienstsnelheid 
510 liter gasolie per uur. Bovendien 
heeft dit schip door het symmetrische

STUIFDIJK (1990)
12.10.1989 Contract
14.06.1990
19.06.1990

22.06.1990
02.07.1990
03.07.1990

01.05.1991 

1991

03,2002

T e water
Overdracht, op eigen kracht naar T er
schelling
Aankomst Terschelling 
Officiële proeftocht
In normale dienst, ook op Vlieland en in 
terinsulair.
Besluit verkoop en andere catamaran. 
Ingeruild en vertrokken.
In de vaart gebracht onder de naam Lau- 
paren. Vaart ondermeer op het traject 
Kristiansund - T  rondheim.
Doorverkocht aan Kroatië (Dubrovnik). 
Thans in de vaart onder naam Nona 
Ana. Vaart momenteel in de veerdienst 
tussen Dubrovnik en Mljet.

m ------xzr 1 - ■ ï.r- 
,----w.— .>_ -5**-
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W erf Harding W erf te Rosendal (Noorwegen)
Capaciteit 250 passagiers
Lengte 28 meter
Aandrijving Schroefaandrijving met schroeven die

worden voortbewogen door twee m oto
ren an elk 1260 kW .

Topsnelheid 3 4 knopen (ca. 60 km /uur)



model een beter zeegedrag dan Koegel 
wieck I
H et schip krijgt een capaciteit van 250 
zitplaatsen en wordt op 14 juni 1990 te 
water gelaten en gedoopt. H et krijgt de 
naam ‘Stuifdijk’ en vaart vanaf 2 juli in 
dè officiële dienstregeling. Nieuw in de 
dienstregeling is de snelboot die ook een 
aantal keer per dag naar Vlieland vaart. 
De Golfcrisis die op dat moment u it
breekt, zorgt - net als bij Koegelwieck I - 
voor hoge gasolieprijzen. Bovendien 
blijken de ver onder de drijvers hangen
de schroeven op het ondiepe traject naar 
Vlieland zoveel problemen op te leve
ren, dat de Stuifdijk regelmatig verstek 
moet laten gaan vanwege mankementen 
en de weersomstandigheden. H et diep
tepunt wordt bereikt wanneer het schip 
uitvalt nadat de schroeven een onver
wacht ontstane zandrug in de Vliesloot 
hebben geraakt.
De Stuifdijk blijkt bij nader inzien on 
geschikt voor het ondiepe traject naar 
Vlieland. Rederij Doeksen wil haar toe
zeggingen aan de gemeente Vlieland 
echter nakomen en besluit begin mei 
1991 voor 10,5 miljoen gulden een an
dere, grotere snelboot bij dezelfde werf 
te bestellen. De Stuifdijk wordt per d i
rect ingeruild en de oude Koegelwieck I 
neemt zolang de dienst waar.

Koegelw ieck II
Voor de aandrijving van de nieuwe cata
maran (type 35M) wordt gekozen voor 
waterjets (2x1680 kW ) in plaats van 
schroeven. Bij waterjets wordt water 
onder de romp van het schip weggezo
gen en vervolgens met grote kracht ach
ter het schip weggeblazen. H et schip 
wordt bestuurd door de richting van de 
straalbuizen te veranderen. E r  zijn dus 
geen (uitstekende) roeren meer nodig, 
waardoor het schip minder kwetsbaar is 
in het ondiepe water van de W adden
zee. Daarnaast wordt dit schip voorzien 
van een derde zwevende romp tussen de 
twee hoofdrompen, voor extra drijfver- 
mogen en een stabielere ligging. Bij 
slecht weer zwakt deze middendrijver 
het stampen van het schip af. Een grote
re vraag naar snel vervoer maakt dat dit 
schip een capaciteit van 300 passagiers 
krijgt. Ook wordt een compleet uitge
ruste ziekenboeg op het schip ingericht, 
waardoor het mogelijk wordt hoog
waardig zieken vervoer te verzorgen. Op 
7 juli 1992 wordt ms Koegelwieck II in 
de vaart genomen. De nieuwe snel 
dienst behaalt een dienstsnelheid van 32 
m ijl/uur (ca. 58 km /uur) en wordt na

KOEGELWIECK (II, 1992)
01.1992 Opdracht
05.06.1992 Aankomst Terschelling, proeven Harlingen-Terschelling
25.06.1992 Officiële overdracht
01.07.1992 Plan in dienst, gaat niet door wegens niet gereed zijn aanleg

plaatsen.
04.10.1996 In dienst

W erf Harding Verft te Rosendal (Noorwegen) in 1992.
Capaciteit 312 passagiers (oorspronkelijk 317, waarvan 12 in de eerste klas

onder het stuurhuis)
Lengte 35,5 meter, 9,6 m. breed, 1,60 diepgang
Aandrijving Twee M JP waterjets, aangedreven door twee Deutz M W M  die

selmotoren van 2 x 1500 kW  (type: TBD  620 V I6)
Topsnelheid ca. 60 km /uur
Apparatuur M oderne navigatiemiddelen, zoals radar, DGPS plaatsbepa- 

lingapparatuur. Deze systemen zijn dubbel ingevoerd, zodat zo
wel de kapitein als de stuurman hier de beschikking over heb
ben. De machinist kan ook vanuit het stuurhuis door middel van 
beeldschermen, controlemeters en computer op de hoogte blij 
ven van wat er in de machinekamer gebeurt. Naast drie bem an
ningsleden is er een stewardess.

De Koegeiwieck 11.



de ingebruikname breed in de nationale 
pers geroemd als “snelste veerboot van 
Nederland” en dé enige mét waterjet- 
aandrijving.

Najade
Rederij Doeksen blijft kennis verzame
len over de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van snelvaren. Eind jaren ne
gentig acht het bedrijf de tijd gekomen 
om in te Spelen op de groèpenmarkt. In 
1999 gaat de opdracht voor de bouw 
van monohull Najade naar SBF Ship
builders in Australië, een bedrijf met 
meer dan twintig jaar ervaring op het 
gebied van snelle aluminium schepen. 
Ditmaal wordt voor een monohull ge
kozen, vanwege de zeer geringe diep
gang en de mogelijkheid zo een groter 
gebied (ook buiten de veerdienstroutes) 
te bevaren. De Najade, gebouwd uit 
aluminium, wordt voorzien van drie 
door VI’I I ï  dieselmotoren aangedreven 
waterjets. H et luxueuze en zeer wend
bare schip is voorzien van airconditio
ning en biedt plaats aan 184 passagiers 
(35 in de business class op het boven
dek). Naast het bedienen van de groe- 
penmarkt zal het schip de Koegelwieck 
vervangen wanneer deze (voor onder
houd) uit de vaart is.

Vervanging Koegelw ieck II
Vanaf 2002 wordt er binnen de Rederij 
gebrainstormd over een schip dat de 
Koegelwieck op termijn za.1 vervangen. 
Monohull Najade is minder geschikt 
gebleken voor het varen in de dienstre
geling en vanuit de groepenmarkt komt 
te weinig belangstelling. M et de aan
schaf van een grote catamaran met een 
capaciteit van ruim 400 zitplaatsen zal 
de Najade overbodig worden en kan 
Koegelwieck II worden vervangen. Op 
dat moment is nog niet duidelijk of het 
vervangende schip tweedehands aange
kocht zal worden of nieuw gebouwd.
In 2003 wordt de Najade vanwege hoge 
exploitatiekosten uit de vaart gehaald en 
verkocht aan Seaport International 
Shipping Co. LTD . Vervanging voor 
de Koegelwieck is er dan nog niet, maar 
de plannen blijven.

Toekom st
Een snelboot is “één groot compromis”, 
concludeert de Noorse Harding Verft, 
high speed catamaranbouwer bij u it
stek, al in een rapport uit 1991. W ant 
hogere snelheden brengen een hoger 
brandstof verbruik, hogere onder
houdskosten en meer lawaai en trillin

De Najade.

gen met zich méé. M aar de sneldienst is 
inmiddels onlosmakelijk verbonden 
met Rederij Doeksen en anno 2006 is 
het voor Rederij Doeksen meer dan ooit 
van belang de sneldienst te borgen. N iét 
alleen vanuit het oogpunt van dreigende 
concurrentie - de veerverbinding wordt 
in de nabije toekomst vrij aanbesteed - 
maar ook bij de optimalisering van de 
dienstverlening weegt een servicege
richte, comfortabele en betrouwbare 
sneldienst zwaar. Zowel eilanders als 
toeristen zijn gewend geraakt aan de 
mogelijkheid snel te varen: er heeft zich 
als het ware een need for speed ontwik
keld.
De nieuwe plannen rond de sneldienst 
lijken vorm te krijgen als eind juli 2006 
een delegatie van de Rederij, bestaande 
uit directie, bemanning, horeca en ope
rationele zaken, een bezoek brengt aan 
de Franse werf Iris Catamarans’ Aigre- 
feuille bij la Rochelle om een tweetal 
IRIS-schepen te bekijken. Maar op 
grond van de daar opgedane bevindin
gen gaat de koop niet door.
O p dit moment worden diverse andere

mogelijkheden onderzocht zodat Rede
rij Doeksen in de toekomst m et een pas
send alternatief kan komen voor de in 
middels zo vertrouwde Koegelwieck II. 
W ant de sneldienst is en blijft het para
depaardje van Rederij Doeksen.

M et dank aan H. J. Boorsma, C. Dekker 
en P.J.M. Melles
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N A JA D E  (1999)
1999 In dienst
01.01.2003 LJit dienst wegens hoge exploitatiekosten
07.2004 Verkocht aan Seaport International Shipping Co, L T D ., een offshore bedrijf uit de

Verenigde Arabische Emiraten 
2004 Verbouwd door SBF Shipbuilders op locatie in Dubai

Vaart thans als crew boat onder de naam Sea Jaguar in de Perzische Golf

W erf
Capaciteit
Apparatuur

Afmetingen
Aandrijving

Topsnelheid
Brandstofcap.

SBF Shipbuilders W estern Australia
184 personen (35 in business class op het bovendek en 149 op het hoofddek). 
Navigatie- en communicatieapparatuur, Airco, DGPS Leica MX412B, Girokom 
pas, Plath N avigatX  M kl M od 10, Autopilot, Robertson A P 9, Radar (2x) Kelvin 
Hughes Nucleus 5000, Echolood JR C  FF30, VHF radio (2x) Icom ICM59, waarvan 
één met DSC kanaal 70, E pirbN ovaR T260-M  
31,8; 6,7 en 1,3 meter
Drie M JP wateijets Series 450, aangedreven door drie M T U  dieselmotoren 
(type 12V-2000 M70) via ZF tandwielkasten (type BU250)
32 m ijl/ uur (ca. 58 km /uur)
6000 liter



Special door prof. dr. ir. J.A. P inkster en dr. ir. J.A. Keuning

he Wash of Fast Ferries
The introduction of public tra n sp o r t  over wate r by means of so called fas t ferr ies on the Dutch inland 
waterways some five years ago brought new attention to the problem of wake wash generated by these 
ships and the possible hindrance and damage the ir  wash may impose on other ships.
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The effect of the wake wash of passing 
ships on other (moored) vessels has 
been known for a long time. W ith  the 
arrival of these new fast ships however 
the problem worsened because the gen
erated waves in the wash were consider
ably longer than those everybody was 
used to. This implied that these waves 
were closer to or even at the resonance 
periods of the moored ships in heave, 
pitch and sometimes roll. The result of 
this was more violent motions and all 
the negative effects associated with it. 
W ith  the advent of more, larger and 
faster vessels on inland waterways pass
ing ship effects are on the increase, with 
a corresponding increase in the material 
damage, loss of time and personal in 
juries. A  recent survey carried out by 
the ministry of transport and waterways 
among the skippers of inland vessels re
vealed that some forty percent o f the 
damage sustained to mooring equip 
m ent was due to passing ship effects. 
The same study has resulted in a re
assessment of the design loads of moor
ing equipment of such vessels to reduce

the number o f serious incidents.
For the operation of the fast ferry ser
vices this m eant that the ships had to 
slow down on a certain num ber of loca
tions because by law they are not al
lowed to cause hindrance to other ves
sels. This implied that sailing schedules 
could no longer be met and sailing times 
between ‘stations’ became longer than 
Considered necessary to satisfy cus
tomer needs.
Since five years various institutes and 
universities have made considerable re
search efforts in finding ways to deal 
with these wake wash problems. In the 
Netherlands this resulted amongst o th 
er things in a joint effort by M A RIN , 
Delft Hydraulics and the Shiphydro- 
mechanics Department of the Delft 
University, to find ways and means to 
determine the wash of fast ships and the 
effect it has on other ships including the 
influence of waterway depth contours 
and topography. All this led to the de
velopment of an impressive ‘tool box’ 
existing of a combination of computer 
programs and experimental techniques

for assessing the wake wash characteris
tics of ships and their effect already in 
an early design stage or of existing ships. 
These tools were used to develop new 
concepts for fast ferries to overcome the 
wash problems or existing concepts 
have been improved. Also new opera
tional procedures have been adapted to 
deal with specific problem areas.
One of the remaining problems is the 
definition of the hindrance. Moored 
ships or floating equipment will always 
move under the influence of passing 
waves. But what is acceptable and what 
not? T he law is not very specific about 
this. If  new concepts are to be developed 
this definition m ust be made more ex
plicit in order to be able to analyse in the 
design stage whether or not a specific 
design is feasible on a specific route. A  
project has been started by M ARIN, 
T N O  and the Shiphydromechanics 
Department o f the Delft University to 
formulate such a criterion.
In the following paragraphs a short de
scription of the developments so far w'ill 
be presented.

Figure 1 : Description of 3 0  kdwt passing and 1 0 0  kdwt moored 

tanker

30 kdwt tanker passing

Figure 2: Comparison of measured and calculated surge force on 1 0 0  kdwt tanker under 

influence of slowly passing 3 0  kdw t tanker.
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Figure 3: Kelvin wave pattern in the wake wash. Figure 4: W ake wash a t very high Froude numbers

Passing Ship Effects
Ships sailing with forward speed create 
water motions which appear in the form 
of waves. Relative to the passing ship it
self, this wave pattern is stationary, but 
for moored ships these waves are m ov
ing. These passing waves create a tran
sient, dynamic disturbance for the 
moored ship, which may hamper load
ing/ discharging operations and, in ex
treme cases, cause motions of the 
moored vessels, which can lead to 
mooring lines breaking. Such extreme 
cases have been known to cause person
al injuries and loss of life. A  rational 
analysis of the behaviour of a moored 
ship due to a passing ship, which results 
in a quantitative assessment of the m o
tions and mooring loads has been devel
oped and is being applied to real-life 
cases involving passing and moored 
ships on inland waterways. This 
method has been validated in a number 
of cases by comparing with results of 
full scale measurements of mooring 
loads and by comparing results of com
putations with results of model tests. 
Before outlining the computational 
method we will pay attention to some 
basic aspects of the effect of passing 
ships.

W a v e  S ystem  a t  Low Speeds
Insight in the flow around a sailing ves
sel can be gained by first considering the 
flow at very low speeds.
For an observer on board of a vessel 
moving at a very low speed the water 
separates at the bow and flows around 
both sides and under the ship and meets 
again at the stern. The observer stand
ing at the bow sees that the water veloci
ty at the bow is very low and high at the 
side of the ship and again low at the 
stem. This flow is called the ‘primary’ 
wave system. A t the bow, where the w a
ter velocity is low and as a result the

pressure is increased, the water is ele
vated slightly. A t the side o f the vessel, 
where the velocity of the passing water 
is higher, i.e. the pressure is lower and 
the water level is lowered. As a conse
quence of the pressure drop along a 
large part of the length of the passing 
vessel, there will be a slight increase in 
the draft of the vessel. This is called 
‘squat’. There is also a change in the 
trim of the vessel, usually this trim  is 
bow down. The primary wave system is 
the major cause of what are called the 
‘suction’ forces acting on a moored ves
sel as a large vessel passes. The moored 
vessel initially feels the pressure in 
crease in the water as the passing ship is 
still some distance away forcing it away 
from the oncoming vessel, As the vessel 
comes closer this repelling force is 
changed to an attracting force i.e. the 
suction effect which tends to pull the 
moored vessel away from the quay to 
wards the passing vessel. The drop in 
the water level at the side of the passing 
vessel extends outwards to the moored 
vessel and is called the ‘draw down’ 
wave. This draw down wave will cause 
the moored vessel to move vertically 
downwards as the passing vessel moves 
by. The effects of the primary flow 
around the passing vessel are the major 
cause of high mooring loads of larger 
vessels being passed by other large ves
sels moving at low speeds. Com puta
tional methods to determine the hydro- 
dynamic loads on the moored vessels 
have been developed. These are mainly 
based on the so-called ‘double-body’ 
flow method. This means that the flow 
is computed assuming that the bottom 
of the waterway and the free -surface are 
horizontal, rigid surfaces and that the 
flow in between is in viscid (non friction) 
and three dimensional. This assump 
tion allows the relevant flow equations 
to be easily solved and the passing ship

forces and moments evaluated. A n ex
ample of the correlation between mea
sured and calculated surge force on a 
moored tanker is shown in Figure 2. 
The set-up for the calculations is shown 
in Figure 1.

W a v e  S ystem  a t  H igher Speed
W hen the speed of the passing ship in 
creases, the complex flow system devel
ops, besides retaining the primary flow 
part, also an increasingly important so- 
called ‘secondary' flow part. This sec
ondary flow appears in the form of the 
well-known ‘wake wash’ waves, which 
appear at the bow of the vessel and d i
verge away from the vessel as it passes 
by. Such diverging waves are also gen
erated at other points along the length of 
the vessel notably at the forward and aft 
shoulders and the stern. If  the speed of 
the vessel is not too high a transverse 
wave system can also be seen, In this 
system the wave crests close to the ves
sel are at right angles to the longitudinal 
axis of the ship. As the distance to the 
centreline of the vessel increases the 
crests of the transverse wave system 
tend to curve outwards, creating, with 
the diverging wave system, a rather 
beautiful bu t complicated picture to the 
observer. This pattern was described in 
mathematical terms by Lord Kelvin in 
the nineteenth century and is known as 
the ‘Kelvin wave system’. An example 
of such a pattern is shown in Figure 3.
If the speed o f the vessel is increased 
even further, the wave pattern generat
ed by the ship again changes. Notably 
the transverse wave system, of which 
the wave crests travel in the same direc
tion as the vessel, disappears when the 
speed is higher than the so-called ‘criti
cal’ speed. This critical speed is the w a
ter wave equivalent of the speed of 
sound in air. W ater waves cannot travel 
faster than this critical speed. This criti



cal speed is governed by the water 
depth: the lower the water depth the 
lower the critical speed becomes. In the 
form of a formula: v = \ / h.g, in which 
h is the water depth in meters, g is the 
constant of gravity in meters per sec
onds squared and v is the critical speed 
of the wave in meters per second 
A t very high speeds only the diverging

to be accounted for explicitly. Here we 
will give a brief review of such a 
method.
First part o f the problem is to determine 
the primary and secondary wave pat
tern around a passing vessel. A t 
M A R IN  such a method has been devel
oped for surface ships. The computer 
program based on this method is called

Figure 5: W ave pat

te rn  as calculated 

by RAPID

waves can be seen. The primary wave 
system however is also still present but 
is hardly visible, see Figure 4.

Prediction M eth o ds
M ethods to predict by computations 
the effects of passing vessels when the 
main disturbances are due to the sec
ondary wave system cannot be based on 
the same assumptions used when the 
primary flow system is dominating the 
hydrodynamic loads i.e. the waves have

RAPID. It was developed a number of 
years ago, primarily aimed at the pre
diction of the wave pattern close to the 
vessel and its influence on the wave 
making resistance of a ship. A n example 
of such a wave pattern generated by 
RA PID  is shown in Figure 5. For the 
purpose of predicting the effect of the 
waves on moored ships, this pattern 
needs to be extended further away from 
the sailing (passing) ship.
The method for predicting the behav

iour o f the moored vessel under the in 
fluence of the secondary wave pattern of 
a relatively fast passing vessel moving at 
both subcritical and supercritical (no 
transverse waves) speeds is based on 
making use of the transient pressures 
and velocities generated by the passing 
vessel at the location of the moored ves
sel, taking into account the presence of, 
for instance, a quay or a sloping bottom. 
This can be accomplished by using 
such data as input to standard 3 dim en
sional diffraction codes. Such codes 
have been in use for many years for pre
dicting wave induced motions of 
moored vessels where the incoming 
waves are assumed to be simple super 
positions of a large number of regular, 
long-crested waves. In the case of a 
passing vessel computation, direct use is 
made of velocities and pressures due to 
the passing vessel w ithout regard for 
whether the incoming wave is long- 
crested or not.
A n example of the results of such com 
putations are shown in Figure 6 and 
Figure 7 which show snapshots of the 
behaviour of an inland barge being 
passed in open water by a fast ferry at 
super critical speed and an inland barge 
moored in a dock being passed by small 
vessel at subcritical speed. In both cases 
the wave elevations have been increased 
by factor three to show more clearly the 
resulting wave patterns.
As an alternative to using a predicted 
wash wave field, use can also be made of 
the wave records measured in a model 
test or from full scale measurements. In 
such cases the measured wave record of 
the elevation in a point can, when you 
know the water depth and speed of the 
passing vessel, be transformed into a

Figure 6 &  7: Calculated behaviour of an inland barge under the influence of the  make wash of a passing fa s t ferry.



summation of long-crested waves giv
ing the same effect. The forces on and 
behaviour of the moored vessel can be 
computed from the combined effect of 
all the wave components. Figure 8 
shows a model test involving a novel 
concept of a fast ferry during which the 
wave elevation of the wash waves were 
measured. Figure 9 shows a snapshot of 
the subsequent simulation of the m o
tions of a moored barge subjected to the 
extended measured wave record.

New Concepts
In the end the aim of the research is to 
be able to assess the feasibility of new or 
improved concepts of fast ferries for 
particular routes. The combination of 
the new ‘tools' for the determination of 
the wash o f a vessel and the effect which 
it has on moored vessels with the set of 
newly developed limiting criteria, for 
what is allowed in this respect or not, 
should facilitate new developments.
The traditional approach over the last 
decades towards low wash fast ferries 
has been the application of low wash 
catamarans. This concept uses a set of 
very slender and low displacement hulls 
to minimize the wave height in the wake 
wash. The wave height in the wash is 
low indeed bu t the wave length still is 
close to resonance for moored vessel 
motions. In addition to this these elon
gated hulls of the low wash catamaran 
operate at or close to less favourable 
Froude numbers.
Other concepts may overcome this 
problem. One of these new concepts is 
depicted in Figure 10. It is some kind of 
short hull trimaran design, called 
Tridelta, Each of its hulls is operating at 
very high Froude numbers now. The 
aim of the concept is to generate much 
shorter waves in the wake wash than is 
the case with the low wash catamarans 
and so avoiding the earlier mentioned 
resonance problems between the wake 
wash and the motion of moored ships. 
Also because the hulls are fully planing 
the height of the waves in the wash 
should also be less. This concept 
proved feasible b u t still needs more de
velopment work still to optimize it. 
Good results so far have also been ob
tained with the use of hydrofoil boats. 
Quite a few of these are in  service and 
generate less hindrance than the cata
marans. Their draw back however is 
their higher complexity and therefore 
building cost. Therefore a new concept 
has been developed in which the cata-

Figure 8: Experimental determ ination o f the wake wash of a novel fa s t fe rry  concept.

Figure 9: Calculated motions of an inland w aterways barge under influence of the wake wash 

measured in Figure 8.

maran is equipped with a set of fully 
submerged foils at the fore ship. The 
aim is lifting the fore part of the hulls 
out of the water and its weight carried 
by the foils. The aft part of hulls remain

in the water as short planing hulls and, 
by a similar effect as sought for with the 
Tridelta, they only produce low and 
short wake wash waves,

Figure 10: A rtis t im

pression of the 

Tridelta fas t fe rry  con

cept.
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Wagenborg zoekt 
een zwaargewicht die 
de vaart er!n houdt.

I r  ve rb a n d  m e t de u itb re id in g  en n ie u w b o u w  van  de v lo o t zo e ke n  w i j  vo o r 
de F lee t M a n a g e m e n t D e p a rtm e n t te  D e lfz ijl een e n e rg ie ke  en z e lfs ta n d ig e :

Rederij Inspecteur

Bent u geïnteresseerd?

Kijk dan voor een uitgebreide beschrijving op w w w .w agenborg .com /vacatures 
öf bel voor in fo rm atie  over de functie m et de heer R. S trijland , directeur Vlootbeheer, 
te le foon (0 5 9 6 )  6 3 6 2 3 5 .  E-mail: r.s trijland@ w agenborg.com

W AG ENBO RG  SHIPPING

Wagenborg Shïppïng voert het commerciële e n /o f operationele beheer over meer dan 160 zeeschepen 

met een laadvermogen variërend van 1 .000  to t 20 .000  ton. De moderne vloot bestaat u it ijsversterkte 

roro-papercarriers, multipurpose zeeschepen, containerfeeders, zee/rivier-schepen, suppliers, sleepboten 

en pontons. Deze schepen bevaren alle wereldzeeën en vervoeren de meest uiteenlopende ladingen.

Wagenborg Shipping is een dochteronderneming van Koninklijke Wagenborg. Deze internationale 

multidisciplinaire transportonderneming is meer dan een eeuw actief. Ruim 2 .000  medewerkers 

bemannen de verschillende sectoren: zeescheepvaart, offshore, op- en overslag, wegtransport, 

kraanverhuur, sleepvaart en veerdiensten. Voor elke logistieke vraag heeft Wagenborg een op 

maat gesneden oplossing. Om prestaties op het gebied van veiligheid, milieu en de persoonlijke 

ontwikkeling van medewerkers continue te verbeteren, hanteert Wagenborg managementsystemen 

die integraal onderdeel van de bedrijfsvoering zijn . Als een van de eersten in haar branche is 

Wagenborg gecertificeerd volgens de IS0-9002, ISO-14001,

ISM en Investor in People normen.

I  WAGENBORG HOUDT DE VAART ERlï7"|

w w w .b a k k e rs lie d re c h t .c o m

ENERGY (+) TECHNICS 
IS OUR WORLD

S1VCA 0 BRMER
S U E D  R E C H T

Maritime projects, new building, maintenance and renovations
Bakker Sliedrecht is an internationally operating electro-technical company 
specialising in the fields of dredging, offshore, fishery merchant, naval and 

inland shipping. We are continuously searching for optimum and 
innovative solutions, using conventional as well as 

state-of-the-art electro-technicai 
and mechanical techniques

You can rely on us when it comes to the design and turn-key delivery of electro
technical drive, control and automation systems, but also when it comes to 
switchboards, control desks, motors, alternators, cabling, and custom-built 
machines for either on board, on deck or for submersible applications.

Bakker Repair specialises In maintenance, diagnosis, repair and winding of 
motors, generators and transformers, in high as well as low voltage.

For service, maintenance, revision and repair we are available world wide, 
24 hours a day, 7 days a week.

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.

Tel ./fax +31 (0 )184 436 6 6 6 /4 3 6 6 7 7  
E ng inee ring , D rives, A u to m ation , S w itch boards , 

Insta lla tion  and S erv ice

Bakker Repair B.V.

T e l./fax +31' (0 )184 4 1 0 5 55 /411 853  
R evis ion , Repair, W ind ing , B a lanc ing , 

A lig n m e n t and D iagn os tics

http://www.wagenborg.com/vacDtures
mailto:r.strijland@wagenborg.com
http://www.bakkersliedrecht.com


Logistiek door H. Dill

Creating
In eerdere edit ies werd rond de Binnenvaart Innovatie Dag 2 0 0 6  aandacht besteed aan de activiteiten 
van het Bureau Innovatie Binnenvaart. Dit bureau werk t samen met de scheepsbouwindustrie, toelever
anciers, overheden, wetenschappers, opleiders en opdrachtgevers van het vervoer. Naast de them a’s 
'Reductie van Milieubelasting' en 'Verbetering van de M arit ieme Techniek’ , kr i jg t het thema ‘Vernieuwing 
van Logistieke Concepten’ ruime aandacht van de binnenvaart. Het pro ject ‘Creating’ dat binnen dit 
laatste thema valt is m et drie demonstra tors  en vier logistieke cases een prominent project. Op te 
merken valt dat vanuit het logistiek thema ook aspecten van de andere them a’s worden beschouwd.

Hugo Dill is als 
redacteur 
Havens verbon
den aan Schip &  
W erf de Zee

De participanten 

van Creating

Creating is een Europees project, geïni
tieerd door CBRB en VNSI. Doel van 
het project is om de positie van de 
binnenvaart in logistieke ketens te ver
sterken en daarmee de scheepvaart een 
sterkere plaats in het transport te geven. 
In de filosofie van Creating kan dat door 
te bevorderen dat de schepen een zo 
sterk mogelijke concurrentiepositie krij - 
gen. De kosten van het vervoer per 
truck zijn daarbij overwegend maatge
vend. Als blijkt dat integratie van een 
schip kans van slagen heeft dan wordt 
het schip door het Creating team ook 
daadwerkelijk ontworpen. In het kader 
van het project zullen vier nieuwe sche
pen worden ontworpen. Bij elk van deze 
cases zijn externe bedrijven betrokken 
die belang hebben bij het project en het

project mede aansturen. Deze externe 
partijen zijn verladers en logistieke 
dienstverleners.
N a het ontwerpproces ondergaan de 
schepen een assessment waarbij zewor 
den getoetst op basis van logistiek, eco
nomie, invloed op het milieu en veilig
heid en vergeleken met de base case: het 
vervoer over de weg.
Bij het project zijn 26 partijen uit negen 
landen betrokken: Nederland, België, 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, H on
garije, Roemenië, Polen en Servië, 
waarmee de stroomgebieden van de 
Rijn en de Donau breed in het project 
vertegenwoordigd zijn.

H e t o n tw erpp ro ces in C reating
Europese projecten zijn opgedeeld in

werkpakketten (W P ’s). Bij Creating 
zijn dat er negen en die zullen hier 
achtereenvolgens kort worden behan
deld.
Creating begint bij de logistiek en lo
gistiek begint bij de verladers. D e EVO 
leidt dan ook het betreffende W P. In dit 
W P  zijn een groot aantal logistieke ke
tens doorgelicht en beoordeeld of het 
(gedeeltelijk of geheel) inzetten van 
schepen mogelijk is.
De resultaten van W P  2 bestaan (onder 
meer) uit vier geslaagde haalbaarheids
studies die input vormen voor het ont
werpteam van de schepen. D it ont
werpteam wordt geleid door DST uit 
Duisburg. H et ontwerpen van schepen 
wordt ondersteund door een viertal 
W P ’s. Deze W P ’s betreffen achtereen
volgens:

Scheepshydrodynamica
De invloed op de omgeving (met, als
voornaamste insteek, de motoren)
De veiligheid qua berekeningsmetho
des en
De veiligheid qua mogelijke verbete
ringen

In scheepshydrodynamica worden tools 
ontwikkeld om eerst al redelijk goede 
ontwerpen van de schepen en voortstu- 
wers te maken. Daarnaast wordt er d i
recte assistentie verleend bij het maken 
van de ontwerpen. M A R IN  uit Wage- 
ningen leidt dit W P.
Bij de bepaling van de invloed op de 
omgeving ligt de nadruk op de effecten 
van de scheepsmachines en het manage
ment ervan. H et W P  wordt geleid door 
Via Donau en het is vrijwel gereed, Er



wordt veel aandacht besteed aan de m a
chines zelf, de mogelijke naschakelin- 
gen, het management van de motoren 
maar ook aan de mogelijkheden van de 
brandstofcel.
T ot slot van het technische middenblok 
wordt er in twee W P ’s aandacht besteed 
aan de veiligheid. Allereerst aan het se
lecteren en aanbevelen van rekenmodel 
len en methoden om de veiligheid te 
monitoren en vervolgens ook hoe de 
veiligheid verder kan worden verbeterd. 
Voorts worden pogingen ondernomen 
om de effecten van de verbetermaatrege- 
len te kwantificeren. Deze W P ’s worden 
achtereenvolgens geleid door de classifi
catiebureaus Bureau Véritas (Parijs) en 
Lloyd’s Register of Shipping (Rotter
dam),
Bij het verder verbeteren van de veilig
heid wordt gedacht aan de effecten van 
instrumenten op de brug, de mate van 
manoeuvreerbaarheid en de invloed van 
de dubbele huid van chemicaliëntan- 
kers op het uitstromen van lading.
H et ontwerp van het schip wordt, zoals 
gezegd, gevolgd door de assessment. 
Deze staat onder leiding van de Univer
siteit van Liège en de T U  Delft. Bij de 
assessment worden de ontwikkelde con - 
cepten vergeleken met de base case: het 
vervoer per truck.
In Creating wordt veel aandacht be
steed aan techniek, maar tegelijkertijd 
ook heel veel aan de kosten ervan. Deze 
kosten komen dan ook weer als belang
rijke factor aan bod in de assessment,
In het kader van Creating worden een 
drietal demonstrators georganiseerd. 
Opzet en uitvoering van de demonstra
tors wordt uitgevoerd onder leiding van 
SPB/DLD.
Deze demonstrators omvatten:

• H et pneumatisch laad- en lossysteem 
voor korrelige bulklading (tweede 
helft 2006)

• Impact op het milieu en de veiligheid 
(eind 2006)

• Scheepsontwerp (begin 2007).
T ot slot wordt er aan het eind van Crea
ting (juni 2007) een afsluitende work 
shop georganiseerd (zie W P: Dissimi- 
nation of results), waarbij de bij Crea
ting betrokken verladers èèn belangrijke 
rol zullen verkrijgen.

C reating: de 4  cases
Bijna zitten de eerste twee jaar erop en 
in zijn algemeenheid gesteld verloopt 
Creating volgens plan.
Van al de onderzochte mogelijkheden 
zijn er dus uiteindelijk vier cases overge
bleven van de vele die er zijn bestu
deerd. D it zijn:
• H et bananenschip,
• RoRo schip voor de Donau
• H et wood chip ship en
• De kleine chemische tanker

Het bananenschip
De importeur van bananen, Dole, ver
anderde tijdens de loop van het project 
noodgedwongen het oorspronkelijke 
programma. Besloten werd om de bana
nen die worden aangeland in A ntw er
pen te vervoeren naar de regio H anno
ver en Straatsburg.
H et eerste alternatief viel af, daar het 
Mittelland kanaal slechts twee lagen 
pallets boven elkaar toestaat. H et schip 
wordt daardoor te duur en kan niet meer 
concurreren tegen het vervoer over de 
weg. Resteert de mogelijkheid om de la
ding naar Straatsburg over water af te 
handelen.
Die bleek net haalbaar. 'N ét’ vanwege

De s tru c tuu r van Creating

het feit dat de geplande volumes qua 
pallets nog niet zo groot zijn. D it kan 
echter groeien en vandaar dat in overleg 
met Dole is besloten om naast het rela
tief kleine schip een veel groter schip te 
ontwerpen en te zien hoe de transport - 
prijs per pallet verloopt als gevolg van 
deze schaalvergroting. Deze uitwerkirt 
gen zijn volop gaande.
Bij de bananencarrier zullen een aantal 
alternatieve oplossingen worden bezien 
zoals èèn reèfer als aangegeven in 
onderstaande figuur, een koppelver
band en een duwcombinatie.

Het RoRo schip w orde Donau 
D it schip werd als eerste m et succes 
door het Creating team afgerond. De 
betrokken verlader is W illy Betz. Betz 
vaart al met RoRo op de Donau en heeft

I

Een allereerste ont

werp van het bananen

schip door Hoebee 

Ship Yard.



Nieuwe generatie Ro- 

Ro op de Donau

Het onderwaterschip 

van de RoRo carrie r 

voor en na de optim a

lisatie m et het pro

gramma RAPID.

behoefte aan een nieuwe generatie R o
Ro. De randvoorwaarden ervoor wer
den samen m et Betz opgesteld en de 
haalbaarheid van het nieuwe schip werd 
vastgesteld.
Bij de haalbaarheidsstudie werd uitge
gaan van een drietal alternatieve oplos
singen voor het Schip: de Small RoRo 
vessel, de Large RoRo Vessel en de 
Very Large RoRo vessel. De resultaten 
werden vergeleken met de huidige trans - 
portkosten over water en de kosten van 
het vervoer per truck. De Very Large 
RoRo Vessel bleek er het beste vanaf te 
komen en dit concept is dan ook verder 
in Creating ontwikkeld.
Tijdens hét ontwerp werd het onderwa
terschip geoptimaliseerd m et behulp 
van het rekenprogramma RA PID  bij 
M A RIN . Déze berekeningen leidden 
to t een betere vorm, hetgeen direct m in
der brandstofverbruik als gevolg heeft.

Het wood chip ship
In een intensieve samenwerking met de 
Jyvaskyla elektriciteitscentrale (midden 
Finland) werd de haalbaarheid vastge
steld van een schip bestemd voor het 
transport van houtsnippers en tu rf be
stemd voor de opwekking van elektri
citeit. De transporten zijn gepland in 
een regio circa 200 km noordelijk en 200 
km zuidelijk van Jyvaskyla. De haal 
baarheid werd berekend en vergeleken 
met de prijzen van vervoer over de weg.

Ondanks het feit dat het schip moet zijn 
uitgerust om te varen in zware ijscondi 
ties (tot vijftig centimeter dik) bleek de 
inzet van het schip haalbaar. H ët schip 
zal worden uitgerust met een pneum a
tisch laad- en lossysteem van de firma 
Van Tongeren Kennemer uit Bever
wijk.

De kleine chemicaliëntanker 
H et team van Creating is bezig m et het 
opzetten en uitvoeren van een haalbaar
heidsonderzoek naar een kleine chemi
caliëntanker. H et idee daarbij een dub 
belwandige tanker te ontwerpen met 
een kleine dubbele wand waardoor het 
volume aan lading dat vervoerd kan 
worden relatief ten opzichte van een 
grotere tanker sterk toeneemt. Vanzelf 
sprekend zal deze wand gaan voldoen

aan de eisen die daaraan door de A D N R  
worden gesteld. H et ontwerp van deze 
tanker zal op korte termijn tér hand 
worden genomen. Rederij W ijgula uit 
D ruten is betrokken bij de logistiek en 
het ontwerpproces.

De assessm en t
Na afloop van de ontwerpfase van de 
schepen wordt de assessment uitge
voerd. Hierbij worden de ontwikkelde 
concepten vergeleken met de base case. 
Bij de assessment komen de verschillen
de mogelijkheden uit de logistiek aan 
bod, die ieder voor zich worden beoor
deeld op kosten, impact op de omgeving 
en veiligheid.
Daarnaast wordt het mogelijk om met 
het ontwikkelde assessment gereed
schap rond het themaschip en bijbeho
rende inrichting en uitrusting te varië
ren. D it houdt in dat ernaar zal worden 
gestreefd om de uitgewerkte technieken 
in het assessment model toe te passen en

de effecten ervan te bepalen in termen 
van geld, milieubelasting en veiligheid. 
Voorbeelden hiervan zijn de bepaling 
van de effecten van het implementeren 
van een SCR, het kiezen van een voort - 
stuwer die een hoger rendement heeft 
maar wel meer kost, het aanschaffen van 
één Tem pomaat en zo meer. Vaak blijkt 
dat het iets meer investeren in het begin 
echt geld oplevert, en dat soms al op 
zeer korte termijn.



De demonstrators
In het kader van Creating zullen een 
drietal demonstrators worden gegeven, 
De voorbereidingen ervan zijn in gang 
gezet,
• De eerste betreft een demonstrator 

van een pneumatisch laad- en los
systeem. D it systeem speelt een be
langrijke rol bij de wood chip ship. Er 
zal een opstelling worden gemaakt op 
schaal die past in een container en ge
schikt is om het systeem te zien wer
ken, H et systeem kan worden ingezet 
voor het stofvrij en m et hoge capa
citeit laden en lossen van losse bulkla 
ding (meel, houtsnippers en derge
lijke).

• De tweede demonstrator zal eind 
2006 worden gehouden en deze zal 
zich toespitsen op milieu en veilig
heid. H et plan is om een schip van BP 
te laten varen op schone diesel en vxit 
te rusten m et een PM  filter (fijn roet), 
een SCR en zo mogelijk ook een toe
passing van de brandstofcel te laten 
zien. Tevens zal aandacht worden be
steed aan de effecten die een dubbele 
huid oplevert op de beperking van de 
uitstroming na een aanvaring.

2005 truck 2 0 1 0 2015 2 0 2 0

SCR operationeel in de 

Synthese 11 van Wij- 

gula.

Vergelijking van de uit

s too t van NOx in g /tk m  

voor trucks en binnen

schepen.

U it de figuur hiernaast valt direct af te 
lezen dat de binnenscheepvaart voor de 
uitstoot van N O x achter ligt bij de 
trucks en dat die achterstand naar ver
wachting pas in 2016 zal zijn ingelopen 
als er geen krachtiger maatregelen wor
den genomen.
• De derde demonstrator zal zijn gewijd 
aan het ontwerp en de veiligheid van het 
schip, waarbij alle aspecten die daarbij 
een rol spelen en in Creating worden be - 
handeld zullen worden gepresenteerd. 
Daarbij wordt gedacht aan de ontwik
kelde toolbox voor het ontwerp van de 
romp en de voortstuwers en de effecten 
op de veiligheid van instrumenten op de 
brug en een betere manoeuvreerbaar
heid.

Tot slot
De resultaten van Creating zullen op 
een C D  RO M  beschikbaar komen met 
daarop alle ontwikkelde technieken en 
instrumenten. Deze CD  RO M  zal naar 
verwachting medio 2007 gereed zijn en 
worden gepresenteerd op een afsluitend 
symposium waarbij met name de verla
ders (en vanzelfsprekend ook de 
binnenvaart en de vaarwegbeheerders) 
betrokken zullen worden.

C o n t r o l l i n g
THE FLOW

SCHUIFAFSLUITERS 
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KLEPAFSLUITERS 

KOGELKRANEN 

KEERKLEPPEN

S T i i m
Industria l Technical Supp lies BV



Raad voor de Scheepvaart door mr. A.B. van den Engel

Mr. A.B. van den 
Engel is sinds zijn 
pensionering als 
kapitein werkzaam 
als jurist bij uitge
verij Kluwer.

Brand tijdens de vaart
op het Nederlandse no-no-schip Schiebong

□p 8 januari 2 0 0 5  is op het Nederlandse ro-ro-schip Schieborg brand uitgebroken, waarbij de gehele 
bemanning het schip heeft moeten verlaten.

De Schieborg is een Nederlands schip, 
toebehorend aan de rederij Wagenborg. 
H et schip is in 2000 gebouwd, is 183 
meter lang, meet 21.005 registerton. De 
lading bestond uit trailers en cassettes 
en secu’s (ladingboxen van maximaal 
negentig ton, inclusief eigen gewicht). 
De bemanning bestond ten tijde van het 
ongeval uit zestien personen. De diep
gang bedroeg voor ongeveer 7,40 meter 
en achter ongeveer 7,30 meter.

Toedracht
De Schieborg vertrok vrijdag 7 januari 
2005 uit Go tenburg met bestemming 
Zeebrugge. Volgens het Zweedse 
weerbericht werden in de loop van 
zaterdag in hetSkagerrak significante 
golfhoogtes van vier tot zes meter 
verwacht, met uitschieters tot negen 
meter. Daarbij werden windsnelhe
den van 35 m /s  (windkracht 11 Bft.) 
verwacht met maxima in de loop van 
de middag. Volgens de reisvoorberei- 
ding zou men zaterdagmorgen het Ska
gerrak al door zijn. Voor Fisher en de 
Duitse Bocht werd 9 tot 11 Bft, uit het 
zuidwesten voorspeld. Voor vertrek liet 
de kapitein de sjorringen van de dekla
ding extra nalopen.
In verband met de weersvoorspelling 
besloot de kapitein, na het Skagerrak, 
verder uit de kust te blijven en werd de
ze keer bewesten de Jutlandbank geva
ren. Indien het weer echt slecht zou 
worden zou men verder van de lage wal 
verwijderd zijn.
In de loop van vrijdagmorgen heeft de 
eerste stuurman, in verband met een 
weerbericht van de BBC, nogmaals la
ten nalopen en alle ventilatiekleppen op 
het voorschip laten sluiten.
O p dat moment stond er een zuid
westen wind met een kracht van 6 Bft. 
O p zaterdag werd om 3:00 uur het toe
rental teruggenomen omdat het weer 
verslechterde. O m  7:30 uur liep het toe
rental terug tot 81 rpm  waarbij de asge

nerator van het bord viel en de hulpdie- 
sel het bedrijf overnam. De wind was 
toen Z W  met een kracht van 11 Bft. H et 
schip liep toen nog acht mijl per uur. N a 
zijn wacht heeft de eerste stuurman de 
lading nogmaals gecontroleerd.
In de loop van de morgen was de wind 
toegenomen to t 12 Bft. uit het zuiden. 
Om dat het schip erg gierde werd op 
handsturen overgegaan. O m  14:00 uur 
verslechterde het weer plotseling en 
nam de wind toe tot orkaankracht. De 
windsnelheid was op dat moment 48 
m /sec (15 Bft,). H et schip maakte een

‘De wind 
nam toe 

to t orkaan- 
knacht’

haal van zeker 60° over bakboord. De 
trailers op de achterste rij van het wea- 
therdeck waren verschoven. De secu’s 
en de cassettes Stonden nog in positie. 
Omstreeks 16:00 uur nam de stagiaire 
vonken en rook waar van onder het 
mooringdeck op het weatherdeck. De 
kapitein nam dit ook waar en gaf alge
meen alarm.
Brandslangen werden in gereedheid ge
bracht. Nabij het mooringdeck stonden 
vier tanktrailers IMO-class 9 en een 
trailer m et 22 vaten Calcuim Carbide, 
IMO-class 4.3. De kapitein wist dat dit 
product niet m et water geblust diende 
te worden, maar als het dan toch met 
water geblust moest worden dan met 
veel water. Bovendien was alles nat van 
het overkomende water. De eerste 
stuurman ging samen met de derde 
stuurman en de bootsman naar het 
achterdek om de brandhaard te ontdek
ken. M en zag vuur ter hoogte van het 
mooringdeck. D e trailer met vaten Cal

cium Carbide lag geheel op zijn kant en 
een deel rolde heen en weer. M en begon 
te blussen maar door de sterke wind be
reikte het bluswater nauwelijks de 
brandhaard. O m dat de rookontwikke
ling groter werd vroeg de eerste stuur
man om  een persluchtteam. Bij het ver
laten van het firestation gleed de tweede 
stuurman, de leider van het perslucht
team, uit en raakte ernstig gewond en 
werd naar het hospitaal gebracht en al
daar verzorgd. De derde werktuigkun
dige had intussen de taak van de tweede 
stuurman overgenomen,
De kapitein zag op een gegeven m o
m ent èèn grote goll aankomen en waar
schuwde de mensen aan dek. H et schip 
maakte een enorme haal over stuur
boord. Door de haal verschoof de bran
dende lading ook van bakboord naar 
stuurboord en ontstond er een enorme 
vuurzee aan dek. De brand nam in om 
vang toe en viel niet meer te blussen.
De kapitein gaf wederom algemeen 
alarm opdat iedereen weer naar de brug 
zou komen. Vervolgens sloot m en de 
accommodatie geheel af en stopte men 
de ventilatie. De hoofdwerktuigkundige 
constateerde rookontwikkeling in de 
schroefastunnel, maar de kapitein wilde 
daar geen mensen naartoe sturen.
Hij liet iedereen naar de brug komen en 
de overlevingspakken werden uitge
deeld. Omstreeks 16:40 uur zond de ka
pitein een noodbericht over de VHF en 
DSC uit. H et noodsignaal werd door 
Lyngby Radio ontvangen. Ook via 
M F /H F  radio werd een noodsignaal 
uitgezonden.
De motortanker Admiral, die in de 
buurt was, bleef stand-by. Via Lyngby 
Radio werd om een helikopter gevraagd 
omdat de brand niet meer onder contro
le was te krijgen. De kapitein kon via de 
Satcom B contact krijgen m et Dirkzwa
ger en zette de situatie aan boord uiteen, 
De kapitein kreeg omstreeks 17:00 uur 
te horen dat de eerste helikopter om



streeks 19:24 uur zou arriveren. Om  
19:00 uur viel het stuurgerei uit.
Toen de eerste helikopter arriveerde 
wilde men dat de kapitein het anker liet 
vallen. M en heeft geprobeerd stuur - 
boordanker te laten vallen, maar de 
bandstopper verbrandde en de ketting 
liep geheel uit. De kapitein stopte met 
de hoofdmotor de vaart af. Hierdoor 
kwam het achterschip in de wind te lig
gen en kwam de brand dichter bij de ac
commodatie. M en vierde het bakboord - 
anker uit to t acht shackles en zette de 
ketting vast.
Heel langzaam kwam het schip op de 
wind te liggen en kwamen de sloepen 
vrij van vuur en rook. Vanaf het dek 
hield de eerste stuurman de situatie in 
de gaten. Hij schatte dat men nog onge
veer vijftien minuten de tijd had om met 
de sloep van boord te gaan voordat het 
vuur de accommodatie en dus ook de 
sloepen zou bereiken.
Van de helikopter had de kapitein intus
sen te horen gekregen dat hij en zijn be
manning niet door de helikopter zelf 
van boord konden worden gehaald. De 
omstandigheden, zoals de brand en de 
bewegingen die het schip maakte, lieten 
dat niet toe. Daarom was de supplier 
Esvagt Omega naar hen onderweg om 
de bemanning op te pikken. D it schip 
had een fast rescue boat. E lf bem an
ningsleden werden naar de sloepen ge
stuurd. Zelf bleef de kapitein met de 
tweede en derde W T K  en de derde 
stuurman op de brug.
Vanaf de bakboordvleugel zag hij dat 
een tanktrailer in brand vloog en ont
plofte. H et vuur kwam steeds dichter 
naar de accommodatie toe en de kapi
tein besloot om met de drie anderen 
naar de sloepen te gaan en het schip te 
verlaten. Bij het verlaten van de brug 
werd de schroef in de vrije stand gezet. 
De hoofdmotor werd draaiend gehou
den om niet het risico te lopen om, als de 
evacuatie per sloep niet haalbaar zou 
zijn, zonder machinevermogen te zit
ten, Bij het neerlaten van de stuur - 
boordsloep werd men meerdere malen 
hard tegen de scheepshuid geslagen. 
Toen de sloep te water kwam draaide de 
eerste stuurman met vol draaiende m o
tor van de Schieborg af. De kapitein 
meldde aan de helikopter dat men veilig 
en wel in de sloep zat. Bij het te water la
ten en het verblij f  in de sloep raakten di - 
verse bemanningsleden gewond.
De helikopter bleef stand -by en meldde 
dat men nog 2,5 uur moest wachten op 
de supplier. M en kon niet zomaar aan 
boord genomen worden, maar moest

eerst in zee springen om door de fast 
rescue boot te worden opgepikt, De b e
manning werd één voor één door de 
reddingboot opgepikt en in groepjes van 
drie overgezet op de Esvagt Omega. 
M en is door de bemanning van de sup
plier goed ontvangen en verzorgd. Om  
1:50 uur, 9 februari was iedereen aan 
boord van de supplier en om 8:30 werd 
men in Esbjerg aan de wal afgezet. Vier 
bemanningsleden werden naar het zie
kenhuis gebracht en de rest van de b e
manning vond zijn onderkomen in een 
hotel.

De Schieborg werd later geborgen en 
naar de Eemshaven gesleept. Schip en 
lading liepen door de brand, het overko
mend water en de hevige slingeringen 
aanzienlijke schade op.

Beschouwing
De reisvoorbereiding en de on twikkeling 
van de weersomstandigheden 
Van het Zweedse W eather Routing bu 
reau ontving de kapitein ruim voor ver
trek de verwachte weersomstandighe
den voor de komende vier dagen. Voor 
7 januari werd voor het Skagerrak een 
windkracht van 8 tot 9 Bft. verwacht. 
De wind zou krimpen van west naar 
zuidwest. De bijbehorende significante 
golfhoogten lagen tussen 4 en 6 meter, 
met een maximale golfhoogte van 9 m e
ter. Voor Fisher werd voor 8 januari 
tussen 00:00-12:00 uur een wind voor
speld van 9-11 Bft., ruimend van zuid
west naar west met golfhoogten van 4 
tot 6 meter, met een maximale golf
hoogte van 9 meter. H et weerbericht 
van de BBC van 7 januari gaf voor F is
her en German Bight een windkracht 7 
tot 9 Bft. (later 10) uit het zuidwesten.
Er was aan boord een weerkaartenma
chine. Deze machine stond constant op 
stand-by maar de kaarten die genomen 
werden waren niet te lezen.
De Schieborg vertrok 7 januari 2005 om 
12:55 uur uit Gotenburg . O p 7 januari 
zou men rond middernacht het Skager
rak door zijn en op 8 januari, via Fisher, 
in de loop van de ochtend de Duitse 
Bocht binnenvaren.
De verkregen weersvoorspellingen w a
ren voor de kapitein geen aanleiding om 
een route door het Kielerkanaal te over
wegen of in Gotenburg te wachten op

betere omstandigheden. Gesterkt door 
zijn ervaring op deze dienst en het ge
drag van het schip bij slecht weer be
sloot hij de normale route naar Zee- 
brugge te varen.
O p de weerkaart van 8 januari 12:00 uur 
G M T  is te zien dat zich drie lagedruk
gebieden samengevoegd hadden. Het 
lagedrukgebied dat zich pal ten N oor
denvan de Schieborg bevond was uitge - 
diept tot 954 hPa. Vanaf 14:00 uur nam 
de wind toe tot zelfs 48 m /sec (15 Bft.) 
D it resulteerde in zeer hoge golven die 
schade aan het schip veroorzaakten en

slingeringen, totwel 60°, teweegbrach 
ten.H et is duidelijk dat het sjorsysteem 
aan boord van de Schieborg hierop niet 
berekend was en de lading op het wea- 
therdeck gedeeltelijk aan de haal ging. 
Ook de trailer met de vaten Calcium 
Carbide werd van zijn sjorringen gesla
gen. De vaten rolden verspreid over het 
dek en sloegen lek. Hierdoor ontston 
den felle branden.
De vraag is nu of de kapitein deze 
weersomstandigheden had kunnen 
voorzien, Een goed werkende weerkaar 
tenmachine had de kapitein wellicht 
eerder attent kunnen maken op de m o
gelijkheid van slechter weer, De weer
berichten die hij bij vertrek in G oten
burg to t zijn beschikking had waren 
voor hem niet al te verontrustend.
De Raad komt tot de conclusie dat de 
waarschuwingen voor zeer slecht weer er 
terdege waren. H et extreme weer (15 
Bft.) gedurende de middag van 8 januari 
was echter niet voorspeld. Bij het bestu 
deren van alle weerkaarten komt de 
Raad tot de conclusie dat voor deze u it
zonderlijke windsnelheden, met bijbe
horende golfhoogten, die men ‘s m id
dags ondervond, geen duidelijke waar
schuwingen zijn uitgevaardigd.
De Raad is van oordeel dat er in combi
natie met het weerbericht van de BBC te 
concluderen was dat het weer zich 
slechter ontwikkelde dan voor vertrek 
voorspeld.
De slotsom is dat de kapitein actiever 
had moeten zijn in het verzamelen van 
weergegevens maar dat deze activiteiten 
hem wellicht niet attent hadden kunnen 
maken op het extreme weer zoals dit 
zich heeft voorgedaan op de middag van 
8 januari, zodat, hoewel de kapitein een

‘Een tanktrailer vloog 
in brand en ontplofte’



verwijt treft, dit verwijt niet kan leiden 
to t de conclusie dat hij schuld heeft aan 
de ramp.

De lading
H et sjorren van de diverse ladingonder- 
delen wordt aan de hand van de voor
schriften in het Cargo Securing Manual 
(CSM) uitgevoerd. Er wordt speciale 
aandacht besteed aan de plaatsing van 
de gevaarlijke stoffen. De trailers wor
den, conform het CSM, met zes sjorrin 
gen vastgezet. De totale lading bedroeg
8.000 ton en men voldeed aan alle stabi 
liteitseisen.

Afwijkend van het CSM is de aanbeve
ling van de fabrikant van de web- 
lashings om tijdens de vaart in de winter 
twee extra sjorringen aan te brengen. 
Ondanks dat er zeer slecht weer voor
speld was, heeft men de trailer met Car
bide voorzien van zes weblashings. Bij 
vertrek liet de kapitein alle sjorringen 
extra nalopen. Hoewel de Raad van oor
deel is dat de kapitein een verwijt treft 
dat de aanbevolen extra twee sjorringen 
niet zijn aangebracht, kan de Raad niet 
vaststellen dat het achterwege laten van 
deze extra sjorringen heeft geleid to t de 
ramp. Ook hierom kan derhalve niet ge
zegd worden dat de kapitein schuld 
heeft aan de ramp.
De Raad beveelt de bevoegde autoriteit 
aan een onderzoek te doen of de stuwage 
van Carbide en soortgelijke ladingen op 
een trailer wel veilig is.

De brand
Alle experts zijn het er over eens dat de 
brand op het weatherdeck is ontstaan 
door het lek van de rollende vaten Calci
um  Carbide. De Raad deelt deze con 
clusie. Komt Carbide in aanraking met 
water, dan ontstaat er spontaan een felle 
brand. Iedere keer dat een vat lek raakt 
ontstaat er een nieuwe brand. De offi 
eieren van de Schieborg hadden alle
maal een training gehad in ‘advanced 
fire fighting’ en de eerste aanpak van de 
brand werd goed uitgevoerd. Door de 
hevige windkracht bereikte het water uit 
de straalpijpen de vuurhaarden niet.
H et plaatsen van waterkanonnen op het 
weatherdeck, zeker ter hoogte van de lo
caties waar in het algemeen de gevaar
lijke lading gestuwd wordt, is aanbeve
lenswaardig. D e Raad is van oordeel

dat, gezien de weersomstandigheden 
waarin het schip zich bevond, de felheid 
van de brand en de Schuivende lading 
het voor de bemanning niet meer moge
lijk was om de brand zelf te  blussen en 
dat de bemanning van de Schieborg er 
alles aan gedaan heeft om de brand te 
bestrijden. Uiteindelijk bleek “schip 
verlaten’de enige optie.

Schip verlaten en reddingsactie 
Allereerst wil de Raad zijn waardering 
uitspreken voor de wijze waarop de be
manning van de Esvagt Omega zijn taak 
heeft uitgevoerd. M en heeft onder zeer

moeilijke omstandigheden de bem an
ning van de Schieborg veilig aan boord 
van de supplier kunnen brengen.
H et verlaten van het schip door de be
manning is vakkundig en gedisciplineerd 
gebeurd. Ook de evacuatie vanuit de red - 
dingboot werd door de scheepsleiding 
perfect uitgevoerd. Tijdens het insche
pen in de reddingboot had bijna iedereen 
zijn overlevingspak al aan. Om dat het 
erg moeilijk was om met het pak aan 
werkzaamheden te verrichten hadden 
enkelen het pak nog niet aan. Vooral de 
vast aan het pak zittende handschoenen 
gaven veel overlast. Zonder deze pakken 
was een reddingsactie als deze, gezien de 
wilde zee en het koude water, niet moge
lijk geweest of op een fiasco uitgelopen en 
mogelijk zouden er doden zijn gevallen. 
Gedurende de gehele evacuatie bleef de 
helikopter stand -by.

Conclusie van de Raad 
De Raad is van oordeel dat de kapitein, 
met de weersgegevens die hij bij vertrek 
Gotenburg had, het extreme weer in 
Fisher en de Duitse Bocht niet had kun 
nen voorzien. W el is de Raad van oor
deel dat de kapitein zich in de loop van 
de vrijdag en de nacht van vrijdag op za
terdag niet voldoende heeft ingezet om 
betere informatie omtrent het te ver
wachten weer te krij gen,
D e aanwijzingen dat het slecht weer zou 
worden waren er, windkracht 11 met 
een gerede kans op windkracht 12, 
Daarom had de kapitein alerter moeten 
zijn op èèn eventuele verandering van 
de weersomstandigheden.
N iet vastgesteld kan worden dat deze 
tekortkoming heeft geleid tot het on t
staan van de ramp.

M et het sjorren van de lading dient rekening 
gehouden te worden m et de aanbevelingen 
van de fabrikant van het sjormaterieel en niet 
alleen m et de richtlijnen van het CSM. Hoe
wel dit laatste niet is geschied kan niet gezegd 
worden dat dit geleid heeft tot de ramp.
Vanaf het moment dat de Schieborg in het 
extreme weer terechtkwam met alle gevolgen 
van dien, het uitbreken van de brand en de 
evacuatie m et de reddingboot heeft de kapi
tein zich uitstekend van zijn taak gekweten. 
De kapitein heeft geen schuld aan de ramp. 
De Raad heeft grote waardering voor de 
werkwijze van de bemanning en de supplier 
Esvagt Omega die onder zeer moeilijke om 
standigheden de reddingsactie tot een goed 
einde heeft gebracht, alsmede voor de be
manning van de Schieborg zelf, die onder le
vensbedreigende en moeilijke omstandighe
den gedisciplineerd het schip heeft verlaten.

Beslissing
Gezien het bovenstaande is de Raad van oor
deel dat een tuchtrechtelijke maatregel ten 
aanzien van de kapitein niet aan de orde is.

Lering
• Behalve de voorschiften van het CSM die

nen bij het vastzetten van de lading ook de 
aanbevelingen van de fabrikant van het 
sjormateriaal gevolgd te worden.

• Indien slecht weer verwacht wordt moet 
men er alles aan doen om zoveel mogelijk 
informatie in te winnen. M et de huidige 
communicatiemiddelen is meèr mogelijk 
dan alleen het verkrijgen van een weerbe
richt.

• Bij deze ramp kwam naar voren dat er aan 
de sloep diverse onvolkomenheden waren 
zoals het vastzetten van de deur en scherpe 
randen in de sloep die tot verwondingen 
leidden.

• H et moet mogelijk zijn om met een overle
vingspak aan eenvoudige werkzaamheden 
te verrichten. Indien dit niet mogelijk is 
moeten aanpassingen aan de pakken aange
bracht worden, zoals bijvoorbeeld het ver
beteren van de handschoenen.

Aanbeveling
• H et verdient aanbeveling om op schepen 

die voorzien zijn van een groot weatherdeck 
vast opgestelde bluskanonnen aan te bren
gen, vooral op de plaats waar over het alge
meen de ge vaar lij ke lading wordt geladen.

• Een alternatieve route via het Kielerkanaal 
voor noodgevallen in de reisvoorbereiding 
opnemen.

De uitspraken van de Raad voor de Scheep
vaart zijn te vinden op het Internet: 
www.overheid.nl > officiële publicaties > 
Raad voor de Scheepvaart.

‘De vaten sloegen lek. 
Hierdoor ontstonden felle branden’

http://www.overheid.nl


KOM WERKEN BIJ DÉ MONDIALE BERGINGEXPERTS EN 
HELP DE VEILIGHEID EN ASSISTENTIE OP ZEE TE VERBETEREN!
SvitzerWijsmuller is de voortzetting van twee toonaangevende bedrijven: A/S Em. Z. Svitzer en Wijsmuller. Zij bundelden in augustus 2001 hun krachten 
tot een van de grootste dienstverleningsbedrijven op zee. Met 2000 man personeel en een vloot van meer dan 250 vaartuigen verlenen wij in meer dan 
30 landen verspreid over de hele wereld bergings-, haven- en zeesleepdiensten, alsmede andere aan de scheepvaart gerelateerde diensten. Om onze positie 
als een van ‘s werelds grootste dienstverleners op zee te kunnen handhaven, stimuleren wij een cultuur waarin betrokkenheid, innovatie en ondernemingsgeest 
hoog in het vaandel staan en waarin alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor het doel dat wij nastreven: veiligheid en assistentie op zee. 
SvitzerWijsmuller heeft een omzet van circa USD 330 miljoen en is lid van de A.P. Moller-Maersk Group. Het hoofdkantoor staat in Denemarken.

SvitzerWijsmuller Salvage B.V. is de bergingsdivisie van de SvitzerWijsmuller Group en is wereldwijd actief. Het hoofdkantoor van de divisie is gevestigd 
in IJmuiden, Nederland. Daarnaast beschikt zij over diverse regionale kantoren verspreid over de hele wereld. SvitzerWijsmuller Salvage verleent haar 
diensten tijdens alle fasen van het bergingsproces en aan alle soorten vaartuigen met alle denkbare ladingen. Het operationele karakter van de divisie is 
zeer veelzijdig: van het redden van zinkende schepen, voorkomen dat schepen vergaan, vlot trekken van aan de grond gelopen vaartuigen, bestrijden van 
branden, verwijderen van wrakken en bewakingsdiensten tot inspecties met inzet van duikers.

Door de gestage, sterke groei van onze bergingsactiviteiten en de uitbreiding van ons dienstenaanbod zijn wij momenteel voor de afdeling Operations 
van het hoofdkantoor van SvitzerWijsmuller Salvage BV in IJmuiden op zoek naar kandidaten voor de functie van:

SCHEEPSBOUWKUNDIGE (M /V )
Functieprofiel
De kandidaat die deze functie gaat vervullen, zal een belangrijke rol gaan 
spelen bij het bepalen van de toekomst van de scheepsbouwkundige en 
scheepstechnische tak van ons bedrijf. De scheepsbouwkundige voldoet aan 
onze competentie-eisen en is verantwoordelijk zijn voor de calculaties die 
nodig zijn bij het uitvoeren van projecten. Uw taken bestaan onder meer uit het:
- mede analyseren van nieuwe en opkomende technologieën in 

de bergingsbranche en gerelateerde bedrijfstakken;
- verrichten van technische haalbaarheidsonderzoeken en deze integreren 

in procedurele lijsten en/of plannen;
- mede bepalen en plannen van de behoefte aan innovatieve uitrusting 

en mankracht;
- verrichten van diverse technische (stabiliteits)berekeningen tijdens 

de uitvoering van projecten;

De ju iste kandidaat
U bent gemotiveerd en gewend om zowel individueel als in groepsverband te werken. U houdt zich aan deadlines en voldoet aan de verwachtingen van de klant 
en de organisatie. U bent analytisch ingesteld en werkt gestructureerd. U kunt gefocust blijven op de essentie van complexe, veelomvattende zaken. U blijft kalm 
en geconcentreerd, ook als u onder druk staat. U kunt op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie samenwerken en communiceren. U hebt een flexibele 
instelling en kunt gemakkelijk omschakelen naar de verschillende aspecten van uw functie. De voertaal binnen ons bedrijf is Engels. U kunt zich in deze taal zowel 
schriftelijk als mondeling goed uitdrukken. In deze functie moet u  regelmatig op reis.

Rechtspositie als werknemer
Voor de kandidaat die deze functie gaat vervullen, gelden de plaatselijke arbeidsvoorwaarden.
De onkostenvergoeding is in overeenstemming met uw geschiktheid en ervaring.

Soll icitatieterm ijn
Gelieve te reageren binnen 10 dagen na plaatsing van deze advertentie.

Gelieve uw sollicitatie, onder opgave van de functie waarnaar u solliciteert en vergezeld van uw cv, te richten aan de Human Resource Department, 
bij voorkeur per e-mail naar salvage.hr@svitzerwijsmuller.com, of schriftelijk aan het onderstaande adres:
SvitzerWijsmuller Salvage BV. T.a.v.: HR Department, Postbus 510, 1970 AM IJmuiden

Meer informatie
U kunt zich voor meer informatie richten tot Liesbeth Bijtelaar, scheepsbouwkundige (+31) (0) 255 562 666.
Ga voor meer informatie over SvitzerWijsmuller Salvage BV naar www.svitzerwijsmullersalvage.com

E T  SvitzerWijsmuller

- met technische kennis ter plaatse assistentie verlenen aan de bergingsteams;
- technisch evalueren van projecten;
- onderhouden en up-to-date houden van scheepsbouwkundige software en 

implementeren en/of verbeteren van het gebruik ervan op de afdeling 
Scheepsbouwkunde.

Functievereisten
- Bachelortitel in scheepsbouwkunde (of soortgelijke studie)
- Bekendheid met stabiliteitssoftware en andere software, zoals Auto Cad, etc.
- Functioneren als een echte teamspeler
- Pragmatische aanpak
- Enthousiasme en gedrevenheid
- Flexibiliteit

mailto:salvage.hr@svitzerwijsmuller.com
http://www.svitzerwijsmullersalvage.com
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Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

O n tw ikke len  van n ieuw  
beleid

O p 29 maart 2006 is op een 
bijeenkomst van alle bestuur
sleden gesproken over een op
zet voor nieuw beleid.
DE D O ELSTELLIN G : ver
groten van invloed en een be
langrijke speler worden in de 
maritieme industrie. Hierbij 
kan onder andere gedacht 
worden aan:

• Intermediair tussen studen
ten/scholieren en bedrijfsle
ven

• Promotor van maritieme 
sector in het algemeen

• Bieden van een platform 
(netwerk, kenniscentrum] 
voor werknemers in de m a
ritieme industrie

• Ondersteuning midden- en 
kleinbedrijf in de maritieme 
sector.

De acties die de komende tijd 
zullen worden ondernomen 
gaan zich toeleggen op:
• Contacten leggen met ande

re verenigingen (ook studie
verenigingen)

• Consolidatie van bladen 
(ontwikkelingsplan beleid 
periodiek)

• Promotie van vereniging 
(promotieplan opstellen)

• Verder uitbouwen van de 
website:

• Léden meer betrekken bij 
vereniging, instellen van 
commissies om doelstellin
gen te bereiken, meer leden 
actief maken

• Betere communicatie opzet
ten tussen besturen onder
ling (organiseren van bijeen
komsten, uitwisselen van 
informatie, vertegenwoordi
gers die contacten onder
houden)

• Actief leden werven (bezoe
ken scholen, leden benade
ren, etc).

H et is belangrijk om aan ons 
imago te werken. Door op alle 
fronten actiever te worden zal 
ons imago verbeteren. D it 
trekt ook weer leden aan.
Voor dit doel hebben zich 
vanuit de afdelingen leden 
aangemeld die plaats willen 
nemen in de op te richten 
werkgroepen. Een eerste bij
eenkomst is op 4 september en 
aansluitend hieraan de tweede 
bijeenkomst nog voor oktober.

De coördinator voor deze 
werkgroepen is de heer Jac 
Boeré, hoofdbestuurslid en 
voorzitter van de afdeling 
Noord.

Er worden drie werkgroepen 
gevormd te weten:

• PR  en werving
• Doelgroep verbreding
• Activiteiten voor en door le

den.

O m dat de werkgroepen het 
natuurlijk niet alleen kunnen 
en er wellicht onder u nog vele 
ideeën sluimeren houden wij 
ons aanbevolen voor sug
gesties. I J  kunt mailen naar 
ledenadmin.knvts@planet.nl 
of naar j acjboere@ aon.nl.

Wij houden u van de verdere 
ontwikkelingen van de plan 
nen op de hoogte.

A an  de leden  van  d e  K N V T S
M et ingang van 1 september is de heer J. de Vos afgetreden 
als algemeen secretaris. Zijn taken worden voorlopig waar
genomen door Dhr. A. Interna en Dhr. J. Stuifbergen, bei
den lid van het Hoofdbestuur.

H .G .H . ten Hoopen 
Voorzitter Hoofdbestuur

mailto:ledenadmin.knvts@planet.nl
mailto:jac_boere@aon.nl


In Memoriam ir. Jan IVIicolaas Joustra

Oud d irecteur van de Technische, Nautische en Civiele Dienst van 
Van Nievelt Goudriaan S toomvaart Maatschappij NV. Erelid van de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied. Op 24  juni 2 0 0 6  overleed op 86-jarige leeftijd Jan Nicolaas 
Joustra. M et hem verlies t de Nederlandse marit ieme wereld, in het 
bijzonder de scheepvaart, een markant man en bekwaam ingenieur 
die veel bijdroeg aan de vernieuwingen in de scheepvaart en de 
scheepsbouw na de Tweede Wereldoorlog,

Jan Joustra werd op 16 juni 1920 in 
Beemster geboren en viel op de lagere 
school al op als een leerling met een hel 
der verstand en een grote inzet. Hij 
doorliep met rasse Schreden de 5 -jarige 
HBS in Alkmaar. In 1937 werd hij inge
schreven bij de M TS in Haarlem. De 
directeur van de HBS zag echter meer in 
hem en bemiddelde bij de aanvraag van 
een beurs voor een universitaire studie 
en zo werd hem voor een studie aan de 
Technische Hogeschool, tegenwoordig 
de Technische Univérsiteit, in Delft één 
beurs toegewezen. D at was bijzonder 
want “beurzen werden in die tijd spaar
zaam verleend” herinnert zich zijn 
vriend W im  Stapel, dié samen met hem 
de cursus volgde.
Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog is hij halverwege de stu
die. Hij behaalt het diploma voor werk 
tuigbouwkundig ingenieur op 17 juni 
1942, samen met drie medestudenten.

Scheepsbouw
Hij begint zijn werkzame leven in de 
scheepsbouw bij de NDSM  in Am ster
dam en treedt in 1951 in dienst bij Van 
Nievelt Goudriaan Stoomvaart M aat
schappij NV waar hij verantwoordelijk 
wordt voor de nieuwbouw van schepen 
en het onderhoud van de vloot.
Joustra hecht veel belang aan nieuwe 
ontwikkelingen. M et het M A RIN , het 
Scheepsstudiecentrum van het T N O  en 
de T H  in Delft, wordt onderzoek ver
richt naar verbeteringen op velerlei ge
bied als weerstand en voortstuwing van 
schepen, nieuwe verfsystemen, nieuwe 
materialen voor pijpleidingen zoals cu- 
nifer, het stralen van platen en profie
len, en de behandeling van het staal met 
zink primers.

O p 3 augustus 1951 wordt hij lid van 
De Nederlandse Vereniging van Tech
nici op Scheepvaartgebied en organi
seert via de ‘technische club’ regelmatig 
bijeenkomsten waar de problemen, op 
lossingen en ervaringen kunnen worden 
uitgewisseld.
Door zijn vasthoudendheid, nauwge
zette manier van werken en inzet, ge
combineerd met een scherp gevoel voor 
kostenbeheersing, krijgt hij veel 
waardering.
Tegelijkertijd staat hij bekend als veel 
eisend, iemand die niet gemakkelijk is 
voor zijn mensen, maar betrouwbaar en 
recht door zee. H et is echter altijd ‘m ijn
heer Joustra’ en slechts weinigen noe
men hem bij zijn voornaam.
In 1968 wordt Van Nievelt Goudriaan 
overgenomen door SHV. Joustra krijgt 
de leiding van het projectbureau Haven, 
Transport en Scheepvaart van de groep 
en is, naast zijn dagelijkse taken voor de 
vloot, betrokken bij een groot aantal u it
eenlopende projecten, onder meer bij de 
bouw van sleephopperzuigers voor Za- 
nen en Verstoep, zoals de Hendrik Za- 
nen. Hij maakt ook, m et zijn rechter
hand Jacques van Dorp, in 1972 een 
studiereis lang de Rijn om de mogelijk 
heden van het vervoer van containers 
over de Rijn tussen Rotterdam en Bazel 
te onderzoeken. De conclusies waren 
positief, er was een goede toekomst voor 
het transport van containers over de 
binnenwateren, H et is de periode van de 
opkomst van de ‘dedicated containers- 
hips’ voor de zeevaart. In 1981 neemt 
hij, na dertig jaar, vervroegd afscheid 
van Van Nievelt Goudriaan.
Gezien zijn grote kwaliteiten is het niet 
verbazingwekkend dat hem, vrijwel on
middellijk daarna, gevraagd wordt om

toe te zien op de bouw en in bedrij fsstel - 
ling van de Cardium, samen met Han 
Tjebbes. De Cardium was bestemd 
voor het leggen van de matten onder de 
betonnen pijlers, één van de unieke en 
complexe vaartuigen die bij de bouw 
van de stormvloedkering voor Ooster- 
schelde gebruikt werden.

H e t e e rs te  erelid
Naast zijn werk was hij op verschillende 
terreinen maatschappelijk actief en een 
zeer gewaardeerd lid van de Raad voor 
de Scheepvaart.
Voor de KNVTS maakte hij deel uit 
van het afdelingsbestuur in Rotterdam 
en het hoofdbestuur en hij was meerde
re jaren lid van de redactie van Schip & 
Werf. Als penningmeester heeft hij in 
de zeventiger jaren veel energie gesto
ken in het op orde brengen van de finan
ciële administratie. Voor zijn vele werk 
werd hij benoemd tot het eerste erelid 
sinds de oprichting van de vereniging in 
1898. Bij de voorbereiding van het hon
derdjarige bestaan van de KNVTS in 
1998 was hij een actief lid van de redac
tieraad die de uitgave van het jubileum 
boek begeleidde.
JanJoustraw as een begaafd en deskun - 
dig ingenieur die de wetenschappelijke 
ontwikkelingen m et grote belangstel
ling volgde en kans zag innovaties en 
vernieuwingen op een verantwoorde 
wijze in praktijk te brengen. Hij stelde 
zowel de positieve als de minder ge
slaagde resultaten weer ter discussie en 
stimuleerde daarmee verder onderzoek 
om de koers van voortdurend verbete
ren te handhaven. Hij is daarbij voor ve
len een leermeester geweest.

P rof. ir. S. H engst
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VNSI
Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie

The Power to Lead
Eind 2005 heeft de N eder
landse scheepsbouw onder de 
naam ‘Dutch LeaderSHIP 
2015, The Power to Lead’ 
haar toekomstvisie voor 2015 
gedefinieerd. Samenwerking 
in de keten en het ontwikkelen 
en behouden van kennis staan 
daarbinnen centraal. Tijdens 
het VNSI-seminar ‘The Po
wer to Lead in Cooperation’ 
op 19 ok tober 2006 vanaf 
13:30 uur in M arum (Gronin
gen) worden onder andere de 
onderwerpen samenwerking 
in projecten, samenwerking 
als cultuur, informatieover
dracht en samenwerking in 
binnen- en buitenland bespro
ken. Voor meer informatie zie 
www.vnsi.nl.

Maritime Awards Gala
O p 9 n o v em b er 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. 
Eén netwerkbijeenkomst op 
hoog niveau waar u niet mag 
ontbreken. De Nederlandse 
maritieme maakindustrie 
bundelt de uitreiking van drie 
belangrijke innovatieprijzen: 
de KNVTS-Schip van het Jaar 
Prijs, de HM E-M aritim e In 
novation Award en de VNSI- 
Timmersprijs. De drie prijzen 
behouden hun eigen karakter 
en individuele glans; de geza
menlijke uitreiking zal de w in
naars echter nog meer in de 
schijnwerpers zetten. M et het 
Maritime Awards Gala 
onderstreept de maritieme 
maakindustrie haar innovatie
ve kracht.
Naast individuele deelname is 
het mogelijk de ontvangst en

het diner aan uw relaties aan te 
bieden door middel van een 
zogenoemde sponsortafel. D e
ze tafels voor maximaal tien 
personen zijn te reserveren te 
gen een bedrag van €1.500,- 
(excl. btw). Voor nadere infor
matie zie www.maritime- 
awards.nl.

S.G. William Fraude
In november 2006 bestaat 
W illiam Froude, de studie
vereniging van de studie M a
ritieme Techniek aan de T U  
Delft, 103 jaar. Ter gelegen
heid hiervan vindt op 17 no 
v em b er bij het Scheepvaart 
en Transport College een m a
ritiem symposium plaats. Tij - 
dens het symposium zullen 
vijf sprekers de deelnemers 
‘meenemen’ langs enkele op
vallende en invloedrijke ver
nieuwingen met betrekking 
tot de verschillende vakgebie
den van de maritieme sector. 
Aansluitend aan het symposi
um  zal de Maritieme O n t
moetingsdag van de KNVTS 
en VNSI gehouden worden. 
Studenten uit het maritiem 
onderwijs kunnen tijdens deze 
dag met leden van de KNVTS 
en VNSI in contact komen. 
Daarnaast worden de 
KNVTS-afstudeerprijzen en 
de V N SI-Ter H art Prijs uitge
reikt. Deze prijzen zijn b e
doeld voor studenten die tij
dens hun opleiding motivatie 
en vakmanschap hebben ge
toond en /o f de opleiding met 
zeer goed resultaat hebben af
gesloten. Voor verdere infor
matie zie: www.froude.tu-
delft.nl/symposium.

Integraal samenwerken
Goede: samenwerking tussen 
partijen in de maritieme

maakindustrie is van groot be
lang. D it bespaart kosten en 
biedt nieuwe financierings- 
mogelijkheden. Een groeiend 
onderling vertrouwen leidt 
daarnaast tot het beter delen 
van kennis waardoor nieuwe 
innovaties kunnen ontstaan. 
Goed samenwerken is echter 
niet iets wat vanzelf gaat. Van 
daar dat VNSI samen met 
Mei wede Shipyard en T U  
Delft begin 2006 is gestart met 
het ontwikkelen van een “leer
gang integraal samenwerken”. 
Deze leergang ondersteunt 
werknemers bij het zich be
kwamen in verschillende be
langrijke vaardigheden:
1. Samenwerken in de keten. In 
deze module wordt een betere 
balans nagestreefd tussen in 
dividuele belangen, de belan 
gen van de eigen organisatie en 
de belangen van de organisa
ties waarmee wordt samenge
werkt.
2. Informatiemanagement. In 
deze module komen conrniu 
nicatietechnieken, harmonisa
tie en registratie van informa
tie en afstemming van weder
zijdse informatiebehoefte in 
scheepsbouwprojecten aan de 
orde.
3. Leiding geven.. In deze m o
dule worden zowel project- als 
lij nmanagementvaardigheden 
behandeld. H et gaat hier niet 
alleen om competenties als 
plannen, begroten en risico
analyse, maar ook om organi
satie, communicatie, teamvor
ming en cultuur.
De leergang wordt in de prak 
tijk getest door managers en 
werknemers van Bakker Slie 
drecht Electro Industrie, Bra
bant Mobiel, Croon Elektro
techniek, Fermlogic, Heinen 
& Hopman Engineering,

Hoogendoorn Maritieme Be
timmeringen & Interieur- 
bouw, Lloyd’s Register 
EM EA, Merwede Interior, 
Merwede Shipyard, L. 
Nieuwburg & Zn, Qnow- 
ledge, Stout Pijpleidingen en 
York International. De eerste 
resultaten van de leergang 
worden begin 2007 verwacht.

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

http://www.vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
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S C H E E P S B O U W  NEDERLAND
V e r e n i g i n g  N e d e r l a n d s e  S c h e e p s b o u w  I n d u s t r i eVNSI

Leden
Akerboom  Yacht Equipment 
A lblasserdam  Yachtbuilding B.V.
W erf A lblasserdam  B.V.
Scheepswerf 't Am bacht B.V.
Am els B.V
Scheepsbouwbedrijf Het Anker 
A-Yachts
Barkm eijer Stroobos B.V.
Bodewes B innenvaart B.V 
Bodewes Shipyards B.V.
Scheepswerven Gebr. G. & H. Bodewes B.V. 
Scheepswerf L.J. Boer S iiedrecht B.V 
Scheepswerf Jac. den Breejen B V. 
Breko Nieuwbouw B.V.
Breko Reparatie B.V.
Scheepsbouw C. Buitendijk B.V.
Bijlsma Shipyard B.V 
Ceelen Shipyard B.V.
Central Industry Group N.V.
Conoship International B.V.
Damen Dredging Equipment 
Damen Shiprepair Rotterdam B.V.
- Van Brink Rotterdam 
Damen Shipyards Bergum 
Damen Shipyards Gorinchem 
Damen Shipyards Group 
Damen Shipyards Hardinxveld 
Shipyard K. Damen 
Scheepswerf Ferus Sm it B.V. 
Scheepswerf Geertman B.V. 
Scheepswerf Gelria B.V 
Scheepswerf Grave B.V.
Van Grevenstein's Scheepswerf B.V. 
Scheepswerf Hoebée B V.
A  & L. Hoekman B.V.
Scheepswerf Hoogerwaard B.V. 
Scheepswerf De Hoop Lobith B.V.
W erf 'De Hoop' (Schiedam) B.V.
IHC Holland Merwede B.V.
IHC Holland Beaver Dredgers B. V.
IHC Holland Dredgers B.V 
IHC Holland Parts & Services B.V. 
Instalho B.V Scheepsbouw 
Intervak B.V.
B.V. Scheepswerf De Kaap 
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Royai Van Lent Shipyard B.V. 
Scheepswerf W out Liezen B.V.
Luyt Groep B.V 
Maatschappij De Maas B.V. 
Scheepswerf 'Maasbracht' N.V 
Maaskant Shipyards 
Maaskant Bruinisse B.V.
Marinebedrijf Divisie Platform 
Merwede Shipyard B.V.
Nederlof Scheepsbouw B.V.
Nicoverken Holland B.V 
Scheepsreparatie H. Niessen B.V. 
Koninklijke Niestern Sander B.V. 
O ranjewerf Scheepsreparatie B.V. 
Padmos Bruinisse B.V.
Padmos Stellendam B.V.
Scheepswerf Peters B.V 
Koninklijke Schelde Groep B.V

Schelde Marinebouw B.V.
Scheldepoort B.V 
Scheepswerf De Schroef B.V.
Serdijn Ship Repair BA/.
ShipdockB.V. locatie Am sterdam  
Shipdock B.V. locatie Harlingen 
Scheepswerf Siob B.V.
Smits Scheepsreparatie B.V.
Texdok B.V.
Texdok Urk B.V.
B.V. Scheepswerf'Vahali'
Scheepswerf V isser B.V.
Volharding Shipyards 
Scheepswerf Vooruit B.V.
VOSTA LMG B.V 
De Vries Scheepsbouw B.V.
D. van de W etering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V

G ea ssoc iee rde  leden
AKD Prinsen Van W ijmen N.V.
ALBCON B.V. '
Alfa Lava! Benelux B.V.
A lubouw  de Mooy B.V.
Anchor Insurance Rotterdam 
Arbode Maritiem B.V.
Atlas Copco Ketting Marine Center 
Atlas Services Groep B.V.
Bakker Siiedrecht Electro Industrie B.V. 
Barid Engineering 
BEO Shipping
Verenigde Bierens Bedrijven B V. 
BlesMA B.V.
Den Boer Marine 
Handelsbureau Boone B.V.
BoonkVan Leeuwen Advocaten 
Borand B.V.
Brabant Mobiel B.V
BTC Bedrijfs- en Technologieadviezen B.V.
BucoMar
CAPE Groep B.V.
Center Line
W KM Cornelisse Trading B.V.
Croon Elektrotechniek B.V 
Cumarine 
DELTA Surveys 
DESMI K&R Pompen B.V.
Doornbos Equipment B.V. 
Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V. 
Econosto Nederland B.V.
Edaircon 
Feederlines B.V.
Flender Bruinhof Marine 
FNV Bondgenoten 
Hartman Marine B.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Heinen & Hopman Engineering B.V 
Hertel Marine Services B.V.
Hi Temp Europe B.V.
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen
& Interieurbouw
IASAS
IFS Netherlands B.V.
IHDA Shipbuilding Service B.V 
ING Bank (HF 03.02)
Hogeschool INHOLLAND Delft

Scheepsbouwkunde 
Integrator Scheepsbouw B.V. 
international Paint (Nederland) B.V. 
Scheepsbouwkundig Bureau Herman 
Jansen B.V.
KLC Marine Consultants B.V 
KNVTS
Lloyd's Register EMEA 
Logic Vision B.V.
M aetisA rbo B.V.
MARIN
Marin Ship Management B.V.
D irectie Materieel Koninklijke Marine 
Afdeling Maritieme Techniek 
MasterShip 
Merwede Interior B.V.
Metalix B.V.
MME Group
Navaltec Marine Engineering Service B.V. 
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen 
NewThex B.V.
L. Nieuwburg & Zn. B.V.
Novatug B.V.
Numeriek Centrum Groningen B.V.
ODS B.V. ‘
Bureau PennArts B.V.
Qnowledge B.V.
Quercus Technical Training Services B.V. 
Ralteco B.V.
Randstad Uitzendbureau B.V.
Ridderinkhof B.V 
Rolls-Royce Marine Benelux B.V.
SARC B.V.
SAS TECH _
Scheepvaart en Transport College 
Schip en W erf de Zee 
SigmaKalon Marine & Protective Coatings B.V. 
Sperre Rotterdam B.V.
STI Engineering B.V.
S tork Special Products B.V.
S tout Pijpleidingen B.V.
S truik & Hamerslag B.V.
ÏL O  Holland Controls B.V.
Touw B&B Holding B.V.
Transm ark Fcx 
Trett Consulting B.V.
UGS '
B.V. V E G A M eet- en Regeltechniek 
VeKa Group B.V.
Van der Velden Marine Systems 
De Voogt Naval Architects 
VPG Scheepsservice B.V.
Museumwerf Vreeswijk
Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
York Internationa! B.V

VNSI
Boerhaavelaan 40
Postbus 138, 2700 AC Zoetermeer
Tel.: (079) 353 11 65
Fax: (079) 353 11 55
E -m a il info@ vnsi.nl
Internet: www.vnsi.nl
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MULTI NV
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen 
Wij beschikken over volgende computersystemen: 

Autocad, Microstation, Nupas.
Mul tl NV: Winninglaan 11 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.10- Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(a)multi.be 
Web: http://www.multi.be

*v r*  N a v a lte c★ I *
* * * M a rine  Engineering Service B.V.

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

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

on course
Whoever wants to manoeuver on the seas worldwide needs reliable

drive systems. Voith Turbo keeps your ships

Industry I Marine I Rail I Road Precise manoeuvering is becoming ever 
more important in shipping. The experi
ence of recent years underlines just how 
vital safe drive systems are. Voith Turbo 
Marine has been designing systems that 
are safe for man and environment for 
over 75 years: with tailormade drives 
such as the Voith Schneider® Propeller, 
the Voith Turbo Fin, the Voith Cycloidal 
Rudder and the worldwide proven ship's 
concept of the Voith Water Tractor we are 
proving our far-reaching competence.

Low-maintenance systems for safe ope
ration, high availability and quality for a 
wide variety of ships such as harbour 
and escort tractors, ferries, special-pur
pose vessels and many other types.

Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3, 7391 AK Twello 
Tel: +31 571 279600 
Fax: +31 571 276445 
voithnederland@ voith.com 
w w w .voithturbo.com /m arine

Voith Turbo VO]TH
Engineered reliability.

mailto:info@multi.be
http://www.multi.be
mailto:info@navaltec.nl
http://www.navaltec.nl
mailto:voithnederland@voith.com
http://www.voithturbo.com/marine


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

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

Aandrijftechniek

VOITH
V oith T u rb o  B. V.
Koppelstraat 3
7391 AKTwello
Postbus 201
7390 AE Twello
T el.+31(0) 5712796 00
Fax +31 (0) 571 27 6445
E-mail: voithnederland@voith.com
www.voith.nl

Arbeidsbemiddeling

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

MARITIME
H U M A N  RESOURCES

M aritim e H u m a n  Resources BV
Soerweg 31
3088 G R Rotterdam
T el: 010 487 67 80
Fax 010487 6799
www.mhr-r.com
secretariaat@mhr-r.com

^  maritiemevacaturebank.nl

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

Swets
NAUTISCHE PERSONEELSDIENSTEN

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

Asset Management 

' '

Tra ;o
Asset Management

T rad u co  Asset M anagem ent
Heetorlaan 1
1702 GL Heerhugowaard 
Tel.:072-572 65 25 
Fax 072-572 03 50 
E-mail: info@traduco.nl 
www.traduco.nl

Audiovisuele Produkties

W estholland V ideo /  G roep 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.Ó . Box 856
3160 AB Rhoon
tel. 010 - 503 3514
fax 010- 503 3510
email: ip.nl@int£rnationalpaint.com
internet: www.intemational-marine.com

Dieselmotoren, 
onderhouds- en reparatie- 
apparatuur

§ H D M
DE H A AS D IE S E L  M O TO R E N  BV

D e H aas D ieselm otoren B V  H .D .M .
Govert van Wijnkade 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

C um m ins 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

mmaritime consultants

Bos M aritim e 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

Elektrotechnische 
installaties en systemen

J?brmer
SU ED R E CH T

B akker Sliedrecht E lectro Industrie  
B.V .
Leeghwaterstraat 55-59 
3364 AE Sliedrecht 
Tel.0184-43 6633 
Fax 0184-43 66 88 
www. bakkersliedrecht. com

Loodswezen

D C S  International B.V .
Marchantstraat 10
3332 CL ZW IJNDRECHT
patrick@dcsint.nl
Tel.:078-6192003
fax.: 078 6191539

Experts Si Taxateurs

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

Hef kol om/Sectiebouw

M ulti E ngineering N . V.
Kapelanielaan 13d 
9140Temse(B)
Tel. 00 32 -3 -710 5810 
Fax 00 32-3-7105811 
E-mail: info@multi.be

ISM- Systemen, 
-trainingen en manuals

T o p  (T raining 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

M a rk  v an  Schaick M arin e Services
Nieuwe Waterwegstraat 7 
3115 HE Schiedam 
Tel. +31(0)10 409 0599 
Fax +31(0)10409 0590 
E-mail: info@markvanschaick.nl 
www.markvanschaick.nl

M ach inefabr iek  V A M  Z É T T E N  B.V,

V AN  ZETTEN  Enganeenng-worfcs 0 .V.

Radarstraat 13-15 
2525 KC Den Haag 
Tel. 070-3889345 
Fax. 070-388 54 00 
E-mail: info@vanzetten.com 
www.vanzetten.com

Lastoevoegmaterialen

©
M m

I T W  W elding 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

Loodo d  s w e z e  n

N ederlandse L oodsencorporatie
Seattleweg 7,319 5 N D  Pemis-Rotterdam 
Havennummer 2801, Gebouw 3 
Postbus 830 - 3000 AV Rotterdam 
tel.:+31 (0)10400 05 00 
fax:+31 (0)10411 5588 
e-mail: info@loodswezen.nl 
www.loodswezen .nl

Maritiem Projectbureau

LO W LA N D
INTERNATIONAL

Low land International B.V.
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023-557 0101 
Fax 023-563 79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.lowland.com

Maritieme
Dienstverlening

H u b e l M arin e BV
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a /d Ijssel 
Tel. 010-458 73 38 
Fax 010-458 76 62 
E-mail: erik@hubelmarine.com

T * Marin Ship Management

M arin  Ship M anagem ent B .V .
Hogelandsterweg 14 
9936 BH Farmsum 
Postbus 86 
9930 AB Delfzijl 
Tel. 0596 6339 22 
Fax 0596 63 39 29
e-mail: msm@mfmarinedivision.nl 
www.mfinarinedivision.nl

T  akm arine B.V .
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010-592 19 66
Fax 010 - 592 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

Q -Shipping BV
Oever 7
3161 GRRhoon 
info@q-shipping .ni 
www.q-shipping.nl

Maritieme elektronica

P 'E i
Radio Holland

ooo
R adio H olland N etherlands 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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M a r i t i m e  S e a r c h
Maritieme Training

M a ritie m e . . 
^ A c a d e m i e

N ova C ontract O pleiding &  
T raining
Kanaalstraat 7 
1975 BA IJmuiden 
Tel. 0255-54 72 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl 
www.ncot.nl

HNutec
N utec R otterdam  B.V.
Heerweg 101 
3199 LM  Maasvlakte 
Tel. 0181 -36 2394 
Fax 0181 36 29 81 
£  mail: ïnfef&iutéc.nl

Mega Jachten

Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

Schroefaskoker-
afdichtingen

BOSmaritime consultants

Bos M aritim e 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

G roenendijk &  Soeterm eer
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010-413 08 52 
Fax 010-413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

Safety Training

HNutec
N utec R otterdam  B.V.
Beerweg 101 
3199 LM Maasvlakte 
Tel. 0181 -36 2394 
Fax 0181 - 36 29 81 
E-mail: info@nutec.nl

a l l s h i p  T F tM U J iS S KTechnisch Bureau

Allship M arin e Projects
Bobeldijk35
1647 CE Berkhout
Tel. 0229-5512 05 /5513  06
Fax 0229-5512 92
E-mail: info@allship.nl
www.allship.nl

Scheepsluiken/
luikenkranen

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

R oden Staal b.v.
9200 AA Drachten 
De Steven 53 
9206 AX Drachten 
T el.+31 (0)512 591 000 
E-mail: info@rodenstaal.nl 
www.rodenstaal.nl

Scheeps reparatie

N icoverken H olland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BHSchiedam
Tel. 010-238 09 99
Fax 010-238 09 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl

Sehr oefasaf dicht in gen

M a p ro m  Engineering BV
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078-618 08 77 
Fax 078-618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

B D G A A R T

T  echnisch B ureau U ittenbogaart B V
Brugwachter 13,3034 KD Rotterdam 
Tel. 010 - 4114614, Fax 010 - 41410 04 
E-mail: info@tbu.nl

Staal-IJzer Gieterij

r R i ï a r d -
A llard-E urope N V
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail: info@allard-europe.com
www.allard-europe.com

CS3WTK aan de wal
■, IN NOT IV

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

Uitlijnen en funderen

M achine S upport BV
Kaartenmakerstraat 7
2984 CB Ridderkerk
Tel. 0180 - 48 38 28, Fax 0180 - 48 38 29
Email: info@machinesupport.com
www.machinesupport.com

Veiligheid

HNutec
N utec R otterdam  B.V.
Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel. 0181 - 36 23 94, Fax 0181 - 36 29 81
E-mail: info@nutec.nl

Veiligheidsmiddelen
é—̂

DATEMA
D atem a Delfzijl B V
www .datema .nl
Tel. 0596 - 63 52 52
Fax 0596 - 61 52 45
E-mail: delfzijl@datema.nl
Tel. 010-436 61 88,Fax 010-436 5511
E-mail: rotterdam@datema.nl

Vertaalbureau’s

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

Verwarmingssystemen, 
verkoop en onderhoud

AALBORG
I N D U S T R I E S

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

( x p  H E A T M A S T E R
H eatm aster bv
Industrial & Maritime heating systems 
De Zelling 1 
Postbus 252
3340AG Hendrik-Ido-Ambacht
T e l:+  31 78 6823404
Fax.:+ 31 78 6823403
Email: info@heatmaster.nl
www.heatmaster.nl
Heatmaster, your hottest innovator

Voor al uw maritieme 
zaken

Lloyd's Register 
Weena Zuid 170 
3012 N C  Rotterdam 
Tel. 010-201 8447 
Fax 010-404 55 88

Colofon
ISchip en Werf de Zee1 is het orgaan van de 
Stichting ‘Schip en W erf de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied KNVTS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut 
M ARIN, de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie 
VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de 
Afdeling Maritieme T  echniek van KIVI-NIRIA en de Federatie 
van Werknemers in de Zeevaart FW Z
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Maritiem Officieren vergroten hun kansen bij Maersk
Word senior Maritiem Officier op de grootste vloot ter wereld

M aritiem  Officieren en Officieren die w isselend gevaren 

hebben als stuurman en werktu igkundige, kunnen nu 

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

Group is nam elijk  overtuigd van de waarde van 

M aritiem  O fficieren en streeft er naar om haar

schepen geïntegreerd te bemannen. Wij zoeken daarom 

kandidaten die bewezen hebben goed in teamverband te 

kunnen werken en managementvaardigheden bezit

ten. Met een enorme expansie van de vloot bieden 

w ij vele prom otiekansen voor goede performers.

M A ER S K
Blue Star, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam Postbus 436, 3000 AK Rotterdam,

Telefoon +31 (o) 10 - 712 79 08 Fax+31 (0 ) l0  - 712 70 28 Emailrotbssm crwhrd@ m aersk.com  w w w .m o-bluestar.n l

mailto:Emailrotbssmcrwhrd@maersk.com
http://www.mo-bluestar.nl


Ancora Shipping & Flinter Management 
samen verder onder één naam

Maritiem-logistieke dienstverlening zonder grenzen

Zolang er grenzen zijn, proberen mensen deze te overschrijden. 

We zoeken allem aal ruimte, vrijheid en kansen om te 

ontwikkelen. Daarbij past vrij verkeer van personen, goederen 

en diensten. Wereldwijd.

Tegen die achtergrond hebben Ancora Shipping en Flinter 

M anagem ent de krachten gebundeld. En nu een nieuwe  

uitstraling, maar m et een vertrouwde naam: Flinter.

Het nieuwe Flinter is sterk in m anagem ent van schepen en 

bemanning én w eet van wanten als het gaat om lading en 

bevrachting. Wij hebben alles in huis om m aatwerk te bieden 

op het gebied van m aritiem e logistiek.

Zo werkt Flinter aan een wens die van alle mensen en van 

alle tijden is: een wereld zonder grenzen.

www.flinter.nl

• • • • •

Flinter
Flinter. No boundaries

http://www.flinter.nl

