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Is het Loodswezen 
al een stip 

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

• Wil je nieuwe carrièremogelijkheden ontdekken?

Wil je bijdragen aan de vlo tte  en veilige afw ikkeling  

van het scheepvaartverkeer van en naar onze zeehavens?

Word registerloods
Kijk daarvoor op onze website: 

www.loodswezen.nl

A rt. 19 lid 1 sub a Loodsenw et jo  A rt. 2 lid 1 sub b van Besluit 

A dsp iran t R egisterloods ve rm e ld t de m ax. le e ftijd  van 37 jaar.

Nederlandse Loodsencorporatie • +31 (0)10 40  00 500 • info@ loodswezen.nl • w w w .loodswezen.nl
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D e c e m b e r  2 0 0 6

I n h o u d s o p g a v e  

1 7
Probalistische lekstabiliteit

In 2009 worden er nieuwe voor
schriften voor de probabilistische 
lekstabiliteit voor vracht- en 
passagiersschepen van kracht die 
inhoudelijk verschillen van de 
bestaande. Daarnaast is er tussen 
betrokkenen heel wat afgediscus
sieerd over de probabilistische 
lekstabiliteitsmethode, wat ook 
heeft geleid tot nieuwe inzichten.%

22 Voith W a te r Tractors
Connecting the towline 
forward is a maneuver that 
requires maximum con
centration from the tug
master, During this critical 
phase, several important 
factors must be taken into 
consideration. Unfortu
nately, the majority of se
rious accidents occur when 
making fast forward.
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Zijn er alternatieven voor m inerale olie?

De scheepvaart wordt uiteraard ook met 
het brandstofprobleem geconfronteerd. 
Hogere olieprijzen, gevaar van schaars
te, milieueisen en de noodzaak om ter 
wille van het klimaat de CCVuitstoot te 
verminderen of te Compenseren 
dwingen onze bedrijfstak over dit 
onderwerp actief na te denken.

3 0

Lasercladden
Het lasercladden maakt het mogelijk om door mid
del van laser een nieuwe metaallaag aan te brengen 
op slijtage- en corrosiegevoelige onderdelen zoals 
Zuigers en krukassen van scheepsmotoren. Hier
mee komt de scheepvaartindustrie dichter bij een 
milieuvriendelijkere en hoogwaardigere manier 
van werken.

Omslag: m.s. Storm (imonr. 9 4 7 4 6 7 4 ) opgeleverd 
aan kustvaart Harlingen B.V.
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N i e u w s

Aantrekkende economie positief voor verkoop 
gebruikte jachten
De verkoop van gebruikte 
zeil- en motorjachten liet in 
het derde kwartaal van 2006 
een voortgaande stijging zien 
van tien procent ten opzichte 
van dezelfde periode in 2005. 
Hiermee zet de eerder gecon
stateerde trend van toenemen
de verkoop van gebruikte 
jachten door. D it blijkt uit ge
gevens van de integrale data
bank van de HISW A Q uali
fied Yacht and Shipbrokers.

Vooral motorjachten rond de 
elf meter m et verkoopprijzen 
tussen €  70.000 en €  170.000 
zijn erg in trek. Bij zeiljachten 
van gemiddeld elf meter en 
marktprijzen tussen €  50.000 
en €  150.000 is zelfs een stij
ging te zien van meer dan vijf
tien procent. Er is vooral spra
ke van een toenemende vraag 
naar jongere schepen.
“W e kunnen in de verkoop 
van gebruikte pleziervaartui

gen en woonschepen duidelijk 
merken dat de aantrekkende 
economie effect heeft op het 
aantal transacties,” aldus 
W.B. van Baaien, voorzitter 
van de HISW A Qualified 
Yacht and Shipbrokers. “W el 
signaleren we dat de consu
ment kritischer wordt als het 
gaat om kwaliteit van de aan
geboden jachten en de kwa
liteit van de aangeboden serv
ice.”

De databank van de 22 H IS
W A  Qualified Yacht and 
Shipbrokers is de enige 
Nederlandse databank die 
vraag- en verkoopprijzen re
gistreert in de watersportsec- 
tor. De aangesloten bedrijven 
voldoen aan aanvullende kwa
liteitseisen zoals persoonscer- 
tificering (EMCI).

Meteo Consult 2 0 0 e lid HME
Vereniging Holland Marine 
Equipment (HM E) heeft haar 
200e lid Meteo Consult ver
welkomd. Peter Stoter van 
Meteo Consult ontving het 
bijbehorende certificaat uit 
handen van HME-Voorzitter 
Pim van Gulpen. De overhan
diging vond plaats tijdens een 
druk bezochte receptie met 
300 internationale gasten aan 
boord van het ultramoderne 
Nederlandse fregat Hr.Ms, 
Trom p. De receptie was mede 
georganiseerd door het N eder
landse Consulaat-Generaal te 
Ham burg en de Dutch Mari-

time Trade Board, onderdeel 
van de stichting Nederland 
Maritiem Land.

Meteo Consult, onderdeel van 
MeteoGroup, geeft wereld
wijd gedetailleerde offshore

weersverwachtingen uit die 
zijn afgestemd op de werk
zaamheden in de haven of op 
welke positie dan ook op zee. 
H M E is inmiddels de grootste 
vereniging voor maritieme 
toeleveranciers ter wereld. De 
aangesloten ondernemingen 
zijn actief als maritiem instal
lateur, toeleverancier van ma
ritieme apparatuur en compo
nenten, maritiem dienstverle
ner of als scheepsreparateur. 
Nadere informatie: 
www.hme.nl.

Vestig ing A lpha tron  M arine  
in België Europort Maritime  

gecertificeerdAlphatron M arine B.V., im 
porteur, leverancier en instal
lateur van hoogwaardige navi
gatie- en communicatieappa
ratuur voor de scheepvaart, 
heeft op dinsdag 10 oktober 
officieel een vestiging geopend 
in België, O m  tegemoet te  ko
men aan de sterk groeiende 
vraag naar apparatuur en ser
viceverlening van Alphatron 
in België werd besloten zich 
hier te gaan vestigen. 
Alphatron Marine Belgium 
bvba opereert vanuit een m o
dern bedrijfspand aan de 
Vaartkaai te M erksem en is 24

uur per dag bereikbaar voor de 
levering, service en installatie 
van navigatie- en communica
tieapparatuur. Ook voor het 
uitvoeren van class radio sur
veys kan een beroep worden 
gedaan op de nieuwe vesti
ging.
Naast de nieuwe vestiging in 
België en het in Rotterdam ge
situeerde hoofdkantoor heeft 
Alphatron Marine B.V. vesti
gingen in  Middelburg en H ar
lingen.
Meer informatie: 
service@alphatronmarine.com 
www. alphatronmarine. com

De vakbeurs Europort 
Maritime is onlangs gecer
tificeerd door de interna
tionale beurzenassociatie 
UFI. De certificering is een 
bevestiging van zowel het 
internationale karakter van 
de beurs als de kwaliteit 
van de accommodatie en 
organisatie. Eerder dit jaar

werd Europort Maritime ge
toetst door accountantsbedrijf 
E rnst & Young. Volgens het 
rapport van de accountants 
trok Europort Maritime 580 
nationale, 299 internationale 
exposanten en 35.760 bezoe
kers uit 91 landen.
Zie ook
www. europortmaritime. com.

http://www.hme.nl
mailto:service@alphatronmarine.com
http://www.alphatronmarine.com
http://www.europortmaritime.com
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Imtech installeert 2 5 e schip met elektrische voortstuwing
Imtech (technische dienstver
lening in  Europa) heeft on
langs het 25e schip voorzien 
van innovatieve (diesel)elek- 
trische voortstuwing. D it is 
een nieuwe milieuvriendelijke 
technologie die schepen in 
staat stelt om een betere ver
branding tot stand te brengen 
en daardoor minder brandstof 
te verbruiken m et als gevolg 
een aanzienlijke lagere uitstoot 
van G O , en Nox. In totaal 
heeft Imtech in een paar jaar 
tijd al opdrachten ter waarde 
van ruim 100 miljoen euro 
ontvangen voor deze innova
tieve technologie.

Naast een bijdrage aan de Ky- 
oto-doelstellingen kent deze 
technologie een langere le
vensduur van de installatie. 
D it komt doordat het te leve
ren vermogen over meerdere 
dieselgeneratorsets wordt ver
deeld die op een constant toe
rental draaien. Hierdoor ont
staat minder slijtage en is min - 
der onderhoud nodig, wat zich 
vertaalt in een langere levens
duur.
Een ander Voordeel is dat de 
dieselmotor die de elektriciteit 
opwekt op elke gewenste plek 
aan boord van een schip ge
plaatst kan worden, hetgeen

een enorme vrijheid in het 
ontwerp geeft. Daarnaastwor- 
den geluid en trillingen aan 
boord m et (diesel)elektrische 
aandrijving sterk gereduceerd. 
De innovatieve aandrijving 
maakt het to t slot ook mogelijk 
de schroef veel nauwkeuriger 
aan te drijven. In combinatie 
m eteen ‘thruster’ o f een ‘pod’, 
wordt het schip nauwkeuriger 
bestuurbaar en neemt de 
wendbaarheid aanzienlijk toe. 
In combinatie met satellietna- 
vigatie kunnen schepen op 
exact dezelfde locatie blijven 
liggen of nauwkeurig m a
noeuvreren. D it laatste is ook

het geval met het 25e schip dat 
door Imtech van (dieselElek
trische voortstuwing wordt 
voorzien. D it is een semi-af- 
zinkbaar ladingsschip van 
Fairmount M arine voor het 
liften en op zee plaatsen van 
zwaar offshorematerieel. 
Inmiddels heeft Imtech een 
substantiële orderportefeuille 
opgebouwd van schepen m et 
deze innovatieve manier van 
voortstuwing.
Nadere informatie: 
www.imtech.nl

KVNR visienota 2 0 0 6 -2 0 1 6
Wereldwijd ontwikkelt de zee
scheepvaart zich zeer krachtig. 
In Nederland echter is de groei 
van het aantal door Neder
landse rederijen beheerde 
schepen eruit. Deze ontwikke
ling baart de brancheorganisa
tie van de Nederlandse zee
scheepvaart, de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse 
Reders, zorgen. O m  deze stag
natie een halt toe te roepen, 
heeft de KVNR een visienota 
voor de komende tien jaar op 
gesteld. De nota bevat meer
dere doelstellingen en actie
punten om uiteindelijk het 
aantal schepen te laten stijgen 
naar 2.200. De voorzitter van 
het bestuur van de KVNR, de 
heer drs. A. Korteland RA, 
heeft de nota overhandigd aan 
de minister van Verkeer en 
Waterstaat, mevrouw drs. 
K.M.H. Peijs, tijdens het 
openbare deel van de algemene 
ledenvergadering die op 
maandagmiddag 6 november 
jl. werd gehouden in Drieber
gen.
In 1996 heeft de Nederlandse 
overheid een innovatief beleid 
ingevoerd dat heeft geleid tot

een spectaculaire groei van de 
zeescheepvaartactiviteiten in 
Nederland. Zo groeide het 
aantal schepen onder Neder
landse vlag in de periode van 
1996 to t 2003 met vijftig pro
cent. Sindsdien daalt het aantal 
weer. Eén van de oorzaken 
hiervan is dat de ons omrin
gende landen het Nederlandse 
beleid hebben gekopieerd en 
op onderdelen hebben verbe
terd. Deze en andere ontwik
kelingen baren de KVNR zor
gen. Daarom heeft de bran
cheorganisatie op de tiende 
verjaardag van het Nederland
se zeescheepvaartbeleid de v i
sienota De Nederlandse zee
scheepvaart -  dóór op vol i’er- 
mogen voor de komende tien 
jaar opgesteld.

D o elste llin gen
Guido Hollaar, directeur van 
de redersvereniging: “W e
streven ernaar dat in 2016 de 
Nederlandse reders 2.200 
schepen beheren, ongeveer 
vijftig procent meer dan nu. 
Daarvan varen er dan 1.200 
onder Nederlandse vlag, tegen 
circa 750 nu. D at betekent een

groeiende bijdrage van de zee
scheepvaart aan de N eder
landse maritieme cluster, aan 
de Nederlandse economie en 
aan de werkgelegenheid aan 
boord en aan de wal. Verder 
stellen we onszelf to t doel dat 
we het aantal Nederlandse zee
varenden aan boord mee laten 
ontwikkelen m et de groei van 
de vloot onder Nederlandse 
vlag en dat we een forse m i
lieuwinst weten te behalen ten 
opzichte van andere vervoers
modaliteiten.”
De visie houdt in dat de 
Nederlandse zeescheepvaart 
een moderne, goed presteren
de bedrijfstak moet zijn die 
weet te profiteren van de sterke 
groei in de wereldhandel, een 
vooraanstaande rol speelt in 
een aantal belangrijke segmen
ten van de Europese dan wel 
mondiale markt en de spil 
vormt van de Nederlandse 
maritieme cluster (scheeps
bouw, maritieme toeleveran
ciers etcetera). H et Nederland
se register is (in Europese ver
houdingen) toonaangevend in 
termen van groei, kwaliteit en 
duurzaamheid van de gere

gistreerde schepen, servicege
richtheid en dienstverlening.

A ctiep u n ten
In de nota schetst de KVNR 
een breed palet aan noodzake
lijke acties. Zo moet de dienst
verlening rond de afgifte van 
certificaten door de Inspectie 
Verkeer en W aterstaat sterk 
worden verbeterd. Daarnaast 
moet de tegemoetkoming in de 
loonkosten van zeevarenden 
op Europees niveau worden 
gebracht. D it laatste geldt 
eveneens voor de belasting op 
de winst uit zeescheepvaartac
tiviteiten. O p basis van een 
met de overheid en zeevaart
scholen te ontwikkelen actie
programma dient ten slotte de 
komende maanden gewerkt te 
worden aan een programma 
om een gelijk oplopende in 
stroom van Nederlandse offi
cieren met de groei van de 
vloot onder Nederlandse vlag 
te bewerkstelligen.
Nadere informatie: 
www.kvnr.nl

http://www.imtech.nl
http://www.kvnr.nl
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Nederlandse scheepsbouw succesvol: 
orderportefeuille € 6 ,5  miljard!
Scheepsbouw Nederland 
(VNSI) hield 9 november 
2006 haar ledenvergadering 
voorafgaande aan het M ariti
me Awards Gala te Groene - 
kan. De Nederlandse maritie
me maakindustrie bundelde 
op dit gala de uitreiking van 
drie belangrijke innovatieprij - 
zen: de VNSI-Timmersprijs, 
de KNVTS - Schip van het Jaar 
Prijs en de HM E-M aritim e 
Innovation Award. De heer ir. 
M.J. van der W al, voorzitter 
VNSI, melde in zijn jaarrede 
dat op praktisch alle deel
markten de werven uitstekend 
gepresteerd hebben.

Z eesch eep sb ou w
De zeescheepsbouw (inclusief 
marinebouw) kent in 2006 op
nieuw een hoge orderintake 
van € 2  miljard (2005: €1 ,7  
miljard).

Z eesch eep srep aratie
De zeescheepsreparatie reali
seert in 2006 een verwachte 
omzet van €300 miljoen 
(2005: €250 miljoen).

K lein e sch eep sb ou w
De orderintake is gestabili
seerd op naar verwachting 
€450 miljoen, daarbij de piek 
van 2005 (€600 miljoen) ach
ter zich latend. De stijgende

lijn van 2003 (€231 miljoen) 
en 2004 (€317 miljoen) blijft 
hiermee gehandhaafd.

G rote  j achtb ouw
De orderintake bedraagt in 
2006 naar schatting €800 m il
joen (2005: €700 miljoen). De 
nieuwbouwwerven hebben 
daarmee tot ver in 2009 werk.

Innovatie
De heer Van der W al sprak 
zijn waardering uit voor de 
nieuwe RDI-regeling die het 
ministerie van Economische 
Zaken heeft afgekondigd (drie 
keer € 2 0  miljoen). De N eder
landse werven zijn hiermee in

een gelijke positie gebracht 
met de overige werven in E u 
ropa. Van der W al beschouwt 
het tevens als een erkenning 
van de innovatieve kracht van 
de Nederlandse scheepsbouw.

H o n d erd e n  vacatures
De economische situatie, de 
vooruitzichten voor de ko
mende jaren alsmede de ver- 
grijzingsproblematiek hebben 
inmiddels honderden vacatu
res doen ontstaan. VNSI 
werkt momenteel in samen
werking met verschillende 
onderwijsinstituten aan een 
actieplan. D it plan zal begin 
2007 in werking treden.

RISC en Nutec gaan samen verder
Nutec Rotterdam BV, Nutec 
Den Oever en RISC Fire & 
Safety Training BV zijn volle
dig geïntegreerd tot één orga
nisatie en gaan samen verder 
onder de naam Falck Nutec 
BV.
Falck Nutec BV voert twee 
merken: Falck Nutec verzorgt 
veiligheidstrainingen voor de 
offshore- en scheepvaartin
dustrie, Falck Risc biedt trai

ningen aan in het bestrijden 
van calamiteiten voor brand
weerkorpsen en de (petroche
mische industrie.
Jaarlijks komen op de M aas
vlakte tienduizenden cursisten 
uit alle werelddelen trainen 
waarbij zij gebruik maken van 
unieke faciliteiten die zeer ge
schikt zij n  voor realistische oe - 
feningen.
Falck Nutec BV maakt deel

uit van de divisie Falck T ra i
ning, onderdeel van Falck 
A /S  in Denemarken, Deze d i
visie heeft zestien opleidings- 
en trainingscentra in acht lan
den en met 10.000 medewer
kers is Falck A /S  een interna
tionale dienstverlener op het 
gebied van hulpdiensten zoals 
brandweer en ambulance. 
Door bundeling van expertise 
binnen Falck Nutec BV kan

de dienstverlening op de loca
ties Maasvlakte, U trecht en 
Den Oever worden verbeterd 
waardoor klanten verzekerd 
zijn van een ruimer aanbod. 
Nadere informatie: Richard 
Mildenberg, e-mail r.milden- 
berg@flacknutec.nl

Marinetransportschip op werf voor renovatie
H et amfibisch transportschip 
Hr. Ms. Rotterdam is toe aan 
een grote schoonmaakbeurt. 
Die vindt plaats na de renova
tie van het schip. Tijdens een 
vier tot vijf weken durende 
operatie wordt het amfibische 
transportschip van onder tot 
boven grondig gereinigd. Ren- 
tokil Hygiëne tekent voor deze 
megaklus.
Hr. Ms. Rotterdam ligt op dit 
moment bij scheepswerf Ship- 
dockB.V. in Amsterdam. O n 

langs zijn 45 gespecialiseerde 
medewerkers van Rentokil 
Hygiëne begonnen aan het rei
nigen van het hele interieur en 
exterieur van dit schip.

N oodhosp itaal
Het schip kan een marineba- 
taljon van circa 600 man met 
uitrusting vervoeren. Het 
L PD  (Landing Platform 
Doek) wordt ingezet voor on
der meer crisisbeheersingsope
raties, assistentie bij natuur

rampen en evacuaties. H et be
schikt daartoe over twee opera
tietafels, tien intensive care 
bedden, behandelkamers en 
een noodhospitaal voor hon
derd patiënten. Hygiëne is 
daarom van groot belang aan 
boord van Hr. M s. Rotterdam.

E xpertise
De ervaring van Rentokil 
Hygiëne met dit soort opera
ties was van doorslaggevend 
belang bij het aanbesteden

van deze klus. Opdrachtgever 
Sliipdock B.V.: “H et trans
portschip wordt periodiek ge
renoveerd en intensief gerei
nigd. Voor de reiniging huren 
wij, vanwege het specifieke ka
rakter hiervan, expertise in van 
buitenaf. Rentokil Hygiëne 
bleek zowel aan onze hoge ei
sen als aan die van de mar ine te 
kunnen voldoen. ”
Voor verdere informatie: 
www.rentokil.nl.

mailto:berg@flacknutec.nl
http://www.rentokil.nl


FWZ wordt Nautilus NL
In het vorige nummer van 
Schip en W erf de Zee was al 
aangekondigd dat De Federa
tie van W erknemers in de 
Zeevaart, in de wandelgangen 
beter bekend als de FW Z, van 
naam is veranderd en voortaan 
Nautilus N L, the union for 
maritime professionals zal he
ten. Ook de Engelse zeelie- 
denbond N U M A ST veran
dert van naam en gaat N auti
lus UK, the union for mariti
me professionals heten. M et 
deze naamswijzigingen willen 
beide bonden hun steeds 
hechtere samenwerking ook in 
de naamvoering tot uitdruk
king brengen.
De F W Z  is met 5.500 leden 
één van de kleinere FN V  b o n 
den. Zij richt zich speciaal op 
de belangenbehartiging van de 
werknemers in de internatio
nale wereld van de zeescheep

vaart en offshore. N U M A ST 
doet hetzelfde in het Verenigd 
Koninkrijk en aangezien d i
verse rederijen zoals de H ol
land Amerika Lijn, Stena 
Line, Norfolkline, P&O Fer
ries en P&O Nedlloyd zowel 
Nederlandse als Engelse zee
varenden in dienst hebben, 
komen de bestuurders van 
beide zeeliedenbonden elkaar 
al j aren tegen.
Marcel van den Broek, voor
zitter van de FW Z, is erg blij 
met de gang van zaken. N iet 
alleen de werkgelegenheid 
voor Nederlandse zeelieden 
loopt terug maar de werkgele
genheid voor alle W est-Euro- 
pese zeelieden. W ij moeten de 
belangen van onze leden 
steeds nadrukkelijker in inter
nationaal verband behartigen 
en dat lukt gewoon veel beter 
als wij dat samen met de En-

gelsen doen, aldus Van den 
Broek. Bij de rederijen waar 
Zowel Nederlandse en Engelse 
zeelieden in dienst zijn gaan 
wij gezamenlijk onderhande
len over goede C A O ’s. Ook 
richting internationale organi
saties zoals de International 
Labour Organisaton, Interna
tional Transportworkers’ F e
deration, European T rans
portworkers’ Federation en 
International Maritime O rga
nisation zullen Nautilus UK 
en N L  de activiteiten bunde
len en nauw samenwerken. 
H et voornemen is om beide 
vakbonden in 2008 te laten 
samensmelten in één vereni
ging, waarmee de eerste grens
overschrijdende vakbond zou 
ontstaan. Alle Europese regels 
ten spijt, is dat volgens voor
zitter Van den Broek nu echter 
nog niet mogelijk. Vakbonden

moeten namelijk rechtsper
soonlijkheid bezitten in het 
land waar men C A O ’s wenst 
af te sluiten en één vakbond 
met rechtspersoonlijkheid in 
twee of meer landen is voor
alsnog niet mogelijk.
De grensoverschrijdende acti
viteiten van Nautilus worden 
met belangstelling gevolgd 
door zowel de FN V  in N eder
land als de Engelse tegenhan
ger TU C . Naast de zee
scheepvaart verinternationali- 
seren immers veel meer be
drijfstakken en zullen ook de 
vakbonden actief in die secto
ren langzaam maar zeker over 
de grens moeten gaan kijken. 
Ook zeeliedenbonden uit an
dere landen zijn geïnteres
seerd en zoeken toenadering 
to t Nautilus.
Nadere informatie: 
info@nautilusnl.org

Omvangrijke opdracht 
wrakopruiming voor Mam m oet Salvage
M ammoet Salvage uit Schie
dam gaat in de haven van East 
London, Zuid-Afrika, het 
wrak opruimen van het vast
gelopen en in  tweeën gebroken 
Liberiaanse containerschip 
Safmarine Agulhas. De w erk
zaamheden zullen de komen
de tijd worden uitgevoerd, ge
durende de zomerperiode van 
het zuidelijke halfrond.
Het bedrijf M ammoet Salvage 
is op 1 januari 2006 opgestart 
en heeft sindsdien een tiental 
bergingen van verschillende 
omvang met succes uitge
voerd. H et opruimen van dit 
wrak is de meest omvangrijke 
en specialistische klus voor het 
nog jonge bergingsbedrijf. 
M ammoet bleek in staat om 
aan het eisenpakket van de 
verzekeraars te Voldoen mede 
dankzij de aanwezigheid van 
een drietal zware portaalkra
nen van de vestiging M am 

moet Southern Africa in de 
nabijheid van East London. 
H et verkrijgen van deze om 
vangrijke en technisch veel
omvattende opdracht is het 
bewijs dat de krachtenbunde
ling van hijsspecialisme en 
kennis van maritieme wrak
opruiming vele voordelen 
biedt.
Inmiddels is begonnen met

het aanpassen van de pier 
waarop het wrak is gestrand. 
Op de pier komt een rijbaan 
waarop de drie mobiele kra
nen, elk met een hijscapaciteit 
van 450 ton, zich kunnen ver
plaatsen voor het uitvoeren 
van de noodzakelijke hijs
werkzaamheden. D it behelst 
onder meer het verwijderen 
van honderd containers die

zich nog aan boord bevinden. 
Voor de sloopwerkzaamheden 
aan boord van het schip werkt 
M ammoet Salvage samen m et 
een gerenommeerde specialist 
uit Zuid-Afrika. Alles boven 
de waterlijn met inbegrip van 
de accommodatie wordt ter 
plaatse gedemonteerd en door 
de portaalkranen verwijderd. 
Nadat het schip grotendeels is 
gedemonteerd, zal m et behulp 
van een door M ammoet speci
aal op maat gemaakt trek- 
systeem het voor- en achter
schip op de kant worden ge
trokken. Eenmaal op de kant, 
kunnen de slopers verder gaan 
met hun werkzaamheden.
De operatie moet in mei vol
gend jaar, dus voor de Zuid- 
Afrikaanse herfst, geklaard 
zijn. N aast de gemiddeld vijf
tig werknemers, zal ook een 
milieudeskundige betrokken 
zijn bij de wrakopruiming.

mailto:info@nautilusnl.org


Taken reddingsbrigades in Nederland beter verankerd
Reddingsbrigades in N eder
land vervullen al decennia 
lang een uiterst relevante taak 
in de rampbestrijding bij over
stromingen, Circa 5,000 vrij
willigers kunnen direct en met 
goed materieel ingezet wor
den. De komende j aren wordt 
in samenwerking m et het mi - 
nisterie van Binnenlandse Za
ken en Koninkrijksrelaties fors 
geïnvesteerd in deze rampen- 
taak wat ook de reguliere, lo
kale taakuitoefening van de 
reddingsbrigades ten goede 
komt.

Al sinds de watersnood in 
1953 staan reddingsbrigades 
in Nederland in opdracht van 
het Ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijks
relaties klaar m et reddingseen
heden die in geval van cala
miteiten volledig uitgerust en 
snel inzetbaar zijn. De klima
tologische veranderingen zor
gen ervoor dat deze rampen- 
taak meer dan ooit verder ver
sterkt moet worden.
M et het project Regionale 
Voorziening Reddingsbriga
des wordt de samenwerking

tussen brigades onderling en 
tussen brigades en anderen zo
als brandweer, politie en am 
bulance verder verstevigd en 
waar nodig uitgebreid.
Deze ontwikkeling zorgt voor 
betere beschikbaarheid en 
uniformiteit in handelen en 
materiaal van de reddingsbri
gades in Nederland. De lande
lijke organisatie Reddingsbri
gades Nederland werkt voor 
deze professionalisering nauw 
samen met het ministerie.
M et de investering in red
dingsbrigades middels het

project Regionale Voorziening 
Reddingsbrigades, wordt in 
gespeeld op de groeiende be
hoefte aan waarborging van 
hulpverlening bij overstro
mingen. Vanuit het project 
starten binnenkort pilots in de 
(politie)regio’s Haaglanden en 
Noord-Holland Noord.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen m et Luc 
Dietz, bestuurslid Com m uni
catie K N BRD /R eddingsbri
gades Nederland via 
ldietz@dietzcommunicatie.nl 
of 06-26586764.

MAN Diesel Initiate Research ProjectW ärtsilä  and
The two world leading Euro
pean marine engine manufac
turer companies, M A N  D ie
sel and W ärtsilä Corporation 
have agreed to propose a large 
scale Cooperative Research 
Project - HERCULES-B. 
The target is to maximize fuel 
efficiency in parallel to emis
sions reduction.
The principal aim in H E R 
CULES-B is to improve effi
ciency of marine diesel pro
pulsion systems upto a level of 
more than sixty percent and 
hence to reduce fuel consump - 
tion and C O , emissions sub
stantially. A n additional con
current aim is towards ultra 
low exhaust emissions from

marine engines by the year 
2015. Today diesel propulsion 
systems power 99 percent of 
the world fleet.
T he HERCULES-B is a large 
innovative research and deve
lopment project aiming for 
technological breakthrough in 
the reduction of fuel con
sumption and emissions for 
the next generation marine 
diesel engines onboard ships, 
reaching beyond today’s li
mits set by the IM O  and radi
cally improving the environ
mental effect of W aterborne 
Transport.
T he project will deliver a 
number of Technology D e
monstrator engines, operating

with improved efficiency and 
reduced emissions. Certain 
new technologies developed, 
will be validated onboard 
new-built ships.
The HERCULES-B Project 
is planned to run over a four 
year period with a targeted 
budget o f sixty million Euros. 
The Project is expected to be 
fully agreed in 2007 to be sub
sequently proposed for fun
ding within the Framework 
Program 7 (FP7, Theme 
Transport) of the European 
Commission.

For more information please 
contact:
Mr. Klaus Heim, Vice Presi
dent, Global Research & D e
velopment, Engine Division, 
W artsila Corporation 
Tel: +41 522624462 
E-mail:
klaus. heim@wartsila. com 
Prof. Nikolaos P. Kyrtatos, 
coordinator
E-mail: npk@uleme.com 
Dr. Thomas Knudsen, Senior 
Vice President Research & 
Development, M A N  Diesel 
A /S
E-mail: Thomas. Knudsen@ 
dk.manbw.com

Maritieme kalenders van Flying Focus
Ook dit jaar geeft Flying F o
cus de alom bekende scheep
vaart- en visserij kalenders uit 
met in elke kalender een geva
rieerde selectie luchtfoto’s van 
schepen. D it jaar zijn er weer 
in beide kalenders spectaculai
re kleurenfoto’s opgenomen, 
waaronder een aantal van 
schepen in actie op een 
stormachtige Noordzee. Het

formaat van de kalenders is 30 
bij 38 centimeter en bij elke

maand is een prachtige grote 
kleurenfoto afgebeeld. Boven
dien heeft Flying Focus een 
maritieme verjaardagskalen
der - eveneens met luchtfoto’s 
van schepen - en een fotoboek 
met visserijfoto’s beschikbaar.
De prijs per kalender is 
€17,95, de verjaardagskalen
der €9,50 en het fotoboek Zie: www.flyingfocus.nl 
€18,50.

mailto:ldietz@dietzcommunicatie.nl
mailto:klaus.heim@wartsila.com
mailto:npk@uleme.com
http://www.flyingfocus.nl


Kunt u aankomende officieren 
de juiste koers geven?

Werken bij het Rijk betekent werken aan 

zaken die de hele maatschappij aangaan. Zaken zoals 

de inzet van onze strijdkrachten. Het zwaartepunt 

daarvan ligt bij internationale crisisbestrijding en 

humanitaire hulpverlening. Dat vereist specifieke 

kennis en kunde van officieren. Deze worden opgeleid 

aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), 

onderdeel van het Ministerie van Defensie. Tot de 

NLDA behoren de Koninklijke Militaire Academie 

(KMA), het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), 

het Instituut Defensie Leergangen (IDL), de Faculteit 

der Militaire Wetenschappen (FMW), de Leergang Top

management Defensie (LTD), het Nederlands Instituut 

voor de Militaire Historie (NIMH) en de Human 

Resource Management Academie (LIRM-Academie). 

De NLDA is uniek door de combinatie van militair en 

wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onder

zoek en persoonsvorming. Binnen de NLDA verzorgt 

de FMW de wetenschappelijke onderdelen, zoals de 

bachelor Militaire Systemen & Technologie (MS&T). 

Voor de kennissectie Navigatie zoeken we een weten

schappelijke autoriteit op het gebied van navigatie die 

de sectie en daarmee de officieren richting geeft.

Het Rijk zoekt een hoogleraar Navigatie 
voor de Nederlandse Defensie Academie.
De organisatie: Primaire taken van de kennissectie: het 
verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het doen 
van wetenschappelijk onderzoek. Daartoe wordt samen
gewerkt met andere kennissecties alsmede organisaties en 
universiteiten in binnen- en buitenland. De kennissectie telt 
13 militaire en burgermedewerkers die als hoogleraar of 
(universitair) (hoofd)docent werkzaam zijn.
De functie: U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding van de kennissectie en verzorgt en coördineert 
onderzoek en onderwijs op navigatiegebied. Uw visie welke 
kant het vakgebied op moet, vertaalt u naai- relevante en 
vernieuwende onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. Ook 
leidt u (inter)nationale commissies en/of werkgroepen. 
Functie-eisen: U bent een visionaire academicus met aan
toonbare kwaliteiten inzake (internationaal) onderzoek op 
het gebied van navigatie, u heeft affiniteit met de krijgs
macht en u beschikt over didactische, bestuurlijke en 
leidinggevende kwaliteiten, alsmede een breed academisch 
netwerk.
Bijzonderheden: Het gaat om een deeltijdfunctie op basis van 
een 30-urige werkweek; standplaats is Den Helder. 
Informatie en/of sollicitatie:
www.werkenbijhetiijk.nl/DEF06162-SW

www.werkenbijhetrijk.nl W erken bij hetW am  Als je verder denkt

http://www.werkenbijhetrijk.nl/DEF06162-SW
http://www.werkenbijhetrijk.nl


Boskalis beste lt tw ee schepen bij IHC Holland M erw ede

Opdrachten

IH C  Holland Merwede BV 
heeft bekend gemaakt dat haar 
dochter IH C  Holland D red
gers BV een opdracht heeft ge
kregen van Baggerbedrijf Ko

ninklijke Boskalis W estm in
ster N V  voor de bouw van 
twee sleephopperzuigers van 
elk 5.600 m 3 . Deze schepen 
hebben een lengte over alles

van bijna 100 m  en worden 
uitgerust met elk één zuigbuis. 
De schepen zijn speciaal ont
worpen voor het baggeren en 
vervoeren van zand en slib en

zullen eind 2008, respectieve- 
lij k 2009 in de vaart komen.

Nieuw schip voor Universal M arine B.V.

H et B a ltic  CS 1 7 0 0  typ e  S ta d t P apenburg (fo to  w erf)

O m dat door de Chinese werf 
geen terugbetaalgarantie kon 
worden afgegeven en geen ze
kerheid kon worden verkregen 
over de te betalen termijnen 
heeft Universal Marine B.V. 
besloten de opdracht voor de 
1.118 TEU-schepen Orange 
River en Zambezi River te an
nuleren, O p 29 juni 2006 zijn 
de participanten voor de C. V. 
Orange River en C.V. Zam be
zi River hierover geïnfor
meerd. Eerst was het plan om 
over te gaan tot de bestelling 
van twee 900 TEU-schepen 
maar ook dat was niet op korte 
termijn te realiseren door de 
Chinese werf. Toen is als al
ternatief gekozen voor de aan
koop van een containerschip 
van 1.674 T E U  dat al in aan

bouw was bij de Aker M T W  
werf in Rostock- W arnem ün
de als bouwnummer 131. De 
bestaande CV-kapitalen van 
Orange River en Zambezi R i
ver waren voldoende om een 
schip van 1,700 T E U  te finan
cieren in plaats van twee van 
elk 900 TEU . Begin oktober 
2006 werd het bouwcontract 
tegen een aantrekkelijke prijs 
van de oorspronkelijke op
drachtgever overgenomen. 
O p 24 oktober 2006 is op fees
telijke wijze de kiel gelegd 
voor het nieuwe vlaggenschip 
van Universal M arine B.V., 
waarvan de oplevering al in fe
bruari 2007 wordt verwacht. 
H et schip, de Caribbean Sea 
(imonr. 9348986), is van het 
type Baltic CS 1700, waarvan

er vier zijn besteld door Thien 
& Heyenga Bereedungs- 
und Befrachtungsgesellschaft 
m bH  in Hamburg. Deze sche
pen hebben een tonnage van 
18.017 bruto, 8,866 netto en 
23.800 ton draagvermogen. 
Zij hebben een containercapa- 
citeit van 1.674 TE U , waar
van 300 FEU  m et reeferaan- 
sluitingen, en zijn uitgerust 
met drie dekkranen. De afme
tingen zijn: lengte o.a. 182,50 
meter, breedte 25,20 meter, 
holte 16,40 meter en diepgang

11,00 meter. Een M A N  
B&W-hoofdmotor van
12.600 kW  geeft het schip een 
gemiddelde snelheid van 20 
mijl per uur. H et eerste schip 
van de serie, de Stadt Papen
burg (bnr. 828), werd in mei 
2006 door Aker M T W  opge
leverd en vaart sindsdien als 
Delmas La Perouse in  charter 
van de Franse rederij Delmas 
Vieljeux. Van het type Baltic 
CS 1700 zijn inmiddels m in
stens nog eens tien schepen 
besteld door Duitse reders,

Fairplay Towage bestelt tw ee sleepboten

Fairplay Towage Hamburg 
heeft eind oktober 2006 op
dracht gegeven voor de bouw 
van twee krachtige sleepboten 
bij de Spaanse werf Astilleros 
Arm on in Navia (bnrs. 668 en 
669), De nieuwe slepers krij
gen een lengte over alles van 
36 meter (30,75 tussen de 
loodlijnen), een breedte van 
12,7 meter, een holte van 6,5 
meter en een diepgang van 5 
meter. Fairplay gaat deze 
sleepboten zowel in de offsho
re als in de haven van Rotter
dam Europoort inzetten. De 
slepers worden gebouwd on
der ijsklasse E l om ’s winters 
ook in Noord-Europese wate
ren te kunnen opereren. Twee 
12 cilinder ABC-dieselmoto-

ren van het type 12VDZC, elk 
met een vermogen van 2.652 
kW  bij 1000 tpm  die elk een 
Schottel aandrijven, leveren 
een minimum trekkracht van 
80 ton en een vrij varende 
snelheid van 14 knopen. Twee 
Hamburg 6 cilinder dieselge
neratoren van elk 160 kW  le
veren de elektriciteit aan 
boord en voor het aandrijven 
van de boegschroef is een 6 ci
linder dieselmotor van 600 
kW  geïnstalleerd.
O p het achterdek is een sleep- 
lier geplaatst met een trommel 
voor 1.200 meter sleepdraad 
met een diameter van 54 mm 
en een maximum trekkracht 
van 2.000 kN  en een trommel 
voor 900 meter sleepdraad



eveneens met een diameter 
van 54 mm  en een maximum 
trekkracht van 2,500 kN. Ver
der is de sleepboot op het 
voordek uitgerust met een ge
combineerde sleep- en anker - 
lier met 400 meter 54 mm  0  
sleepdraad m et een maximum 
trekkracht van 2.000 kN. D e
ze lier wordt uitsluitend ge
bruikt bij havensleepwerk. A l

le lieren worden bestuurd van - 
uit het stuurhuis of m et draag
bare joysticks. De dekkraan 
heeft een hefvermogen van 2 
ton bij een reikwijdte van 12 
meter. Voor ankerbehande- 
lingswerk in de offshore is de 
sleepboot voorzien van een 
hekrol van 2,5 meter. Aan 
boord is accommodatie voor 
twaalf personen. De verwach

ting is dat de sleepboten in fe
bruari en in oktober 2008 zul
len worden opgeleverd. 
Fairplay Towage, opgericht in 
1905, beschikt over een vloot 
van haven- en kustsleepboten, 
die zijn gestationeerd in H am 
burg, Rotterdam en aan de 
Duitse Oostzeekust. Twee 
zeeslepers worden wereldwijd 
geëxploiteerd, terwijl F air

play - dochteronderneming 
BBB Schlepp- und Hafen
dienst in Rostock een aantal 
pontons beheert. In 2004 werd 
de Poolse Project Zegluga in 
Szczecin overgenomen en een 
deelname van vijftig procent 
in de URS in Antwerpen ver
worven van Smit.

O p l e v e r i n g e n

m .s. Am stelborg

Bij Hudong-Zhonghua Ship
yard Ltd. in Shanghai is op 25 
september 2006 de Am stel
borg (bnr. 1.362A, imonr.
933352, 11.894 gt), het eerste 
schip van een serie van acht 
IA  ijsklasse multipurpose 
schepen van 17.300 ton dw, 
overgedragen aan W agenborg 
Shipping B.V. Delfzijl. De 
eerste vier schepen zijn besteld 
in september 2004. Daarna 
werden nog eens twee vervolg
opdrachten gegeven Voor twee 
schepen. De Amstelborg ver
trok op 28 september om De A m ste lbo rg  tijde n s  de e e rs te  re is  op 2 9  o k to b e r 2 0 0 6  (fo to  P e te r G runberg)

De A rnebo rg  aan de afbouw kade

14:00 uur locale tijd uit Shang
hai onder commando van ka
pitein M enno van der Groen 
voor de eerste reis naar de 
Zuidkoreaanse havens
Kwangyang, Busan en Po- 
hang via Shanghai naar Bris
bane, Newcastle N SW  en 
Melbourne. Voor de Amstel
borg is een langlopend charter 
afgesloten voor het onderhou

den van een conventionele 
dienst tussen China, Zuid- 
Korea, Japan en Australië v.v, 
de O riënt Pacific Asia Line 
(OPAL), een lijndienst van de 
Pacific Oriënt Sea Transport 
(POST) in Singapore. Van het 
voornemen om de Amstelborg 
voor de charterperiode om te 
dopen to t Opal Century werd 
alsnog afgezien. Op donder - De te w a te rla tin g  van de A m azoneborg



□ e  kiellegging van de Asiaborg

dagmiddag, 9 november, werd 
eerst de Arneborg (bnr, 
1.363A, imonr. 9333539 ople
vering 29 november 2006) aan 
de afbouwkade gedoopt door 
mevrouw S. Ödahl-Hägg- 
man, echtgenote van Wärtsi- 
lä-directeur S.E, Hägmann. 
Vervolgens werd de Amazo
neborg (bnr 1.364A, imonr.

9333541 oplevering februari
2007) gedoopt en te water ge
laten. Doopmoeder was m e
vrouw H .N .L. Boreel-van 
Riemsdijk, echtgenote van 
jhr. mr, G. Boreel, de aftre
dende President Commissaris 
van Koninklijke Wagenborg. 
Direct na de stapelloop van de 
Amazoneborg waren de geno

digden getuige van de kielleg- 
gingsceremonie van het m.s, 
Asiaborg (bnr. 1.365A, 
imonr. 9333553 opleveringju- 
ni 2007) door mevrouw Zhao 
Xu, echtgenote van de heer 
Dong Jianzhong, directeur 
van W elton Hazz Shipbrokers 
Ltd.
Als vierde en laatste plechtig

heid werd officieel een begin 
gemaakt met de bouw van de 
Americaborg (bnr 1.391A, 
oplevering augustus 2007) 
door het indrukken van de 
groene knop van de computer 
gestuurde staalsnijmachine 
door de heer Boreel. De vol
gende schepen van de A-serie 
zijn de Australiaborg (bnr. H 
138, november 2007), Africa- 
borg (bnr. 1.392A, maart
2008) en de Atlanticborg (bnr. 
H  139, oplevering april 2008). 
De met drie 60 tons-dekkra- 
nen uitgeruste A ’-schepen 
worden wereldwijd ingezet 
voor transport van onder an
dere bosproducten, staal, pro- 
jectlading en containers. Bij 
inzet als containerschip kan 
dit type 964 TK l laden. De 
schepen hebben als afmetin
gen: lengte over alles 143,00 
meter, lengte tussen de lood
lijnen 132,00 meter, breedte 
21,50 meter, holte 13,30 m e
ter. De voortstuwing wordt 
geleverd door een 7800 kW  
W artsila 8L46B hoofdmotor, 
waarmee een gemiddelde snel
heid van circa 17 mijl per uur 
kan worden behaald.

m.s. Veritas

O p 3 november 2006 is het 
m.s. Veritas (imonr. 9341872) 
in Harlingen overgedragen 
aan Rederij Switynk B.V. 
(F.S. Switynk) in Harlingen. 
H et schip werd gebouwd bij

scheepswerf Ferus Smit in 
Leer als l jouw nummer 370. 
De Veritas behoort tot een se
rie 4.500 tonners waarvan de 
Flinterforest, Flinterwave en 
Gerarda al eerder in de vaart

zijn gekomen. De tewaterla
ting vond onder grote belang
stelling plaats op 29 septem
ber 2006. De doop werd 
verricht door mevrouw
D. Switynk. De proefvaarten

werden gemaakt op 30 en 31 
oktober. N a overdracht kwam 
de Veritas bij Flinter Shipping 
B.V., Rotterdam in de b e
vrachting.

m.s. Storm

Peters Shipyards heeft op 27 
september 2006 het m.s. 
Storm (imonr. 9374674) opge
leverd aan Kustvaart Haxlin- 
gen B.V. in Harlingen. Ter 
gelegenheid hiervan was het 
schip afgemeerd voor het kan
toor van de rederij aan de Kor
te Lijnbaan in thuishaven

Harlingen. De Storm is na 
Iselmar de tweede van het 
type ‘ice-runner 3650’, dat 
door Peters, samen met be
trokken reders en Wagenborg, 
is ontwikkeld. Van dit type 
worden de casco's grotendeels 
in het Kroatische Korcula ge
bouwd, waarna ze naar Kam

pen worden gesleept om te 
worden afgebouwd. De Storm 
is evenwel als bnr. 1.011 ge
heel m Kampen gebouwd. H et 
schip werd daar op 30 juni te 
water gelaten. De Kampense 
werf heeft to t dusver elf ice- 
runners in opdracht gekregen. 
Onder commando van kapi

tein Johan Oomens is de 
Storm na de overdracht van 
Harlingen vertrokken naar 
Kotka om woodpulp te  laden 
voor Vlissingen. Foto: zie om 
slag.



Rederijnieuws

Smit

Smit Harbour Towage Ar- sleepboot Buni, afkomstig van nillo zijn drie ASD 2810 sleep- dit type, de Smit Panama en
gentina begon eind oktober LaPlata Rem olquesSA. boten in dienst gesteld: de Smit Balboa in Balboa en de
2006 met sleepdiensten in  De sleepdienst van Smit op de Smit Aruba, Smit Bonaire en Smit Cristobal in Cristobal.
Bahia Blanca met de nieuwe La Plata werd gelijktijdig ge- de Smit Cura^ao. Bij liet D it j aar heeft Smit een nieuw -
ASD 2810 sleepboten Smit staakt. Voor de sleepdienst in Panamakanaal opereert Smit bouwprogramma gerealiseerd
Jamaica, Smit Antigua en de de Panamese haven Manza- eveneens drie sleepboten van van 36 vaartuigen.

Foto’s  Dam en Sh ipyards

Opleveringen Damen Shipyards Gorinchem

D atum N aam B.nr. /  Im onr. T yp e schip O pdrachtgever B ijzonderheden
8-2006 Sea Master 502.922 Pushy Gat 1204 Ministry of Transport, Malediven 2x Caterpillar 3304B T /C  

2xPRM1000 4: 1 
BP 4,8 ton 8,6kn.

9-2006 Adsteam Shotley 512.208
9366873

ASD 2411 Adsteam U.K. 2x Caterpillar 3 516B T  A H D /D  
2x Rolls Roy ce US 255 
4.180 kW  /1600tpm  
BP 70,2 ton

9-2006 Smit Bonaire 511.513
9343247

ASD2810 Smit Argentina 2x Caterpillar 3516B T  A  H D /C  
2x Rolls Royce US 255 
3.678 kW  /  1600 tpm 
BP 59 ton 13,7 kn.

10-2006 DMSHawk 509.811
9414204

StanTug2608 Damen Marine Services 2x Caterpillar 3521B TA  H D /B  
2x Reintjes W AF 773L/6,44 :1 
2x Promarin 2.610 kW  /1600 tpm 
BP 49,4 ton

10-2006 Sidi Brahim 511.730
9366770

ASD 3110 Entreprise Portuaire d'Annaba 2xMaK8M 20 
2x Rolls Royce US 255 
3.040 k W / 1000 tpm 
BP48,6ton 13 kn,

10-2006 Surrey 549.862
9348405

Stan Patrol 4207 Gouvernement Janiaica 2x Caterpillar 3516DITA 
2 sehr.,
26 kn.

10-2006 PakaLutete 508.040 Stan Ranger 1504 Ministry of Finance Congo, Boma 2x Caterpillar C 7 
2 sehr., 552 kW  /  2600 tpm 
2xZFIR M  16kn.

10-2006 Mandudi Yoko 508.041 Stan RangaT 504 Ministry of Finance Congo, Boma 2x Caterpillar C7 
2 sehr., 552 k W /  2600tpm 
2xZFIR M  16kn.

10-2006 Lesmona 541.711 Stan Tender 1605 Wasserschutzpolizei Bremen 2x Volvo B12-550 
2 sehr,, 810 kW  /  1900tpm 
2xMG-5114-IV 22kn.

06-11-2006 Blue Bay 9.397
9370276

Combi Freighter 3850 Tristar Shipping, St. John's MaK Caterpillar 8M20 
1.520 kW  12,5 kn.



ITC breidt uit in offshore

International Transport C on
tractors ITC , Heemstede 
heeft in oktober 2006 twee an- 
kerbehandelings/bevoorr a - 
dingssleepboten van elk
12.000 rpk (8.825 kW ) aange
kocht van A.P. Möller- 
Maersk. Deze vaartuigen zijn 
in 1987-88 gebouwd bij 
J. Pattje in Waterhuizen: de 
Maersk Leader (imonr. 
8516952) als bouwnummer 
359 en de Maersk Lifter 
(imonr. 8516988) als bouw
nummer 362. De bouw num 
mer 360 en 361 waren de iden
tieke Maersk Logger (imonr. 
8516964) en de Maersk Laun
cher (imonr. 8516976). Deze 
vaartuigen hebben als afme
tingen: Lo.a. (1.1.) x B x H  (dg)

Typhoon (foto rederij)

= 69,70 (60,60) x 15,90x8,00 
(6,90) meter. De voortstu- 
wingsinstallatie bestaat uit 
twee 4 tew 8 cilinder Krupp 
M aK -  dieselmotoren van het 
type 8M35, geschikt voor 
zware olie, die elk een schroef

in een straalbuis aandrijven 
voor een trekkracht van 140 
ton en een snelheid van 16 
mijl. De bunkercapaciteit is 
1.100 m 3, die uitgebreid kan 
worden met nog eens 1.000 
m 3, waardoor zij ook inzetbaar

zijn bij zeesleepwerk over lan
ge afstanden. Als bevoorra- 
ders kunnen zij 2.000 m 3 dro
ge of natte bulk vervoeren en
1.000 ton lading op dek met 
een oppervlakte van 362 m 2. 
O m  de manoeuvreerbaarheid 
te vergroten zijn de schepen 
uitgerust met twee boeg
schroeven en een hekschroef. 
De twee aanwinsten zullen be
gin 2007 door IT C  worden 
overgenomen, nieuwe namen 
zijn nog niet bekend gemaakt. 
De onderneming versterkte 
zijn vloot al eerder op 30 de
cember 2005 met de ankerbe- 
handelingssleepboten T em 
pest en Typhoon van Smit- 
W ijs Towage C.V. in Rotter
dam.

Svitzer Wijsmuller

Nakilat-Svitzer W ijsmuller 
heeft een contract getekend 
met Qatar Petroleum met een 
looptijd van 22 jaar voor de in - 
zet van 21 boten. Nakilat- 
Svitzer Wijsmuller is een 
nieuwgevormde joint venture 
van Svitzer Wijsmuller en 
Qatar Gas Transport Com pa
ny (Nakilat). De combinatie 
gaat een breed scala van m ari
tieme diensten verlenen, zoals 
sleep-, escorte- en roeiers-

werk, aan schepen die de ha
ven van Ras Laffan aanlopen. 
Ook inzet voor offshore-acti- 
viteiten voor de kust van 
Qatar behoort to t taken van 
NSW . De afgelopen tien jaar 
heeft Svitzer Wijsmuller in 
Ras Laffan deze diensten al 
uitgevoerd met vier sleepbo
ten elk m et een trekkracht van 
80 ton en drie mooring laun
ches. M et het oog op de toe
komstige ontwikkelingen was

een drastische uitbreiding 
noodzakelijk geworden. N a 
een internationale inschrijving 
werd het contract door Qatar 
Petroleum gegund aan Naki- 
lat-Svitzer Wijsmuller. De 
vloot moet hiervoor worden 
uitgebreid met zes sleepboten 
met een trekkracht van 60 ton 
elk, drie harbour mooring 
launches, twee offshore line 
handlers, twee loodsvaartui- 
gen en één onderhoudsvaar-

tuig. H et nieuwe contract gaat 
in op 15 november 2006, 
waarbij de eerste nieuwe vaar
tuigen moeten worden opgele
verd in november 2007. Deze 
vaartuigen zullen worden ge
bouwd bij werven in het 
M idden Oosten, Europa (K. 
Damen, Hardinxveld) en het 
Verre Oosten.

Rectificatie

Morgenstond I

In Schip & W erf de Zee n um 
mer 10 2006 zijn per abuis on
juistheden gepubliceerd over 
de oplevering van de M orgen
stond I. H ier volgt de juiste in 
formatie.
O p 31 juli 2006 is het m.s. 
Morgenstond I (IM O-nr. 
9320506) officieel overgedra
gen aan Rederij C .T. D rent & 
Zoon (Drent beheer B.V.) te 
Delfzijl. De bevrachting werd

in handen gegeven van W a
genborg Shipping B.V. in 
Delfzijl. De Morgenstond I 
heeft bouwnummer 836 en is 
ontwikkeld door Damen Ship
yards Cargo Vessels. H et is de 
eerste van een serie Combi 
Freighters 12000, die worden 
gebouwd bij de Oekraïnse 
werf Damen Shipyards 
Okean. H et CF12000-type 
heeft een lengte over alles van

142,95 meter, een lengte tus
sen de loodlijnen van 134,95 
meter, een breedte van 18,90 
meter en een holte van 10,95 
meter. De Morgenstond I 
heeft een bruto tonnage van 
8.999 ton, netto tonnage van 
4.585 ton en een draagvermo
gen van 12.000 ton. Decontai- 
nercapaciteit is 686 'I I A , 
waarvan 374 op de luiken. H et 
schip is uitgerust met twee

Liebherr kranen, elk met een 
hefvermogen van 80 ton. De 
voortstuwing wordt geleverd 
door een M aK hoofdmotor, 
type 6M43, m eteen vermogen 
van 6.000 kW. Drent Beheer 
B.V. heeft ook het volgende 
schip van dit type in aanbouw, 
met bouwnummer 7401. De 
oplevering van dit schip, de 
Morgenstond II, is in de loop 
van 2007 te verwachten



Who are we ??
At Holland America Line we are always striving, always building 
on traditions, always reaching out for excellence....

Who are you ??
You are looking for more out of live,
you are wondering what the world holds in store, what path you wil 
choose and where will it lead..

We never tire; we never say "this is good enough".

You are at the top of your game; you never shy away from hard work. 
You love your family but you never get homesick when you hear that 
far away call for adventure.

You are special

We do things in a way no one else does.

You want the challenge..

We will challenge you beyond anything you have ever imagined.

Exotic po rts  o f  ca ll..........
State o f  the a r t e q u ipm e n t.........

First class surround ings ......
The best spouse p o licy  o f  the in d u s try ...

You've always wanted to be the best...

We are the premium 5-star cruise line and we are ready to set sail..,,, 
not only to deliver our guests to the world, but to deliver the world to 
our guests. Our 13 ships will call 305 different ports in 2006.

Holland America Line
Do you have what it takes to be a part of "Team Excellence"

Please look at our website www .hollandam erica.nl 
for jo b  openings w ith in  our on-board Hotel, 
Nautical and Technical departm ents

http://www.hollandamerica.nl


M a r it ie m e  m a rk t  d o o r  M e nso  de Jong
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Hel en verdoemenis
Regeringen dreigen m et hel en verdoe
menis indien de scheepvaart doorgaat 
steeds de goedkoopste en laagste stan
daards na te streven. Geld dient geen rol 
te spelen bij het bereiken van de beste 
milieustandaards en arbeidsomstandig
heden. Intertanko heeft deze wilde stier 
bij de hoorns gevat met het voorstel dat 
de scheepvaart vanaf 2010 zal overscha
kelen van zware olie naar dieselolie. 
Intertanko voorziet dat de kwaliteit van 
zware olie verder zal teruglopen en er 
verschillende regimes zullen zijn voor 
het toegestane percentage aan zwavel 
erin. D at maakt het moeilijk alle soorten

olie apart op te slaan en de juiste smeer
olie toe te passen in de motoren. G e
bruik van dieselolie zal bovendien het 
leven voor de werktuigkundigen een 
stuk aangenamer maken. H et zal bij het 
huidige prijsverschil tussen deze olie
soorten de industrie zo'n vijftig miljard 
dollar extra kosten, maar, zolang de 
vrachten gunstig blijven, zal het niet 
moeilijk zijn deze kosten op de consu
m ent te verhalen. W el zullen door de 
afname van het zwavelgehalte in de 
lucht de gemiddelde temperatuur wat 
omhoog gaan, maar velen zullen dat 
juist als prettig ervaren. Als de gletsjers 
op Groenland en Antarctica over zo'n 
duizend jaar zijn gesmolten met een na
venante zeespiegelstijging, moet ons na
geslacht maar een oplossing zien te v in
den, Deze eeuw zou de zeespiegel 
slechts tussen 9 en 90 cm stijgen, iets dat 
al voor komt als er enkele dagen een 
krachtige noordwestenwind aan de kust 
staat, W e zouden ons voorlopig dus al
leen zorgen moeten maken over die ene 
duizendjarige storm.

Praten maar niets doen
Ondanks hun krachtige taal, gericht aan 
de scheepvaart, blijven regeringen zelf 
in gebreke. M eer scheepsafval, inclusief 
olie/water mengsels, verdwijnt in zee 
omdat er onvoldoende mogelijkheden 
zijn tegen aanvaardbare kosten het afval 
aan de wal af te geven. H et schandaal 
van de 'Probo Koala' in Ivoorkust was 
wellicht voorkomen indien het schip het 
afval had kunnen afgeven in Am ster
dam. N og steeds is het onduidelijk wat 
de samenstelling ervan was toen het al
daar werd aangeboden en o f de gevraag
de hoge prijs voor de verwerking rede
lijk was.
Ondertussen wachten vele IM O-con- 
venties op ratificatie, De ballastwater- 
conventie van 2004 is slechts door zes 
landen aanvaard, de conventie van 2001 
die het gebruik van T B T  voor onderwa- 
terverf verbiedt door zeventien waaron
der maar enkele EU-leden ondanks het 
feit dat de EU  besloot het gebruik van 
T B T  te verbieden vanaf 2008, O n 
danks veel gepraat is er nog steeds geen

ontwerpconventie voor de sloop van 
schepen; het W esten gunt India en 
Bangladesh niet de tijd een betere sloop
industrie op te zetten. H et ‘afval’ in de 
schepen zou eerst verwijderd moeten 
worden, bijvoorbeeld tegen zeer hoge 
kosten in Europa. H et ILO-verdrag 
185 over het identificatiebewijs voor 
zeevarenden werd in 2003 aangenomen 
en is reeds van kracht geworden na vier 
ratificaties. De VS die het initiatief voor 
deze conventie namen, weigeren even
wel hun visumplicht af te schaffen. 
Nederland heeft er volgens Nautilus 
NL, het voormalige F W Z, de kosten en 
moeite niet voor over om aparte ID-be- 
wijzen voor een groepje zeevarenden te 
maken. De scheepvaart wil best geld 
steken in een groener imago; onze rege
ring wil geen kosten maken om vele zee
varenden een menswaardiger bestaan te 
geven door walverlof te faciliteren.
Je zou verwachten dat de Europese 
Commissie meer zou doen om de leden 
op te jutten, maar in Brussel richt men 
de blik liever op de toekomst Zo heb
ben we Joe Borg's maritieme Green Pa
per met controversiële gedachtespinsels 
als een Europese vlag, een gemeen
schappelijke Europese maritieme ruim 
te en een Europese kustwacht. EC- 
ambtenaar Kazatsay gaf volgens 
Lloyd's List reeds aan dat de Europese 
vlag er min of meer is bij gesleept als 
ruilobject. De Commissie kan dat laten 
vallen als het zijn zin maar krijgt bij an
dere voorstellen. Borg vertelde vervol
gens dat hij bereid is compromissen te 
aanvaarden over de bevoegdheden van 
de Europese kustwacht. Kennelijk ziet 
de Commissie de gemeenschappelijke 
maritieme ruimte, inclusief meer b e 
voegdheden voor haar als gesprekspart
ner bij IM O  en over de verlangde her
ziening van het wereldzeerecht, als b e 
langrijkste onderdeel van het pakket. 
Kuststaat Europa wil immers graag 
haar rechten in de EEZ's vergroten. Re
ders zullen het niet zo belangrijk vin
den, omdat eventuele beperkingen voor 
de zeevaart voor iedereen gelden. Zij 
zullen deze zaak waarschijnlijk m et rust 
laten, maar mogen dan niet later alsnog



mopperen. D at ligt anders bij IM O. 
Karamitsos dreigt rechtszaken aan te 
spannen tegen landen die een andere 
mening verkondigen dan afgesproken 
door de EU-landen. Alfons Guinier, d i
recteur van de Europese reders vereni
ging, wees hem er evenwel op dat IM O  
vooral technische zaken behandeld, 
waarbij verschil van inzicht een normale 
zaak moet zijn. Vossnack's G T-pro- 
bleem zou nooit bij IM O  terecht zijn 
gekomen, indien de ECJ daarover eerst 
overeenstemming had moeten bereiken.

Praatclub voor lijnvaartreders?
Vanaf oktober 2008 mogen de rederijen 
niet meer in conferenceverband op E u 
ropa varen. Daarmee heeft niet alleen de 
afscheperswereld een belangrijke over
winning behaald, maar ongetwijfeld 
ook Maersk welke rederij nimmer fan 
was van de conferences. De afschepers 
klaagden niet zozeer over de hoogte van 
de tarieven - die zijn reeds onderhandel
baar bij het afsluiten van hun geheime 
vrachtcontracten - maar meer tegen de 
geringe transparantie bij de vele toesla
gen in de lijnvaart, waarover de reders 
bovendien nauwelijks wilden praten. 
Toch las je in vele publicaties dat de 
vervoerskosten omlaag zullen gaan na 
het verdwijnen van de conferences. 
Daar geloof ik niets van. De conferences 
publiceerden wel een tarief, maar nie
mand hield zich daaraan. Vrachtprijzen 
zullen blijven fluctueren, afhankelijk 
van de marktomstandigheden. Daaro

ver willen de reders toch onderling blij - 
ven praten, maar in Brussel beziet men 
dat m et achterdocht. Zij zouden dan 
toch opnieuw heimelijk kunnen over
leggen over vrachtafspraken. De reders 
hebben boos gereageerd op deze ver
dachtmaking. Zij menen altijd binnen 
de wet te zijn gebleven; de vele rechtsza
ken over conferenceafspraken waren 
een gevolg van de talloze onduidelijkhe - 
den in de Europese regelgeving. Overi
gens lijkt redersoverleg over de toekom
stige vraag/aanbodverhouding weinig 
nut te hebben, want zelfs met hun con
ferences zijn zij er nimmer in geslaagd 
deze verhouding goed te voorspellen. 
Ook nu blijven reders in grote getale 
containerschepen bestellen, terwijl de 
huidige, redelijke balans volgend jaar

kan omslaan in een surplus aan schepen. 
Algemeen verwacht men immers dat de 
Aziatische export naar de VS minder zal 
groeien, zo niet zelfs kan afnemen. 
Reeds zijn Hapag-Lloyd en CM A  
C G M  begonnen met langzamer varen, 
waardoor extra schepen ingezet kunnen 
worden.
H et kan nuttiger zijn tot een internatio
nale belangenorganisatie als BIM CO 
maar dan voor lijnvaart te komen die al
gemene richtlijnen kan vaststellen hoe 
vrachttoeslagen te berekenen. Zo'n or
ganisatie kan zich ook bezighouden met 
het opstellen van een nieuw cognosse
m ent dat geschikt is voor elektronische 
verwerking en met andere gemeen
schappelijke zaken als milieu en veilig
heid.
H et probleem met de automatische 
twistlocks kan zo'n zaak zijn. Reders 
doen alsof het alleen de klassebureaus, 
fabrikanten ervan en P&I Clubs aan
gaat. Toch zijn er aanwijzingen dat het 
overboord gaan van containers een ge
volg kan zijn van een scheepsgebrek, 
namelijk een te grote stabiliteit m et een 
G M  van vijf of meer meter bij vertrek 
waarbij hevige en korte slingeringen 
kunnen ontstaan m et aanzienlijk grotere 
krachten op de twistlocks dan voorzien 
door zowel makers als klasse. Een gun
stiger stabiliteit is op vele schepen niet 
meer te bereiken omdat de topballast
tanks zijn wegbezuinigd, waarvoor geen 
anti-slingertanks of stabilisatoren in de 
plaats zijn gekomen. Als dat inderdaad 
het geval is, kan er druk ontstaan de 
hoogte van de deklast terug te brengen. 
N iet leuk voor de erbij betrokken re
ders, maar het kan wel meer schepen 
emplooi geven wanneer het ladingaan- 
bod minder snel zal toenemen de ko
mende tijd.

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



PRODUCTIE

Voor informatie over alle vacatures kijk op:

www.schelde.com

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

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

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

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

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

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

SCHELDE MARINEBOUW Glacisstraat 165 - 4381 SE Vlissingen
Postbus 555 - 4380 AN Vlissingen 

Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP telefoon 0118 48 50 00 - fax: 0118 46 50 10

SCHEEPSBOUW

ELECTRONICA

W ERKTUIGBOUW

Voor een toekomst met vaart

SALES

INKOOP

ENGINEERING

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

M H R BV, beh o ren d  to t de STC- 
Group, is een m anagem ent agentuur 
gespecialiseerd in  het verzorgen van:

Loopbaanadvies, bem iddeling en be
geleiding, bedrijf en  projectadm ini- 
stratie, bem anningszaken het leveren 
van volledige bem anningen en flexi
bele arbeidskrachten voor de gehele 
m aritiem e sector.

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

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

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

Kapitein
Stuurman
Scheepswerktuigkundige 
Maritiem officier 
Kok

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

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

Kapitein
project administrateur 
Pipe operator 
Offshore Engineer 
Kraanmachinist

MARITIME HUMAN RESOURCES BV, SOERWEG 31,3088GR ROTTERDAM,
TEL: 010-4876780 FAX: 010-4876799, WEB: WWW.MHR-R.COM, EMAIL: SECRETARIAAT@MHR-R.COM

http://www.schelde.com
http://WWW.MHR-R.COM
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Leks ta b il i te it  do o r H .J. Koe lm an

Probabilistische lekstabiliteit
D e e l  1

Qp 1 januari 2 0 0 9  worden er nieuwe voorschriften voor de probabil istische lekstab il ite it  voor v rach t
en passagiersschepen van kracht, die niet fundamenteel, maar wel inhoudelijk verschillen van de be
staande. Daarnaast is er tussen betrokkenen de afgelopen paar jaar heel w a t afgediscussieerd over de 
probabil istische lekstabilite itsmethode, w a t ook weer heeft geleid to t  nieuwe inzichten. In d it  artikel 
worden de laatste ontwikkelingen op d it f ron t besproken en w o rd t geïnventariseerd wat de nieuwe voor
schriften op d it gebied kunnen gaan brengen.

Sinds 1992 zijn er wettelijke regels ten 
aanzien van de probabilistische leksta
biliteit van kracht. Hoewel sindsdien 
enorm veel praktische ervaring is opge
daan kan de hele materie voor scheeps
ontwerpers en -werven toch knellend 
zijn. De reden daarvoor kan gelegen zijn 
in de intrinsieke problemen van de m e
thode, die in de volgende sectie worden 
besproken, of in het feit dat de ontwer
per geen gevoel Voor de materie op
bouwt. En zelfs nadat de berekeningen 
als zodanig zijn afgerond kan de goed
keuringsprocedure de zaak behoorlijk 
troebleren. In de wetgevingsdocumen- 
tatie is weliswaar gepoogd om een uni - 
forme toepassing te bewerkstelligen, 
maar desondanks blijkt er toch ruimte 
te zijn voor interpretatieverschillen. Als 
classificatiemaatschappijen of scheep
vaartinspecties die deze berekeningen 
moeten keuren er een andere interpreta
tie op na houden dan de ontwerper, dan 
kunnen er aanmerkelijke verschillen op
treden tussen een ingediende bereke
ning en een controleberekening. D aar
bij komt nog dat een ontwerper geneigd 
is om middels een uitgebreide optimali
satie het onderste uit de kan te halen, 
terwijl een keuringsinstantie daar niet

altijd in de gelegenheid voor is. Al deze 
zaken kunnen leiden tot wederzijds on 
begrip of irritatie en kunnen de keu- 
ringsprocedure vertragen.
M et het doel deze situatie te verbeteren 
is een discussieforum tussen overheid, 
classificatiemaatschappijen en werven 
georganiseerd, waarvan de bijeenkom
sten te Nulde plaats hebben gehad. 
Daarbij werden ook wat eenvoudige 
testgevallen doorgerekend en het was 
frappant om te constateren hoe makke
lijk er vergissingen gemaakt kunnen 
worden, zelfs bij deze simpele gevallen. 
N iet alleen hebben zich menselijke ver
gissingen voorgedaan, maar ook syste
matische fouten en softwarefouten. D it 
alles benadrukt het belang van een ge
detailleerde communicatie tussen de 
betrokkenen, een conclusie die door alle 
participanten onderschreven werd.

Bestaande berekeningsprocedure
Een ander resultaat van de bijeenkom
sten in Nulde was een duidelijker beeld 
van optredende problemen. Deze zij n in 
de literatuur eerder aan bod gekomen, 
bijvoorbeeld in [1] en [2]. In [3] is ge
constateerd dat verschillende pakketten 
verschillende uitkomsten geven, wat 
bevestigd is in [4],

N u  wil het geval dat naar verwachting 
op 1 januari 2009 nieuwe voorschriften 
van kracht worden voor de probabilisti
sche lekstabiliteit van vracht- en passa
giersschepen, de zogenaamde geharmo
niseerde voorschriften (zie [5]), M en 
zou kunnen hopen dat de tekortkomin
gen, waarvan sommige al een decennium 
bekend zijn, in zulke nieuwe voorschrif
ten niet meer optreden maar dat is niet in 
alle gevallen zo, jammer maar helaas. 
Samengevat zijn de tekortkomingen:
1, Slechts één schade per compartiment 
kan in rekening worden gebracht. Een 
compartiment m et meerdere ‘takken’ 
moet dus fictief worden gesplitst in 
meerdere delen.
2, De methode gaat ervan uit dat de 
compartimentsindeling regelmatig is, 
wat inhoudt dat elk dwarsschot zich uit 
moet strekken over de gehele breedte en 
dat langsschotten en dekken moeten be
ginnen en eindigen op een dwarsschot. 
In de praktijk kan echter aan deze voor
waarden niet altijd worden voldaan, zie 
de voorbeelden van figuur 1 die niet-re- 
gelmatig zijn. Zulke onregelmatige in 
delingen kunnen slechts door middel 
van een kunstmatige opdeling regelma
tig worden gemaakt.
3, De methode is ontworpen voor sche
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F iguur 1: Voorbeelden van n ie t-rege lm atige  com partim en ts inde lingen



pen met uitsluitend verticale schotten 
en horizontale dekken. Compartimen
ten die begrensd worden door getor
deerde schotten, zoals bijvoorbeeld in 
figuur 2 zijn niet voorzien.

F iguur 2 : G e to rdeerd  langsschot

4. De formules van de vigerende SO 
LAS (SOLAS 1992) leiden bij lange en 
smalle zij compartimenten to t negatieve 
kansen. Bij de nieuwe voorschriften 
(SOLAS 2009) is dat echter verholpen.
5. De kans op beschadiging van twee 
naburige compartimenten brengt het 
aftrekken van de kansen van kleinere 
schades met zich mee. In het voor- en 
achterschip, waar de waterlijnen in be
ginnen te lopen, leidt dat mechanisme 
to t negatieve kansen, ongeacht de aard 
van de formules die gebruikt worden.
6. Bij de toelichting, de explanatory 
notes, op SOLAS 1992 staat een heel 
verhaal waarmee de schade-indringing 
beperkt moet worden aan de hand van 
de regel dat de maximum indringing 
niet groter mag zij n dan het dubbele van 
de minimum indringing. Oh, zult u 
zeggen. Maar kijk eens naar figuur 3a, 
waar het geval is geschetst dat alleen 
compartiment 1 beschadigd raakt. U it
gaande van een binnenbegrenzing van 
de schade die recht moet zijn, maar 
schuin mag staan, is de voor de hand 
liggende indringing zoals getekend, met 
een gemiddelde indringingsdiepte b. 
M aar in dit geval is de minimum in 
dringing, hl, nul, en is de maximum in 
dringing b2 dus altijd groter dan het 
dubbele van de minimum indringing en 
wordt de indringingsbeperkingsregel 
dientengevolge overschreden. De enige 
mogelijkheid om aan de regel te voldoen 
is met b2 ook nul, zoals geschetst in fig. 
3b, waarbij de indringing b onrealistisch 
klein wordt. M et holle waterlijnen zou 
voor dit reëel existerende schadegeval 
zelfs geen indringing mogelijk zijn, wat

betekent dat het volgens de voorschrif
ten niet op kan treden (althans, een kans 
van optreden van nul heeft)!
In SOLAS 2009 is de indringingsregel 
een beetje aangepast, zij luidt nu dat de 
gemiddelde indringing niet groter mag 
zijn dan het dubbele van de minimum 
indringing. M et b groter dan twee maal 
bl wordt ook deze regel overschreden in 
figuur 3a. W at wel een toegestane in 
dringing zou zijn hangt van de interpre
tatie van de regel af, als die zo opgevat 
wordt dat voor de gemiddelde indrin
ging de absolute waarde van b genomen 
wordt en de minimum indringing alleen 
aan de einden bepaald wordt, dan 
resteert een indringing volgens de 
onderbroken lijn in figuur 3b. W ordt 
daarentegen de echte waarde van b ge
nomen (inclusief teken) dan bestaat er 
geen enkele indringing die aan de regel 
voldoet.
Overigens had de auteur dit hele onder
werp liever vermeden, het is namelijk 
zinledig en verspilt uw tijd. M aar de re
gels zijn nu eenmaal zoals ze luiden.
7. Voor het bepalen van de kans op het 
optreden van een schade wordt een aan
tal vaste schadegrenzen toegepast, zoals 
de achterkant of de binnenkant van de 
schade. D at lijkt voor de hand te liggen, 
maar is minder toepasselijk als de werke
lijke compartimentsgrenzen wat vaag 
zijn. Bijvoorbeeld de (dimensieloze) 
achterbegrenzing van de schade is ge
definieerd in SOLAS 1992 als “de af
stand van de achterkant van het schip tot 
het meest voorlijk gelegen deel van het 
achterste eind van het compartiment on
der beschouwing”. M aar als we de scha
de aan compartiment D  uit figuur lb  ne
men dan is het helemaal niet vanzelf
sprekend wat het ‘achterste eind’ daar
van is, noch wat daar dan weer het meest 
voorlijk gelegen deel van zou zijn. Geen 
mens kan dit uitleggen op normatieve 
gronden (wat, maar dit terzijde, wellicht 
dan ook de reden is dat de explanatory 
notes bij SOLAS 1992 voornamelijk uit 
schetsen met voorbeelden bestaan, in 
plaats van uit toelichtende teksten).
H et hele concept van die vaste schade
grenzen is geïntroduceerd doordat in 
een bepaalde stap van de statistische 
verwerking de kansverdelingen wiskun-

Figuur 3 a  zoals ve rw a ch t

F iguur 3: B eperking van de indring ingsd iep te  b

dig geïntegreerd zijn en dat kan niet an 
ders gebeuren dan tussen vaste grenzen.

Berekeningsmethoden
Een bouwsteen van de probabilistische 
methode is het toekennen van een kans 
op schade aan elke portie van het schip. 
In principe maakt het niet uit welke ato- 
mische (in de zin van ondeelbare) portie 
genomen wordt, zolang alle porties te 
zamen maar het hele schip afdekken. In 
de praktijk zijn er een aantal keuzen ko
men bovendrijven, opgesomd van grof 
naar fijn:
1. Een zone, waarbij de zone een portie 
van het schip is tussen twee langs- 
scheepse grenzen (bijvoorbeeld dwars- 
schotten). H et gebruik van zones 
dwingt het indelingsmodel tot regelma
tigheid en vermijdt aldus een aantal 
van de beschreven valkuilen. H et zone
model is echter kunstmatig, het is een 
abstractie van de werkelijke indeling en 
zal als zodanig to t een minder nauwkeu
rig resultaat leiden. H et is desondanks 
frappant om te zien dat het zoneconcept 
vrij populair is, hoewel in SOLAS 1992 
de zone niet eens genoemd wordt, In 
SOLAS 2009 worden de term en com 
partiment en zone afwisselend gebruikt, 
maar het hele begrip zone wordt er niet 
gedefinieerd.
2. Een compartiment. D it is de meest 
voor de hand liggende keus, omdat zij 
correspondeert m et de werkelijke inde
ling en in overeenstemming is met de 
terminologie van de voorschriften.
3. Een subcompartiment. Een comparti
ment als atomische eenheid hoeft nog 
niet eens klein genoeg te zijn. Zo hebben 
we in figuur 1 gezien dat er niet een en
kelvoudige schade is (met vlakke ach
ter-, voor- en binnenbegrenzing) waar
bij compartiment D  volledig betrokken 
is, maar met een fijnere onderverdeling, 
zoals aangegeven met de onderbroken 
lijnen, kan dat wel. Een ander voorbeeld 
staat in figuur 4, waar de aanname dat 
elk compartiment beschadigd wordt 
door één schadegeval ongeldig is voor 
compartiment 1. Een verdere onderver
deling van dit compartiment, in eenhe
den die subcompartimenten genoemd 
zouden kunnen worden, bijvoorbeeld 
langs de onderbroken lijnen, zorgt er-

F iguur 3 b  vo lgens de rege ls



voor dat compartiment 1 beschadigd 
raakt door twee schades, te weten B-C 
en D-E, Vanzelfsprekend wordt er voor 
het bepalen van de overlevingskans al
tijd vanuit gegaan dat het gehele com 
partiment vol water loopt.

3 K>

A B C D E

C om p a rtim en t 1 kan beschadigd raken  doo r 

schades B-C en D-E

4. Niets. Als de kansfuncties niet van te
voren geïntegreerd worden verdwijnt de 
hele noodzaak voor vaste schadegren
Zen. Als gevolg daarvan is er ook geen 
noodzaak meer voor een concept van 
atomische porties. Als de kansfuncties 
numeriek worden geïntegreerd in com 
binatie met de werkelijke geometrie van 
een compartiment (of een groep van 
compartimenten) dan kan elke compar
timents vorm in rekening worden ge
bracht, zelfs die m et nissen, onregelma
tigheden of getordeerde of kromme 
compartimentsbegrenzingen. Zo’n  aan
pak kan niet alleen worden toegepast op 
het gebied van de lekstabiliteit; in [6]

wordt zij ook aanbevolen voor het bepa
len van olie-uitstroom bij schade.
De toepassing van numerieke integratie 
in deze context kan een beetje vergele
ken worden met de inzet van numerieke 
methoden in de sterkteleer. Ooit wer
den complexe constructies geschemati
seerd, zodat m et de bekende vuistfor- 
mules of de vergeet-me-nietjes de span
ningen benaderingsgewijs werden b e
paald. Later kwam het inzicht dat het 
handiger is om zo’n constructie in een
voudige elementen op te delen en met 
de computer middels een eindige ele
menten methode te analyseren.

Afsluiting
D it eerste deel bevat de algemene ken
merken van de bestaande en nieuwe re
gelgeving. H et tweede deel, wat volgen
de maand verschijnt, zal dieper ingaan 
op de mogelijkheden en werking van 
een specifiek computerprogramma voor 
deze materie.
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is lo o k in g  fo r
For our section S h i p s  &  O f f s h o r e  B e n e l u x

■ Auditors
P urpose of the job:

•  To audit ships and maritime organisations ashore, in accor
dance with a variety of m anagem ent system standards, inclu
ding ISM, ISPS, ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, several 
DNV standards and more.
Extra job  requirem ents:

•  Background as ship’s officer, preferably as Master M ariner 
or Chief Engineer, or an equivalent background with m anage
m ent in a m aritim e environment.

•  Personal experience with quality systems and standards, at least 
including ISM and ISO 9000:2000.

•  Preparedness to be trained and qualified for a wide variety of 
audit schemes.

•  Living in an area within 40 km from  Rotterdam or elsewhere in 
the ‘Randstad’ or being p repared  to move there.

■ Electrical surveyor
Purpose of the job:

•  To survey electrical installations on ships and offshore units, to 
verify their compliance with DNV Rules and international legis
lation, during  operation, fabrication, modifications and repairs. 
Extra job  requirem ents:

•  Technical experience in power generating systems and elec
trical drivers (including high voltage installations).

•  Technical experience in  control and m onitoring systems.
•  Living in  an area within 40 km from  Rotterdam  or elsewhere in 

the ‘Randstad’ or being p repared  to move there.

For our section P r o d u c t  C e r t i f i c a t i o n  B e n e l u x

■ Design approval engineer
Purpose of the job:

•  Assessment and approval of designs of equipment, to verify 
their compliance with DNV Rules and international standards, 
such as PED.
Extra job  requirem ents:

•  Technical education in  Mechanical Engineering
•  Technical experience with design of equipm ent and structures
•  Knowledge of EU-directives, especially PED
•  Living in  an area within 40 km from  Rotterdam or being 

p repared  to move there

■ Surveyor CIVIC (The Netherlands):
Purpose of the job:

•  To survey materials, components and their fabrication, to certify 
their quality and compliance for use on DNV classed ships and 
offshore units.
Extra job  requirem ents:

•  Technical education in  Engineering, M arine Engineering, 
Material Technology or equivalent

•  Technical experience in m anufacturing, design and/or quality 
control of materials and components for maritime use.

•  Living in  an area within 40 km from  Rotterdam  or elsewhere in 
the ‘Randstad’ or being p repared  to move there.

■ M aritim e Trainees
DNV calls for young people in Belgium and The Netherlands 
who want to be candidate for our International Maritime 
Trainee program  2006-2008. T he purpose of this program  is to 
educate young graduates who will subsequently take technical 
positions in DNV Maritime. It consists of four periods of six 
months in  several locations in the world, including our Main 
Office in Oslo. The next group of trainees will start in August 
2006. Further details can be obtained from  DNV in Rotterdam. 
Extra job requirements:

•  Recently completed technical education with diploma on level 
of BEng, MEng or MSc.

■ Ship surveyors (general)
Purpose of the job:

•  To survey ships (hull, m achinery and  equipment) to verify their 
compliance with DNV Rules and international legislation, 
during operation, newbuilding and repairs.
Extra job requirements:

•  Technical education in Naval A rchitecture or M arine 
Engineering.

•  Technical experience with hull and machinery aspects, from 
ship repair, ship m anagem ent or ship operations.

•  Experience with classification rules and international statutory 
requirem ents is an advantage.

•  Living in  an area within 40 km from  Rotterdam  or elsewhere in 
the ‘Randstad’ or being p repared  to move there.

■ Surveyor CMC (Belgium):
Purpose of the job:

•  To Survey materials, components and their fabrication, to certify 
their quality and compliance for use on DNV classed ships and 
offshore units.
Extra job requirements:

•  Technical education in  Engineering, M arine Engineering, 
M aterial Technology or equivalent

•  Technical experience in m anufacturing, 
design and/or quality control of 
materials and com ponents for 
m aritim e use*

•  Very good in English and 
French speaking and writing
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Veiligheid slepers door Cpt. Yves Le Chevalier

Voith Water Tractors for 
Making Fast Forward
Safety Concept for Shiphandling Vessels

Connecting the tow line fo rw ard  is a maneuver th a t  requ ires  m axim um  concen tra t ion  f rom  the tu g m a s 
ter. During th is  c r i t ica l phase, several im p o r ta n t  fac to rs  m u s t  be taken in to cons idera t ion :  the concept 
of the tug, the sh ip ’s speed, the size of the ass is ted  vessel, the w ea the r  cond it ions and the skil l of the 
tugm as te r .  Unfortunate ly , the m a jo r i ty  of ser ious acc idents  occur  when making fa s t  fo rw ard .

Today, V W T s (Voith W ater Tractors) 
and ASDs (azimuth stern drives) are the 
most frequently used tugs for harbour 
operations. During my twenty years of 
experience on board a V W T  in M ar
seilles /  Fos port I have never seen an 
accident with a V W T  while the towline 
was connected forward.
The main reason for this is the safety 
concept o f the Voith W ater Tractor, 
which was discovered in 1950 by the 
graduate engineer Wolfgang Baer 
(1913-1975) [1], W hile factors such as 
towline pull, speed and other features 
are important for a tug, the decisive 
starting points for Baer's considerations 
were maximum maneuverability and 
reliability in ship handling.
The Voith W ater Tractor is a tug 
which, unusually, had the Voith 
Schneider Propeller (VSP) fitted in the 
forward section rather than at the stern 
while the towing hook was astern.

W ith this new concept the tug main- 
Captain Yves Le tains its full steering capacity at all times
Chevalier is tug- and eliminates the risk o f accidents that
master of Voith might occur with vessels that are steered
Turbo B.V. from the stem, or when taking on the

bow line of the incoming ship which 
might lead to serious accidents.
T he main concept developed by W olf
gang Baer in the early 1950s has re
mained unchanged. Due to changing 
requirements the outputs have however 
risen from 550 kW  for ‘Stier’, the first 
V W T , to approximately 7.000 kW  to 
day.
T he V W T  is operated from the control 
stand in the wheelhouse. Depending on 
the size of the vessel one or several con
trol stands can be installed. A  wheel ad
justs the magnitude of the transverse 
thrust of both propellers and two levers 
adjust the axial thrust of each propeller. 
I t is therefore possible to accurately and 
easily control the direction and the mag
nitude of the thrust during ship han
dling operations in the harbor.
T he Voith W ater Tractor has this par
ticularity. T hat is to say it is the one and 
only vessel which can be steered by 
moving the bow and not the stern like 
with a conventional vessel: the wheel 
moves the bow and the levers move the 
stem. This characteristic is very im por
tant especially for connecting the tow 
line forward of incoming vessel. Indeed, 
thanks to the concept of the tractor in 
case of emergency it is always possible 
to escape from the bow by turning the 
wheel without having the risk to touch 
the assisted ship because we move the 
bow and not the stern.

c J

V W T co n tro l stand : hum an engineering 

co n tro l

In such conditions, the tug master can 
fully concentrate on the maneuver and 
is able to operate safely over the bow, 
over the stern or alongside for pull-push 
without any difficulties due to  human 
engineering control.

Make Fast Forward
W hen we make fast forward we have to 
consider two main phases, firstly the 
approach to  the bow for connecting the 
tow line, and secondly as soon as the 
tow line is fastened the application of a 
steering force when the ship is running 
ahead.

First Step
During the first step, the tug is ap
proaching the bow of a container vessel, 
large tanker, gas carrier or war ship. [2] 
It is well known that the efficiency of a 
bow tug is small and decreases with ris
ing speed. One reason for this is the 
power consumed to overcome the tug 
resistance by holding the speed. A  fu r
ther reason is the magnitude of lever be
tween the attacking point of the towrope 
force and the attacking point of hydro- 
dynamic transverse forces.
To take the heaving line, the tug comes 
close to the tow's bow. This results in a 
critical hydrodynamic interaction. Ad-



ditionally, the towrope force may be 
critical with regard to the tug's stability. 
Extensive model analyses of the forces 
and momenta between the tug and the 
tow have resulted in one of the basic fea
tures of the Voith W ater Tractor with 
direct control ahead of the pivot point of 
the vessel to overcome this classic safety 
risk in ship handling.

Interacting forces and momenta;

M  = m omentum, O = transverse force

Making fast forward with a V W T  in 
order to minimize the risk during this 
critical phase:

position overview

1 -  Approach the vessel not too closely 
to the hull in  order to avoid turbulences, 
critical hydrodynamic interaction forces 
and low and high pressure areas. In 
such a position it is possible to safely 
overtake the vessel.

position 1

2 — Check the speed and determine the 
right position in order to be ready for 
approaching the bow of the vessel and 
picking up the heaving line. In  this posi
tion the tractor should be able to hold 
the same speed and the same course as 
the ship on pitch levers ahead about 75 
percent.
3 — Carefully approach the bow parallel 
to the vessel using port wheel and port 
lever for picking up the heaving line and 
fasten the tow rope.
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position 3

4 -  Move further away from the ship, 
take the messenger line, make fast the 
tow line and adjust the length of the 
line.
Due to the forward position of the VSP 
the propellers are always working in free 
water outside o f turbulences. The

position 4

course o f the tug can therefore always be 
perfectly stabilized. In case o f an em er
gency it is possible to quickly move 
away from the bow of the vessel by us
ing the wheel in order to avoid the risk 
of collision.

Second Step
During the second step the tow line is 
fastened and the tug is ready to receive 
orders from the pilot.
If  it is necessary to pull on port side 
while the ship is running, the V W T  is 
able to stabilize its position with the 
propellers operating despite the hydro- 
dynamic forces of the incoming water 
flow due to the location of the tow point, 
which is just above the fin, and the VSP 
and fitted in the forward section. 
Thanks to this concept when the tow 
line is fastened and the V W T  is pulling 
the tug can naturally turn around its 
pivoting point.
Depending on the ship’s speed the 
V W T  has to adjust its position which is a 
stable equilibrium between the ship’s
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Stable equilibrium between the  hydrodyna

mic forces of the incoming w a te r flow and 

the propellers' th rust in order to  apply an 

efficient and safe steering force.

course and the direction of the tow line in 
order to apply an efficient steering force. 
If the hydraulic force of the incoming 
water flow becomes too large due to the 
ship’s speed increasing or the ship’s 
course changing it is necessary to pay 
out the tow line, turn the wheel to star
board and increase the speed in order to 
prevent the ship from overtaking the 
tug.
W hatever the weather conditions, the 
V W T  is always in the right position for 
picking up the heaving line from the 
bow. The speed safety limit is around 
75 percent of the main engine power, 
i.e. there is a 25 percent safety margin. 
For releasing the towline it is necessary 
to firstly decrease the speed slightly to 
slack the towline and then hold position 
in front of the bow at same speed as the 
ship. W hen the towline is released and 
drops into the water the levers must be 
pushed full ahead and the wheel must 
be turned to ensure safe conditions for 
heaving the line. T he safest speed is that 
used for making fast forward.
As far as the nautical training of tug 
masters is concerned, depending on the 
ship movements it is possible to train 
one or two trainee tug master in one 
week, including a V W T  presentation, 
basic maneuvers and a ship assistance 
maneuver.

Conclusion
In view of the risks involved when con
necting the towline to the bow of an in 
coming vessel it is absolutely necessary 
to have a safe tug for such a maneuver,
i.e. a tractor tug, like the Voith W ater 
Tractor or a reverse tractor.
Considering the safety limits for m ak
ing fast forward with a Voith W ater



Tractor we can say that limit is only the 
ship's speed of the incoming vessel 
without taking in account the weather 
conditions or the tug design. Indeed, for 
making fast forward the ship’s speed of 
the incoming vessel m ust not be above 
the safe speed of the W V T  during the 
procedure of approaching the bow, i.e. 
7 5 percent of the main engine power. 
The Voith W ater Tractor is the true 
concept o f the tractor tug and it always 
operates safely and in right position. 
The V W T  capabilities do not change, 
whatever the weather conditions, waves 
or wind and it has received the classifi
cation ‘Best Available Technology’ 
(BAT) by the Alaskan environment au
thority, confirming the success of this 
design over many years.
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1 __________________________________

Als electrical engineer 
in de maritieme sector 
wordt er voortdurend 
in je ontwikkeling 
geïnvesteerd.

1 ___________________________

Onze naam 
staat op de zijkant 
van je leaseauto.

Het gaat goed in de maritieme sector. Zeker als het om specialistisch engineerswerk gaat. Daarom hebben vijf marktpartijen de handen ineengeslagen. Het resultaat is 

Verebus Marine Engineering, hét expertise- en opleidingscentrum voor marine engineering. Heb je een afgeronde opleiding mbo of hbo techniek? En de ambitie om in 

een dynamische omgeving een schitterend vak te leren met alle plussen en minnen van dien? Dan willen w e graag kennis met je maken. Ga naar www.aanmerBn.nl

Het expertisecen trum  is p o w ered  by: Bakker Sliedrecht Croon TB1 techniek Eek el 5 TB1 techniek GT1 Suez

http://www.aanmeren.nl
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Masters of Innovation

Exportprogramma 2007

De wereldwijde scheepsbouw floreert en dat w illen wij 
uitdragen op de volgende HME-exportactiviteiten:
- INMEX Malaysia (23 - 25 januari)
- INMEX China* (7 -9  maart)
- Handelsmissie Brazilië* (31 maart - 7 april)
- HandelsmissieTurkije* (22 - 2 4 april)
- Europort Eurasia* (25 - 28 april)
- Nor-Shipping (12 -15  jun i)
- N EVA 2006* (2 4 -2 7  september)
- INMEX India (3 - 5 oktober)
- Kormarine (24 - 27 oktober)
- Europort M aritim e (6 - 9 november)
- Marintec* (27 - 30 november)
* Uitgevoerd in opdracht van EVD
Meer inform atie v ind t u op www.hme.nl en in de
uitgave ‘Exportprogramma 2007’.

Impressie van het Nederlands Paviljoen 

(Maritime Vietnam - november 2006)

Yangtze Binnenvaartforum China 
Van 10 to t  13 januari 2007 w ordt het eerste in ternatio
nale binnenvaartforum  gehouden in Wuhan, China.
Dit forum  w ord t georganiseerd door de Chinese 
M in ister van Communicatie en het Nederlandse 
M inisterie van Verkeer en Waterstaat. HME zal centraal 
vertegenwoordigd zijn.

Workshop ‘Ship’s security and piracy’
HME organiseert op 24 januari 2007 de COMPOSITIE- 
workshop ‘Ship’s security and piracy'. Een beschrijving 
van de verschillende soorten veiligheidsrisico's en 
diverse technische oplossingen passeren de revue, 
waarin de uitdagingen voor zowel toeleveranciers 
als reders besproken worden.

Seminar ‘Binnenvaartschip van de toekomst’
Op 8 februari 2007 organiseert HME het seminar 
‘Binnenvaartschip van de toekom st’. Waar liggen

de behoeften van de scheepseigenaren en wat 
willen de verschillende (internationale) overheden? 
Toeleveranciers, scheepswerven en reders krijgen een 
beeld van de toekom st van de binnenvaart, zodat zij 
hierop in kunnen spelen.

Seminar'M arktinzicht snelle schepen’
Het volgende seminar in de serie‘M arktinzicht’ v ind t 
plaats op 14 februari en biedt in form atie over de 
ontw ikkelingen binnen de m arkt van snelle schepen, 
zoals patrouillevaartuigen en jachten.

Training'M arine Propulsion’
TU Delft, Wartsila Propulsion Netherlands BV en HME 
starten eind februari 2007 weer met de internationale 
tra in ing ‘Marine Propulsion'. In modules w ordt inge
gaan op de karakteristieken van de voortstuw ingstrein 
en het matchen van componenten. Gezien het succes 
van de eerste twee trainingen, is een vijfde module 
toegevoegd. De vervolgmodules vinden plaats in 
maart, april, mei en jun i. Modules kunnen ook separaat 
gevolgd worden.

Nieuwjaarsborrel
Op 18 januari 2007 lu id t HME het n ieuwejaar in 
tijdens haar nieuwjaarsborrel.Traditiegetrouw worden 
de ontw ikkelingen in de wereldwijde scheepsbouw 
behandeld. Vervolgens w ordt de aftrap gegeven voor 
2007; een jaar met volop kansen binnen de export en 
ontw ikkelingen op het gebied van innovatie.

HME-catalogus 2007
Tijdens ShipRepair &  Conversion 2006 (22-23 november, 
Amsterdam) is de HME-catalogus 2007 verschenen.
De catalogus bevat 175 bedrijfsprofielen van HME- 
leden en vorm t daarmee een onmisbaar naslagwerk. 
Gebruikers kunnen in de overzichten met products & 
services en merken leveranciers eenvoudig vinden.

Vereniging Holland Marine Equipment (HME) 
organiseert maandelijks activite iten op het 
gebied van Innovatie, Kennisoverdracht en Export.
Door de hoge frequentie van activite iten worden 
netwerken gestimuleerd en het kennisniveau 
bevorderd. HME vertegenwoordigt de Nederlandse 
maritiem e toeleveranciers door versterking van 
het kwaliteitsimago, s tim ulering van innovatie en 
bundeling van know-how.
Voor meer inform atie: h (010) 44 44 333 of 
E: info@ hme.nl.

Overige activiteiten

- Seminar'Marktinzicht 
Visserij' (6 maart)

- Workshop‘Comfort aan 
boord van jachten’
(14 maart)

- Forum ‘M et APK-keuring 
altijd schoon varen?’

- Maritieme Introductie
cursus (22-23 maart)

- Cursus'Scheepsbouwvoor 
niet-scheepsbouwers’ 
(startdatum 2 april)

- Binnenvaart Innovatiedag 
(13 april)

- Seminar'Wensvan 
reders, uitdaging voor 
toeleveranciers’
(18 april, i.s.m.KVNR)

Kijk op www.hme.nl voor 
een compleet overzicht

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


Bespreking door Willem de Jong

Zijn er alternatieven 
voor minerale olie!
Kanttekeningen bij een HME workshop

De scheepvaart w o rd t uiteraard ook m et het brandstofprobleem geconfronteerd. Hogere olieprijzen, 
gevaar van schaarste, milieueisen (zwavel-, roet- en Nüx-problematiek) en de reële of vermeende nood
zaak om te r  wille van het klimaat de C 0 2-u its too t te verminderen of te compenseren dwingen onze be
drij fs tak over dit onderwerp actief na te denken.
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Ir. W. de Jong is 
oud-di recteur 
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gister Londen en 
als redacteur 
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Schip & Werf de 
Zee.

Dankzij de geweldig goede vrachten- 
markt waarin de reders van de meeste 
scheepstypen zich sinds enige tijd heb
ben mogen verheugen, waren de effec
ten van de hoge brandstofprijzen tot 
dusver nog wel te dragen (overigens zijn 
er ook sectoren waarin de hoge brand
stofprijzen veel pijn doen, zoals in de 
visserij).
M aar bij een wat normalere vrachten- 
m arkt - laat staan bij een situatie van een 
overaanbod van schepen, een situatie 
die gezien de bouwprogramma's van de 
reders en werven op termijn niet te ver
mijden lijkt - wordt dat een ander ver
haal. E n niet alleen de hoogte van de 
brandstofprijzen spelen in dit verband 
een rol. H et is ook niet onmogelijk dat, 
afhankelijk van de politieke situatie in 
bepaalde delen van de wereld (Midden - 
Oosten, Rusland, Nigeria, Venezuela), 
er perioden kunnen komen waarin het 
aanbod onvoldoende is om aan de vraag 
te voldoen. D it zou ons doen herinneren 
aan de situatie van 1973 toen in N eder
land als gevolg van de Arabische olie
boycot gedurende korte tijd de benzine 
slechts tegen inlevering van rantsoen- 
bonnen verkrij gbaar was.

H et is daarom verstandig om over alter
natieven na te denken en dat geldt net zo 
goed voor de scheepvaart als voor ande
re energieverbruikers. Sommige landen 
zijn hier serieus mee bezig, zoals Zwe
den waar de regering heeft besloten om 
binnen vij ftien j aar geheel onafhankelij k 
te zijn van olie (bron: VDI Nachrichten, 
sept. 2006).

Regelgeving
Een acuter probleem voor de scheep
vaart wordt veroorzaakt door de reeds 
van kracht zijnde en de komende regel
geving betreffende de uitstoot van scha
delijke emissies, Afhankelijk van het 
vaargebied wordt het toegestane per
centage zwavel in zware olie (HFO) 4,5 
of 3 of 1,5 procent en mag deze olie in 
bepaalde gebieden en havens in het ge
heel niet meer worden gebruikt. D it 
heeft Intertanko, gesteund door Inter
cargo - en daarmee zo’n zeventig pro
cent van wereld droge en natte bulk- 
shipping vertegenwoordigend - ertoe 
gebracht serieus voor te stellen om voor 
2010 geheel over te stappen van zware 
olie (residual oil) op dieselolie (M DO, 
distillate fuel). Z o’n  stap zou gebaseerd 
op de huidige prijzen de brandstofreke- 
ning van de scheepvaart zo’n  50 miljard 
dollar doen stijgen (bron: Fairplay 5 en 
12 October 2006).
En in Nederland heeft hetHavenbedrijf 
Rotterdam besloten om in verband met 
de luchtvervuilingsproblematiek van de 
Tweede Maasvlakte vanaf 2013 in en
kele vaargebieden een snelheidsbeper
king voor binnenschepen in te voeren. 
M en denkt daarbij aan een snelheidsbe

perking van twintig proccent, leidend 
to t een uitstootverlaging van 35 pro
cent. Deze maatregel zou moeten gel
den totdat de motoren voldoende 
schoon zijn. M ocht dat voor 2013 het 
geval zijn dan kan de snelheidsbeper
king vervallen (bron: Schuttevaer, 16 
september 2006).
Eh tenslotte is er toenemende druk uit 
de maatschappij om de uitstoot van 
C O ? drastisch te verminderen, Totdus- 
ver is in dit opzicht de scheepvaart b u i
ten schot gebleven (bijvoorbeeld in het 
Kyoto-protocol wordt de scheepvaart 
niet genoemd), maar dat zal niet zo blij - 
ven. O p termijn moet ook de scheep
vaart op beperkende maatregelen reke
nen en daarover wordt reeds uitvoerig 
gesproken in de M arine Environment 
Protection Committee (M EPC) van de 
IM O.
Gezien de enorme hoeveelheid C O ? die 
door de scheepvaart de lucht in wordt 
geblazen, hoeft ons dat niet te verbazen. 
Er wordt gezegd dat de C O ?-productie 
van schepen even groot is als de C 0 9- 
productie van de Verenigde Staten, Een 
containerschip van 8.000 TE U , varend 
met een snelheid van 23 knopen, ge
bruikt ruim 200 ton brandstof per dag 
en produceert op zo’n dag ruim 600 ton
c o 2.
H et bovenstaande overziende is het 
duidelijk dat het brandstofprobleem 
ook voor de scheepvaart een belangrijke 
issue is geworden. H et was daarom een 
goed initiatief van het H M E om op 10 
oktober 2006 een workshop te organise
ren over “Voortstuwing -  Alternatieve 
brandstof’.



In deze workshop werden voordrachten 
gehouden over ‘W aterstof als b rand
stof, ‘Biobrandstoffen’, ‘Skysails sys
teem ’ en de ‘Nucleaire gasturbine’.

Workshop
De waterstofoptie werd besproken door 
de heer Siu F ai A n van Nedstack 
(www.nedstack.com). In Schip en W erf 
de Zee van januari 2006 is dit onder
werp beschreven in een artikel over de 
Duitse onderzeeboot ü  212A. De wa
terstofoptie leent zich voorlopig niet 
voor grootschalige toepassing wellicht 
Voor gebruik in zeer emissiegevoelige 
gebieden (bijvoorbeeld rondvaartboten 
in het centrum van Amsterdam). Men 
moet zich hierbij realiseren dat H , geen 
energiebron is die in de natuur voor
komt, het is een energiedrager zoals 
elektriciteit en je moet eerst energie ge
bruiken (olie, gas, kernenergie, zonne- 
energie) om H , te maken.
H et onderwerp ‘biobrandstoffen’ werd 
gepresenteerd door de heer W inkel van 
Westfalia Separator Nederland 
(www.westfalia-separator.nl). In zijn 
voordracht belichtte hij de mogelijkhe
den van de verschillende biobrandstof
fen en besprak een aantal installaties zo
als die aan land worden toegepast dank
zij een (toen) aanwezige, ruime subsidie 
van de overheid. H et is een behoorlijk 
gecompliceerd onderwerp zowel in 
technisch, economisch als ethisch op
zicht. O m  met dit laatste te beginnen: is 
het verantwoord agrarische producten 
te onttrekken aan de voedselketen ten 
bate van brandstof voor verkeersmidde
len? Volgens een recente publicatie van 
de IN G  Bank heb je voor een volle tank 
van een SUV (een P.C. Hooftstraat 
tractor) evenveel maïs nodig als om een 
mens een j aar te voeden. E n om een idee 
te geven van het noodzakelij ke agrarisch 
areaal nodig voor deze brandstof: uit ge
middeld 3.600 kg raapzaad per hectare 
kan ca. 1.600 liter biodiesel worden ge
produceerd, Voor het bovengenoemde
8.000 T E U  containerschip is per dag 
dan de raapzaadproductie van ca. 125 
hectare nodig. In wat groter verband: 
volgens Fairplay van 19 oktober 2006 
Zou Europa 72 procent van haar agra
risch areaal nodig hebben om tien pro
cent van de totale Europese brandstof
behoefte te  dekken.
Voor de biobrandstoffen die uit onbe
nutte organische afvalstromen worden 
geproduceerd, geldt dat bezwaar u i
teraard niet. Economisch gezien zijn 
biobrandstoffen nog steeds duur en met

uitzondering van wellicht Brazilië (bio
ethanol u it suikerriet) niet zonder subsi
dies te gebruiken.
De technische problemen om biobrand - 
stof te gebruiken in bijvoorbeeld diesel - 
motoren zijn afhankelijk van de ge
bruikte soort, maar zijn oplosbaar. Een 
bijkomend voordeel is dat biobrand
stoffen geen zwavel bevatten. H et is 
verder niet zo dat, zoals meestal wordt 
gedacht, met het gebruik van biobrand
stoffen de C 0 9 emissie geheel wordt ge
compenseerd. Hoewel aanzienlijk m in
der dan bij gebruik van fossiele b rand
stoffen produceren ook biobrandstof
fen, de gehele productie en gebruikske- 
ten in aanmerking nemend, nog b e
hoorlijke hoeveelheden C O r  Voor 
meer informatie hierover zie het E U  
rapport “Environmental and economie 
performance of biofuels”, uitgegeven 
door Viewls (www.viewls.org).
Een volgende voordracht werd gegeven 
door de heer Juers van Skysails G m bH  
(www.skysails.com). Onderstaande 
foto laat duidelijker dan een beschrij
ving zien w at het onderwerp van zijn 
presentatie was.

Skysail tijdens testvaart op de M S  Beaufort

Een grote vlieger aan een lange Dynee- 
ma kabel die op een slimme manier 
wordt bestuurd en bij een niet al te on 
gunstige wind extra voortstuwing geeft 
waardoor brandstof wordt bespaard. In 
2007 zal er een full scale pilot project 
worden uitgevoerd met zo’n installatie 
op een schip van de Belugagroep uit 
Duitsland en we zullen er dan in dit 
blad over publiceren. Overigens stond 
er in onze uitgave van mei van dit jaar 
een artikel over een meer conventionele 
zeilvoortstuwing, geschreven door ka
pitein Hans-Bernd Schwab onder de t i 
tel “Pollution Free Propulsion
Systems”.
In de Schuttevaer van 23 september 
2006 werd nog een ander systeem van 
windhulpvoortstuwing beschreven n a
melijk de Flettner-rotoren, werkend op 
basis van het Magnus-effect. Volgens 
dat effect blijft een in de wind geplaatste 
draaiende cylinder in beweging omdat 
aan de ene kant druk en aan de andere 
kant onderdruk ontstaat. Volgens 
Schuttevaer wordt er bij de Lindenau 
werf in Kiel een vrachtschip gebouwd 
met deze vorm van hulpvoortstuwing

http://www.nedstack.com
http://www.westfalia-separator.nl
http://www.viewls.org
http://www.skysails.com


geleverd door de fa, Enercon uit Aurich, 
een bekende windmolenbouwer,
In de volgende voordracht behandelde 
de heer Crommelin het onderwerp ‘N u 
cleaire gasturbine als voortstuwing’, In 
een volgende uitgave van SW Z komt 
een uitgebreid artikel van zijn hand met 
de titel “W at tanken wij morgen? ’ ’.
In de laatste voordracht van deze work
shop besprak de heer de Vries van 
T N O  de vraag Alternatieve brandstof
fen, hoe te kiezen? ’ Hij besprak de voor- 
en nadelen van de verschillende brand
stoffen en noemde daarbij de mogelijk
heid om door gebruik te maken van het 
door T N O  ontwikkelde GES simulatie- 
systeem tot de beste oplossing te ko
men.
In de afsluitende discussie tussen spre
kers en de zaal bleek dat het onderwerp 
sterk leeft in de maritieme sector, maar 
dat economische factoren het voorlopig 
moeilijk maken afstand te doen van m i
nerale olie als brandstof

Conclusies
Voor wat ze waard zijn, hierbij de con
clusies van de schrijver van dit artikel:
• W aterstof zal alleen in heel specifieke

situaties en op kleine schaal toegepast 
worden,

• Hulpzeilvoortstuwing zal op termijn 
voor bepaalde typen schepen, op spe
cifieke routes, een rol gaan spelen,

• Biobrandstoffen zullen geen rol van 
betekenis gaan spelen in de grote zee
scheepvaart, wellicht wel voor lokale 
toepassingen zoals veerschepen, visse
rij , binnenvaart en short sea trade,

•Nucleaire voortstuwing lijkt op zich 
uitstekende perspectieven te bieden 
maar zo lang het nog zo moeilijk is om 
in een groot aantal landen nucleaire 
elektrische centrales te bouwen, zal de 
koopvaardij bijzonder terughoudend 
blijven. Eerst moet kernenergie weer 
wereldwijd uit de taboesfeer komen.

• De mogelijkheden van kolen worden 
onderschat. Hoewel geen oplossing 
voor het mogelijke C O ? probleem, 
vormt het wel een alternatief voor olie 
en is het in ruime mate wereldwijd be
schikbaar. Bovendien is het te ver
wachten dat er geavanceerde systemen 
beschikbaar komen om  het op een m i
lieuvriendelijke en efficiënte manier 
zodanig om te zetten dat het goed aan 
boord van schepen kan worden ge

bruikt. Vooral voor de grote droge 
bulkschepen zou dit een goed alterna
tief kunnen worden. King Coal might 
came back!

Tenslotte
De scheepvaart gebruikt wellicht onno
dig veel energie. W aarom moeten con
tainerschepen m et een snelheid van 25 
knopen over de oceaan varen? Zoals
G.L. onlangs aantoonde is het voor deze 
schepen economisch aantrekkelijker om 
met 18 knopen in  plaats van met 23 tot 
25 knopen te varen. E n ook bij andere 
scheepstypen kan men zich afvragen of 
de thans gebruikte snelheid wel de 
meest economische en verantwoorde 
snelheid is.
Daarnaast blijft het nodig grote inspan
ningen te doen om het complete voort
stuwingssysteem en het hulpbedrijf ef
ficiënter te maken. Rendementen van 
diesels, schroeven enzovoort moeten 
omhoog. Alternatieve voortstuwings
systemen (walvisstaart?), nog betere 
rompvormen, ‘smerende’ coatings en 
systemen als luchtsmering kunnen ons 
daarbij wellicht helpen. E r valt nog veel 
te onderzoeken!

Whoever wants to manoeuver on the seas worldwide needs reliable

drive systems. Voith Turbo keeps your ships on course

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 .vo ith tu rbo.com /m arine

Voith Turbo V O IT H
Engineered reliability.

mailto:voithnederland@voith.com
http://www.voithturbo.com/marine
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DUTCH PORT GUIDE 2007

Al 125 jaar is Dirkzwager's Dutch Port Guide 
het meest informatieve en overzichtelijke na
slagwerk voor de Nederlandse havengebieden. 
Op compacte wijze v indt u hierin een schat 
aan actuele en onmisbare inform atie over de 
havens van o.a. Amsterdam, Dordrecht, Harlingen, 
Moerdijk, Rotterdam, Scheveningen, Terneuzen 
en Vlissingen.

Dirkzwager's DUTCH PORT GUIDE 
2007 biedt u vele voordelen:

• Alles in één: havengids, notitieboek met kalender & 
maandplanner!

• Altijd up-to-date: gratis digitale nieuwsbrief & 
vernieuwde website: www.dutchportguide.com

• Actuele en onmisbare inform atie over de havens

• Bundeling van alle Nederlandse havens in één 
uitgave en op één website

• Belangrijk overzicht van organisaties in en om 
de havens

• Uitneembare havenkaarten

±  270 pagina's 
begin december 2006
90-74864-82-1
978-90-74864-82-4

Omvang
Verschijnt
ISBN-10
ISBN-13

Bestel nu voor slechts €  26,50 (normale prijs €  36,50)! 
Deze actieprijs is geldig tot 1 januari 2007

Voor bestellingen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, tussen 9.00-12.00 uur, 
op telefoonnummer 010 - 289 40 08. Of stuur uw gegevens naar klantenservice@mbp.nl o.v.v. DPC 2007.

Of bestel via de website:

www.dutchportguide.com

http://www.dutchportguide.com
mailto:klantenservice@mbp.nl
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Revisie van scheepsmotoren door Sanne Grijsen

W eergave van de 

hechting en geringe 

opmenging.

Boven geclad; 

onder geclad en 

geslepen

Sanne Grijsen is 
journaliste en 
schreef dit arti
kel in opdracht 
van SenterNo- 
vem.

Oplassen met laser ook 
in scheepvaartindustrie
Lasencladden sprong voorwaarts

Het laserc ladden m aakt he t mogeli jk  om door m iddel van laser een nieuwe m etaa llaag  aan te brengen 
op s ii j tage- en corros iegevoelige onderdelen zoals zu igers en krukassen van scheepsm oto ren . H iermee 
kom t de scheepvaa r t indus tr ie  d ich te r  bij een m il ieuvr iende li jkere  en hoogwaard igere  m an ie r  van 
werken.

W im  in den Haak, Group Technical 
Manager van DM I, en Peter ter Horst 
en W illem Husslage, directie van Ned- 
Clad, zijn sinds 2003 bezig met het la 
sercladden van zuigerkronen en in het 
bijzonder de zuigerveergroeven. M o
menteel worden deze versleten onder
delen gereconditioneerd door verchro-

C1

C2

V M M

fel

men. Bij dit proces wordt het uitermate 
giftige chroom VI gebruikt. De strenge
re milieueisen maken dat bedrijven 
steeds meer voorzorgmaatregelen moe
ten treffen. Er zijn alternatieven nodig, 
want het verchromen prijst zichzelf de 
markt uit. Onderzocht is of het laser
cladden een mogelijke vervanging is 
voor het verchromen. Hiertoe is door 
middel van de lasertechnologie een zu i
ger van een scheepsdieselmotor gere
conditioneerd.

Lasercladden
M et behulp van lasercladden is het 
mogelijk om onderdelen lokaal te be
schermen tegen slijtage en corrosie. Er 
wordt dan een metallische deklaag aan
gebracht op de slijtagegevoelige onder
delen. M et behulp van een hoogvermo- 
gen laser wordt een dunne laag van het 
werkstukoppervlak gesmolten. H et toe- 
gevoegde metaalpoeder smelt en ver
bindt zich met het werkstukmateriaal. 
H et resultaat is een deklaag met uitste
kende hechting en geringe opmenging 
van het werkstukmateriaal m et het toe
gevoegde materiaal. Hierdoor behou
den beide materialen hun specifieke ei
genschappen.

Lasercladden m et een goed gekozen 
toevoegmateriaal verbetert de kwaliteit 
en garandeert een langere levensduur 
van onderdelen. Door de grote beheers
baarheid van lasercladden kunnen spe
cifieke oppervlakte-eigenschappen wor - 
den meegegeven aan onderdelen van in 
stallaties en machines, Lasercladden is 
uitermate geschikt om nieuwe werk

stukken (lokaal) te voorzien van een 
slijt- o f corrosievaste deklaag ten behoe
ve van een langere levensduur. M aar de 
techniek wordt ook toegepast om ver
sleten, aangetaste o f beschadigde pro
ducten te herstellen. Hoogwaardige 
onderdelen die functioneel verslechte
ren door slijtage en /o f aantasting kun
nen vaak niet, of alleen in een voor het 
gebruiksdoel discutabele kwaliteit, w or
den gerepareerd. Door middel van la
sercladden kunnen deze onderdelen 
worden gereconditioneerd onder de 
oorspronkelijke condities en met dezelf - 
de of zelfs verbeterde standtijd.

Schematische weergave van lasercladden

Lasercladden kan in principe met twee 
sporten optische systemen worden u it
gevoerd: een coaxiaal systeem en een la
teraal systeem. Bij een coaxiaal systeem 
vindt de poedertoevoer alzijdig aan de 
laserbundel plaats. Bij een lateraal 
systeem wordt het poeder van opzij toe



gevoerd. Door de beperkte toeganke
lijkheid van de sponning komt alleen 
het laterale systeem in aanmerking. 
Door een zijwaartse poedertoevoer kan 
de hoek waaronder de laserbundel en 
het poeder in de sponning gericht 
wordt, worden geoptimaliseerd. D it is 
nodig voor een goede opbouw van de 
cladlaag en een volledige hechting aan 
het basismateriaal. H et lasercladden 
wordt door NedClad met een 9-assig 
gerobotiseerde lasercladinstallatie u it
gevoerd.
De laserbundel wordt door een 
Nd:YAG-laser met een maximaal uit- 
gangsvermogen van 2 kW  opgewekt en 
wordt via een glasvezel van 0,6 m m  naar 
het optische systeem gevoerd.
De baanbeweging van het optische 
systeem wordt tezamen met de draaibe- 
weging van de zuiger op de rotatie-as 
geprogrammeerd. Op het sponningop- 
pervlak wordt een spiraalspoor tot stand 
gebracht met als belangrijkste parame
ters de voortloopsnelheid en de op- 
schuifafstand van het spiraalspoor. De 
dikte Van de cladlaag wordt naast laser- 
vermogen, spotgrootte, voortloopsnel
heid en opschuifafstand bepaald door 
de invalsrichting van laserbundel en 
toevoegmateriaal en de parameters die 
van invloed zijn op de poedertoevoer.

Lasercladden versus verchromen
Ten opzichte van het traditionele 
verchromen is de voorbewerking bij het 
lasercladden eenvoudiger, De belang
rijkste voorwaarde bij het lasercladden 
is dat het te behandelen oppervlak 
schoon is. De exacte maatvoering kan 
bij de nabewerking worden verkregen. 
De kosten van lasercladden worden b e
paald door de afschrijvingskosten van 
de lasercladinstallatie met toebehoren, 
de operationele kosten (metaalpoeder, 
schermgassen, elektriciteit, onderhoud, 
personeel) en de snelheid waarmee kan 
worden geclad. Een schatting vooraf le
verde een beeld op dat een werkwijze 
met verchromen en m et lasercladden 
ongeveer gelijk waren. D it 
beeld is nu na afloop van 
het proj eet weinig anders.

Toepassingen
Naast het lasercladden van 
de sponningen kan ook de 
inbranding in de zuiger- 
kroon door deze nieuwe 
techniek worden hersteld. 
Daarnaast zijn er bij grote 
scheepsdieselmotoren een

groot aantal andere onderdelen die aan 
slijtage onderhevig zijn en waarbij het 
lasercladden een uitkomst zou kunnen 
bieden. Bij deze toepassingen speelt de 
metaalkunde een belangrijke rol ter b e
oordeling van de uitvoerbaarheid. N ed
Clad is er bijvoorbeeld in geslaagd door 
eigen onderzoek de meeste soorten giet
ijzer en gietstaal te kunnen lasercladden. 
H et resultaat is veelal dat het behandel 
de onderdeel een langere stand tijd krijgt 
dan het oorspronkelijke.

Technische uitdagingen
Een technische randvoorwaarde was de 
bereikbaarheid van de sponning voor de 
laserbundel, het defectvrij cladden van 
het sponningoppervlak en de beschik
baarheid van een goed toevoegmateri
aal.
O p grond van kennis en ervaring, litera
tuur en advisering door corrosie- en slij - 
tagedeskundigen is een toevoegmateri
aal gekozen dat aan de voorwaarde vol- 
doetten aanzien van samenstelling (cor- 
rosiebescherming), hardheid (slijtvast- 
heid) en hechting (stootvastheid).
In eerste instantie dacht men vanuit een 
bepaalde hoek te kunnen werken maar 
dat bleek een misvatting. Momenteel is 
het project in het stadium van afron
ding. De techniek is dermate verfijnd 
dat schepen nu  met een gelasercladde 
zuigerkroon kunnen gaan varen. H et is 
nu de bedoeling om te beginnen m et een 
proefperiode waarin klanten gratis de 
zuigerkroon in bruikleen krijgen, De 
klant laat af en toe mensen aan boord 
om metingen uit te Voeren. Zo krijgt 
men meer gegevens over de levensduur. 
Een gemiddelde zuigerkroon gaat onge
veer dertigduizend vaaruren mee. De 
verwachting is dat de sponning die je 
behandelt m et lasercladden langer mee
gaat, althans waar de sponningslijtage 
maatgevend is. H et komende jaar zal 
men steeds meer zuigers in verschillen
de motortypes gaan inbouwen om de 
testfase uit te breiden.

Toekomst
De cijfers over het gebruik die men ko
mend jaar verzamelt, vormen de basis 
voor een verdere marktbenadering. Als 
bekend is wat de standtijd is, kunnen 
klanten worden overtuigd. Daarbij is 
ook een certifïceringsbureau, zoals b ij
voorbeeld Lloyd’s Register, essentieel. 
Naar verwachting kunnen de zuigers 
voor dezelfde prijs als het verchromen 
worden geréconditioneerd door middel 
van lasercladden. M et een langere 
standtijd wordt het lasercladden 
prijstechnisch dus interessant.

Zuiger die w o rd t bem erk t via lasercladden

Meer informatie over het recondi- 
tioneren van scheepsmotoren door 
middel van lasercladden:
D M I  M arin e  B V  
Contactpersoon: 
ing. W im  in den Haak 
Group T  echnical Manager 
Tel: 038 421 38 28 
E-mail:
wim.indenhaak@dmimarine.nl

N E D C L A D  T ech n o lo g y  B V
Contactpersonen: 
ir. W illem Husslage 
(Technisch directeur)
Tel: 0548 36 81 17 
ing. Peter ter Horst 
(Algemeen directeur)
Tel: 074 24 52 144 
E-mail: info@nedclad.nl

Meer informatie over subsidie voor 
technische innovaties met een 
milieuvoordeel:
www.senternovem.nl/milieutech
nologie. Frontoffice Bedrijven: 
tel. 0900-60 80 600, 
email info@senternovem.nl.

mailto:wim.indenhaak@dmimarine.nl
mailto:info@nedclad.nl
http://www.senternovem.nl/milieutech-
mailto:info@senternovem.nl


Waar kennis, kracht en kunde 
samenkomen
W aar vindt u ze nog? Professionals die 7 dagen per week, 

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

Tenminste, vanuit deze plaats beschikt Atlas Services Groep 

over een internationaal netwerk van vestigingen en agen

ten die snel kunnen beschikken over een werknem er of 

desnoods een complete bem anning voor uw vloot. Voor 

tijd e lijk  of voor vast. M aar ook voor total crewing, onder

steuning bij adm inistratieve handelingen, naast trainingen 

en program m a’s voor scholing, loopbaanontw ikkeling en 

reïntegratie. Zo vormen wij alle schakels in de m aritiem e, 

o lie- en gas- en hydrografische keten. En dat al sinds 1982. 

We zullen niet van het dek schreeuwen dat we hierin de 

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

teit én kw aliteit met Atlas M aritiem , Olie &  Gas en Hydro

grafie zijn gewaarborgd. Zeker.

www.atlasgroep.nl

M A R I T I E M  | O L I E  &  G A S

m m m m

H Y D R O G R A F I E

A tla s  P erso nne l Services
JttÈF  -, ■ -I- LaCrossen fiz o sa ilo r  I

P E R S O N E L E  D I E N S T V E R L E N I N G

http://www.atlasgroep.nl


Atlas Services Groep Ë Ë î

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 ste r- No lim ita t io 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 En gin e er- No lim ita t io 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 l l  ships le s s th a n  3000 GT

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

Tweede scheepswerktuigkundige
Voor zowel koopvaardij schepen als baggerschepen m et een 
w ere ldw ijd  vaargebied.
Vaarbevoegdheid Second Engineer -  No lim ita t io n s

Maritiem officier
Voor diverse Nederlandse koopvaardijschepen zijn w ij op zoek 
naar enthousiaste m aritiem  officieren. Bij onze opdrachtgevers 
kan er zowel als geïntegreerde o ffic ie r als m ono disciplinaire 
o ffic ie r gevaren worden. Vaargebieden variërend van Europa to t 
w ere ldw ijd .
Vaarbevoegdheid Maritime Officer -  No lim ita t io 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
Werklocatie: IJsselmeergebied
Eisen: Groot vaarbewijs, M arifoon certificaat, Radardiploma 
Binnenvaart, Nautop 2
Inzet: u w o rd t ingezet op inspectie- en m eetvaartuigen.

Sluismeesters
Werklocatie: 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
Werklocatie: 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 84 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 onnum 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


W erktuigbouw door ir, C.J. Verkleij

IMeuuve types langzaam 
lopende scheepsdieselmotoren

Recent zijn door W a r ts i la  en MAN B & W  enige nieuwe types 2 - ta c t  knuiskopmotonen op de m a rk t  ge
brach t.  Daartoe  behoren de m o to r types  RT-flex82C en K80M E-C bestem d voor he t m a rk ts e g m e n t  Pa- 
namax conta inerschepen m e t  een capa c ite i t  t o t  c irca  4 .5 0 0  TEU en voo r ts  de types RT-flex82T en 
S80M E-C  bestem d voor de klasse supe rtanke rs  van 3 0 0 .0 0 0  D W T en meer. De types hierboven v e r 
meld zijn u itvoeringen m e t  com m on-ra i l  technologie. Echter, ook de t rad it ione le  u itvoering m e t  een m e 
chanisch aangedreven nokkenas (m et type aanduidingen RTA 82C , K80M C -C  e tc .)  zal worden on tw ik 
keld.

Voor de Wartisila motoren is de lay
out, zie onderstaande figuur, rechts van 
R l uitgebreid met een R1 + specificatie 
wat neerkomt op een vijf procent hoger 
toerental bij hetzelfde maximum vermo
gen. Een en ander geeft voor container
schepen meer flexibiliteit ten aanzien 
van de keuze motortoerental/schroef - 
diameter. Iets dergelijks geldt voor 
supertankers waarbij de maximum 
diepgang wordt gelimiteerd voor vaar
ten via de Straat van Malakka. Voor de
ze zogenaamde Malaccamax VLGG's 
zal onder ballastcondities de schroefdia- 
meter mogelijk moeten worden beperkt 
en kan dan een wat hoger toerental wor
den gespecificeerd.

Engine power

reduceerd en kruipt daardoor wat dich
ter aan bij de concurrent, doch veel ver
schil maakt dat niet meer.
Ter vergelijking zijn in bijgaande tabel 
enige karakteristieke gegevens van de 
nieuwe types weergegeven.
Opmerkelijk is hierbij de toename van 
de slag/diameter verhouding welke 
thans tot boven de 4 is gestegen en nu 
4,31 bedraagt bij het type S80ME-C en 
4,12 bij het type RT-flex82T. Overi
gens bedraagt de S/D-verhouding van 
de proefmotor in het testhuis te Kopen
hagen 4,4, zodat deze stap geen verras
singen zal geven ten aanzien van de 
spoeling.

Enige bijzonderheden
• W artsila R T-flex82T/ G 
De introductie van de common-rail 
techniek bij de 2-tact kruiskopmotoren

begon circa acht j aar geleden. De erva
ringen hebben bewezen dat dit een 
groot succes is geworden. M et name on
der deellasten wordt een gunstiger 
brandstofverbruik verkregen en de u it
laat is rookloos. D it is de reden geweest 
voor W artsila om voor de nieuwe RT- 
flex motoren het zogenaamde ‘Delta 
T uning’-systeem te ontwikkelen. H ier
mee kan het specifiek brandstofver
bruik onder deellasten kleiner dan ne
gentig procent nog gunstiger worden af
gesteld.
Voor de cilindersmering is eveneens een 
nieuw elektronisch gestuurd systeem 
ontwikkeld: de zogenaamde Pulse L u 
brication. Hierbij is elke smeerstift 
voorzien van vijf verstuivergaatjes die 
een fijne straal smeerolie op de cilinder- 
wand spuiten. H et inspuitmoment en 
interval kunnen daarbij afzonderlijk

Cees Verkleij is Vanwege de hogere mechanische en
oud-hoofdinge- thermische belastingen wordt de con-
nieur van de Ko- structie van beide fabrikaten grondig
ninklijke Maat- herzien en aangepast. W artsila heeft de
schappij de cilinderdiameter van de bestaande types
Schelde. RTA84C en R TA 84T met 20 mm  ge

M A N  B & W W ärtsilä

S80M E-G K 80M E-C R T -flex82T R T-flex82C

RT+ Rl R1+ Rl
Diameter mm 8QQ 800 820 820 820 820
Slagmm 3450 2600 3375 .3375 2646 2646
S/D 4,31 3,25 4,12 4,12 3,23. S U

P /d l kW 4510 4530 4520 452.0 4.520 4520
N t/m in 78 104 80 76 102 97
pme bar 20,0 20,0 19,0 20,0 19,0 30,0
em m /s 9,0 9,0 9,0 8,55 9,0 8,55
pm excm bar.rri/s 179,4 180,2 171,2 171,2 171,2 171,2
be g/kW h 167 171 165 167 169 171
Aantalcil. 6 -8 6 -8 6 -9 6 -9 6 -12 6-12

Enige ka rak te ris tie ke  gegevens van de typ e s  M A N  B & W  S80M E -C  en K 80M E -C  a lsm ede van 

W a rts ila  typ e s  R T-flex82T en RT-flex82C.



D w arsdoorsnede  RT-flex82T

worden geregeld. Door optimalisatie 
verwacht men hiermee to t een gunstiger 
cilinderolieverbruik te komen. Een der
gelijk elektronisch geregeld cilinder- 
smeersy steem te weten de Alpha Lubri - 
cator, wordt al geruime tijd door M A N  
B&W  toegepast.

mer wordt de zogenaam M A N  B & W

de OROS-verbrandings- S35M E-B S40M E-B S42M C

kamer toegepast, zie Diameter mm 350 400 420
onderstaande figuur. Slag mm 1550 1770 1764
O p de zuigerverlengin- S/D 4,43 4,43 4,2
gen worden thans, net P/cilkW 870 1135 1080
zoals door Wartsila, weer N t/m in 167 146 136
koperen banden toege pme bar 21,0 21,0 19,5
past. D it zijn geschikte cm m /s 8,6 8,6 8,0
elementen voor het in- pme x cm bar. m /s 180,8 180,6 155,9
loopproces maar van tijd be g/kW 176 175 177
tot tijd wordt het nut er
van m  twijfel getrokken K a rak te ris tie ke  gegevens van de nieuwe MftIM B S W  types 

en laat men ze weg, nu S 35M E -B  en S 40M E -B  m e t in de derde  ko lom  die van he t

zijn ze blijkbaar toch bestaande typ e  S 42M C .

weer nodig. W ant de toe
name van verbrandings- 
drukken en thermische belastingen ver
gen toch wel het nodige op tribologisch 
gebied voor de combinatie zuiger en ci
linder. In het verleden waren die kope
ren banden altijd lastige onderdelen om 
in te hameren, maar dat zal tegenwoor
dig wel machinaal plaatsvinden.
Tevens heeft M A N  B&W  voor twee 
kleinere cilindermaten nieuwe versies 
ontwikkeld namelijk de types S3 5ME-B 
en S40ME-B. Deze zullen op den duur 
de huidige types S35MG en S42MG 
vervangen. De nieuwe types werken o n 
der vollastcondities m et een gemiddelde 
effectieve druk van 21 bar met daarbij 
een slag/diameter-verhouding van 4,4.
Daarmee staan zij aan de top bij de 2- 
tact kruiskopmotoren. De onderstaande 
figuur geeft een dwarsdoorsnede van 
het type S3 5M C weer,
In bijgaande tabel staan enige karakte
ristieke gegevens over deze motoren D w arsdoorsnede  M A N  B & W  S 3 5 M C  

vermeld. Ter vergelijking zijn daarbij 
ook de gegevens van het bestaande type 
S42MC vermeld. Daaruit blijkt onder 
meer dat het product pme x cm (= para
meter voor het vermogen per eenheid 
van zuigeroppervlak) ten opzichte van 
het bestaande type S42MG met circa 
zestien procent toeneemt.
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•M A N  B&W
De bestaande types S80M E-C en 
K80M E-C zijn als serie gestart in het 
begin van de tachtiger jaren van de vori
ge eeuw. Thans wordt de negende ver
sie op de markt gebracht. T en  opzichte 
van de vorige versie, M ark 8, is het ver
mogen m et circa acht procent toegeno
men. Daarbij zijn de maximum ver- 
brandingsdrukken gestegen to t 160 bar. 
Dienaangaande moest de hele construc
tie weer onder de loep worden genomen 
Zoals fundatieplaat, kolommen en 
hoofdlagers. Voor de verbrandingska-

Genoemde types worden uitgerust met 
een vereenvoudigd elektronisch com- 
mon-rail systeem voor de brandstofin- 
spuiting. Hierbij zijn de membraan- 
accumulatoren vervangen door een cen
trale hydrauliekleiding welke als buffer 
fungeert. Deze wordt op een constante 
druk van 300 bar gehouden. Van daar
uit wordt door middel van zogenaamde 
pressure boosters de brandstof tot een 
druk van 800 a 900 bar opgevoerd. Voor 
de bediening van de uitlaatkleppen 
wordt echter een eenvoudige conventio
nele nokkenasaandrij ving toegepast.



Terugblik door Nico Guns

De Zee” een eeuw geleden
W a t  stond er honderd jaar  geleden in he t Zeevaartkund ig  T i jdsch r i f t  “De Zee”? W aa rm e e  vulde de re 
dact ie  de kolommen van jaargang 1 9 0 6  ten behoeve van lezenswaard ige afleveringen voor de zeeman 
en een ieder die m e t  he t zeevaartbedr i j f  van doen had? In d i t  nosta lg ische artike l blikken wij m e t  veel 
in te resse  en som s m e t  verwondering  daarop te rug .

Nico Guns was 
als sociaal we
tenschapper ja
renlang verbon
den aan de Ko
ninklijke Marine. 
Hij is auteur van 
vele maritiem- 
historische publi
caties. Zijn mari
tieme belang
stelling gaat uit 
naar de Neder
landse koop
vaardij.

De Zee maakte er melding van dat de 
M inister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid met ingang van 1 januari 
1906 “Rijkskantoren m et radio-telegra
phischen dienst” had gevestigd te Sche- 
veningen-Haven en op de stoomsche
pen “Duitschland”, "Engeland” en 
“Nederland” van de Stoomvaartmaat
schappij Zeeland te Vlissingen. Scheve- 
ningen-Haven was nu in staat om tot op 
een afstand van 250 tot 300 kilometer 
geregelde correspondentie te onderhou
den m et de rijksscheepsstations op de 
genoemde schepen, en bovendien kon 
het telegrammen wisselen met elk 
scheepsstation dat voldoende energie 
kon ontwikkelen om met Schevenin- 
gen-Haven te corresponderen. H et sta
tion Scheveningen-Haven was vanaf nu 
dag en nacht onafgebroken geopend 
voor de wisseling van radiotelegram
men. Bovendien meldde de redactie dat 
in 1906 in Berlijn de vijfjaarlijkse Inter
nationale Conferentie voor draadloze 
telegrafie had plaatsgevonden. Daar 
was onder meer een reglement vastge
steld voor de wijze waarop radiotele
grammen gewisseld moesten worden, 
en er werd bepaald dat de afzender alle 
kosten betaalde.

Nieuw model reddingboot
De Zee meldde dat er in Scheveningen 
proeven waren genomen met een red
dingboot die was aangekondigd als 
“Unsinkable CollapsibleLifeboat” naar 
ontwerp van de Deense kapitein V. En - 
gelhardt. H et drijvende lichaam was een 
vlot in de vorm van de waterlijn van een 
gewone boot. Bodem en dek bestonden 
uit twee lagen hout met zeildoek ertus
sen, die aan elkaar waren verbonden 
door de oplopende kanten van de bo
dem, drie of meer kolsums (tegenkielen) 
en het nodige dwarsverband. De ruimte 
ertussen was opgevuld met een groot 
aantal met kapok gevulde zeildoekse 
kussens. O p een geschikte hoogte be
vond zich een dolboord dat op het vlot 
bevestigd was door een aantal scharnie
rende, ijzeren stutten. D e Zee oordeel

de: ‘‘H et vlot heeft een groot drijfver- 
mogen en behoudt dit zelfs bij belang
rijke lekken, De omschrijving ‘unsink
able' is dus, redelijkerwijze gesproken, 
niet onverdiend. U it de genomen proe
ven blijkt, dat deze boot in verhouding 
tot haar grootte veel menschen kan dra
gen en dat zij een belangrijke stabiliteit 
bezit, wat trouwens uit haar vorm ge
makkelijk te verklaren is. Wij kunnen 
ons echter niet ontveinzen, dat de stu t
ten en vooral de scharnieren ons wel wat 
licht schenen. W ij stellen ons voor, dat 
de Engelhardt-boot in verschillende ge
vallen m et vrucht kan worden gebruikt. 
W e denken daarbij aan stoomschepen 
m et zeer veel passagiers en opvarenden, 
waar het dikwijls zoo moeielijk is ruimte

lijk dat op korte termijn alle zeevaartui- 
gen, in het bijzonder de vrachtvaarders, 
daarvan zouden zijn voorzien, terwijl 
ook voor hen (“in deze tijd van spoed”) 
de behoefte snel groeide om te allen tijde 
berichten te kunnen verzenden of ont
vangen, aan of van elkaar, aan of van een 
seinpost, danwel aan of van een voorbij - 
snellende ‘flyer’. “Bij de Marine," con
stateerde de auteur, “is het nachtseinen 
noodzakelijk en algemeen geworden. 
Zou het dan overbodig zijn, dat ook de 
Handels-Marine van deze middelen 
werd voorzien, zoodat het ook ten slotte 
algemeen werd ingevoerd en vastge
steld?”, Hij pleitte voor de ontwikkeling 
van een stelsel dat “gepaard met de m o
gelijkheid om het Internationale Sein-

‘De ramp met de Titanic

te vinden voor genoeg booten om in ge
val van nood allen te bergen.” De ramp 
m et de Titanic in de nacht van 14 op 15 
april 1912 lag nog in het verschiet...

Nachtseinstelsel
W .A. de W ijn schreef een opstel over 
de wenselijkheid van het invoeren van 
een nachtseinstelsel voor koopvaardij
schepen. H et kreeg in een nawoord de 
volle instemming van De Zee, “In den 
laatsten tijd,” zo begon het artikel, 
“worden in zeevaartkundige kringen 
meermalen de wenschen geuit om te 
voorzien in eene geschikte, dus eenvou
dige en handige wijze om bij nacht voor 
schepen onderling of met een seinpost 
van den wal in communicatie te kunnen 
treden, evenals m en daartoe overdag 
door middel van de seinvlaggen is in 
staat gesteld.” Weliswaar maakten de 
grote transatlantische stoomschepen 
(‘the ocean-flyers’) toentertijd reeds ge
bruik van Marconi's draadloze telegra- 
fietoestellen en waren zij daardoor in 
staat allerlei belangrijke mededelingen 
aan elkaar te doen en van elkaar te  ont
vangen, M aar het was niet waarschijn -

boek in zijn geheelen omvang bij nacht 
te kunnen vervangen, bij eenvoudige, 
praktische en weinig kostbare samenstel
ling en behandeling voor iedereen, zoo
danig is ingericht, dat de seinen in duide
lijke verscheidenheid getoond, ook ge
makkelijk door iedereen kunnen geleerd 
worden, zoodat men hierdoor in staat is 
vlug en zonder oefening de gewenschte 
berichten te verzenden of te ontvangen, 
vlugger nog, dan men het overdag met de 
seinvlaggen zoukunnendoen.”

Nachtsignalen
J. Oderwald reageerde op het opstel van 
De W ijn. Hij bepleitte het gebruik van 
morsetekens m et behulp van lichtschit- 
teringen van korte en lange duur (iets 
waarvan De W ijn zich geen voorstan
der had betoond), dan wel deze te ver
vangen door het vertonen van één (kort) 
of twee (lang) witte lantaarns. En mocht 
blijken dat het internationale morse- 
systeem hiertoe niet voldeed, dan advi
seerde hij enkele andere stelsels, zoals 
het kennelijk bevredigende Conz- 
systeem dat bij de Marine in gebruik 
was, of het stelsel dat kapitein Kotting



enkele j aren tevoren in De Zee had be
schreven.

Pyro-technisch morsesysteem
Niet alleen in Nederland zocht men 
naarstig naar mogelijkheden om het 
seinstelsel ook 's nachts meer algemeen 
te gebruiken (en niet alleen op de m o
dernste schepen met elektriciteit voor 
krachtige seinlampen). Een Engelse 
‘commissie voor het seinen op zee', zo 
meldde De Zee haar lezers, had in dat 
verband het nachtseinen met behulp 
van verschillende gekleurde lantaarns 
afgeraden. Daarentegen achtte zij het in 
het Internationale Seinboek aangegeven 
morsesysteem met korte en lange schit
teringen voor nachtelijke communicatie 
het beste. Zo lang dat evenwel nog niet 
algemeen in gebruik was, stelde de com 
missie - op basis van haar proefnemin
gen - de invoering voor van een ‘Pyro
technic MorSe Code’, waarbij de lange 
schitteringen door rood en de korte 
schitteringen door wit licht werden aan
gegeven. De pyrotechniek berustte op 
het in een seinapparaat ontsteken van 
een licht ontbrandende stof m et een 
vooraf bepaalde brandtijd en -kleur.

oostkust van de V.S, en ook in Europese 
wateren ging men daartoe mondjesmaat 
over. Als grote voordelen van deze wijze 
van seinen noemde Millet: “De onge
veer vier maal snellere voortplanting 
van het geluid in het water dan in de 
lucht, en vooral de on veranderlijke 
dichtheid van de tusschenstof, 
waardoor een geregelder voortplanting 
der geluidgolf wordt verzekerd.” M et 
behulp van een geluidsontvanger kon 
de richting waaruit het klokgeluid 
kwam met grote zekerheid worden vast
gesteld tot zelfs binnen een halve streek. 
D it was bij het binnenlopen van nauwe 
vaarwaters van groot belang, aangezien 
dan zelfs bij volslagen gemis aan zicht 
een goede peiling op de uiterton of het 
lichtschip kon plaatsvinden. “Als het 
lichtschip Maas aldus was uitgerust, 
zou het vinden van den Waterweg zelfs 
in vrij dik weder gemakkelijk worden,” 
verzuchtte de auteur V.d.M.. Vervol 
gens speculeerde hij over het gebruik 
van ‘onderwaterkloksignalen’ door 
koopvaardij- en oorlogsschepen. Hij 
zag bijvoorbeeld grote mogelijkheden 
om elkaar bij mist tijdig en nauwkeurig 
te peilen, "Aan steeds algemeener en

lag nog n het: verschiet...’

Een schip moest daartoe een zinken 
doos m et vier alfabetten, een aantal spe
ciale seinen en zes extra stellen letters 
voor de scheepsnaam aanschaffen. Zo'n 
complete set kostte 4 pond en 17 shil
ling. Voor aanvulling kwam de prijs van 
iedere letter op 4p. De redactie van De 
Zee deelde echter geenszins het enthou
siasme van de Engelse commissie. Zij 
geloofde niet dat pyrotechnische seinen 
gemakkelijk algemeen ingang zouden 
vinden en zij besloot haar beschouwing 
met de opmerking: “H et kom t ons daar
om niet onwaarschijnlijk voor, dat van 
de geheele beweging voorloopig niets 
zal komen. Wij zouden dit niet betreu
ren, om dat daardoor de kans grooter 
wordt dat op den duur een stelsel met 
gekleurde lantaarns wordt ingevoerd.” 
Hetgeen dus kennelijk de voorkeur was 
van De Zee.

Onderzeese geluidsseinen
De Zee maakte haar lezers attent op een 
lezing in de ‘Society of A rts’ door J.B. 
Millet over onderzeese klokgeluiden. 
Deze werden steeds vaker toegepast bij 
de lichtschepen en lichtboeien op de

nieuwer toepassingen en aan meerdere 
voltooiing der instrumenten zal het niet 
ontbreken. Een ruim veld is hiermee 
weder voor het vernuft geopend. ”

Stoorm/aartverbinding Zuid-Afrika
De Zee maakte in 1906 melding van een 
comité dat zich ten doel had gesteld een 
Nederlandse stoomvaartverbinding tot 
stand te brengen tussen Java, Zuid- 
Atrika en Nederland. Zonder staats
hulp zou het niet mogelijk zijn een der
gelijke onderneming tot stand te bren
gen. Daarom had het comité een uitvoe
rig adres gericht aan de Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel als
mede aan de Minister van Koloniën, 
waarin de levensvatbaarheid van het 
plan werd aangetoond en om een subsi
die verzocht. Beoogd werd een geregel 
de maandelijkse stoomvaartverbinding 
tussen Java en Zuid-Afrika enerzijds en 
Nederland anderzijds te realiseren. 
Daarbij bleef de vrachtvaart hoofdzaak, 
hoewel de schepen tussen Nederland en 
Zuid-Afrika de gelegenheid moesten 
geven voor het vervoer van een beperkt 
aantal passagiers. De grootste kansen

van welslagen lagen bij de uitvoer van 
suiker en djatihout (teak) van Java naar 
Zuid-Afrika, en de uitvoer van wol van 
Zuid-Afrika naar Nederland. M en 
dacht aan stoomschepen van minstens
8.000 ton deadweight met een vaarsnel - 
heid van 11 knopen met Nederlandse 
gezagvoerders, stuurlieden en machi
nisten en zoveel mogelijk Nederlandse 
bemanningen.

De nieuwe Cunarders
In 1906 waren Duitse snelstomers (eerst 
de “Deutschland” met 22,42 knopen en 
daarna de “Kaiser W ilhelm II” met 
23,58 knopen) in het bezit van de ‘blau 
we Atlantische wimpel’. D at was een 
doorn in het oog van de Britse koop
vaardij . Die was er dan ook op uit om de 
blue ribbon zo snel mogelijk te herove
ren. M et regeringssteun had Cunard 
twee schepen in aanbouw die bij matige 
weersgesteldheid een minimum ge
middelde vaart van 24 tot 25 knopen 
konden behouden. Zij werden uitgerust 
met hypermoderne stoomturbines (sys
teem Parson). H un lengte was 790 voet, 
hun breedte 88 voet, hun waterverplaat- 
sing 40.000 ton. Zij hadden zes dekken. 
H un vier schoorstenen staken met hun 
toppen 154 voet boven de kiel uit. De 
middellijn van de schoorstenen was zo 
groot dat twee locomotieven van gewo
ne afmetingen elkaar in een schoorsteen 
konden passeren, merkte De Zee vol be
wondering op. O m  eraan toe te voegen: 
“Van de Lusitania, die waarschijnlijk in 
Juni te water gaat, terwijl de Mauritania 
in September zal volgen, verwacht men, 
dat zij in de annalen van de Engelsche 
scheepvaart een nieuw tijdperk zullen 
openen.”

Bliksembeveiliging
”T ot nog toe is over het inslaan van den 
bliksem niet alles bekend,” merkte De 
Zee op in  een artikel over “Beveiliging 
voor de gevolgen van het inslaan van 
den bliksem aan boord van ijzeren (sta
len) schepen.” Geruststellend werd op 
gemerkt, dat stalen schepen (met 
masten met ijzeren want en stagen, met 
schoorstenen m et kettingen en met 
bruggen m et ijzeren ramen van stutten 
en leiders) naderden tot de kooi van F a
raday “waarbinnen geen electrische in 
vloed van buiten zich kan doen gevoe
len.” Lading die onder het ijzeren b o 
vendek was geborgen, werd geacht vol
komen beschermd te zijn tegen blik
seminslag. Gevaar bestond evenwel bij 
tankschepen met petroleum, aangezien



de daaruit altijd uitstromende “petro- 
leum-aethers” (die zwaarder zijn dan 
lucht en dus tussen dek en verschansing 
bleven hangen) allicht door bliksem
vonken konden ontbranden. De redac
tie spoorde ‘‘heeren Commandanten en 
Officieren” aan om over hun ervaringen 
met bliksem(inslag) op schepen te rap 
porteren, opdat De Zee “uit hunne 
mededeelingen eene voor de scheep
vaart belangrijke gevolgtrekking kon 
maken en deze publiceeren. ”

W est of Midden-Europese tijd
“Bij de Tweede Kamer is een wetsont
werp ingediend, strekkende om den 
Midden-Europeeschen tijd in te voeren 
en daarmede een einde te maken aan 
den eenigszins verwarden toestand, die 
inzake de tijdregeling al sinds jaren bij 
ons voorkomt,” meldde De Zee haar le
zers. In 1892 had de regering, voor zo
ver zij het in haar macht had, de W est- 
Europese tijd ingevoerd: de dienst op 
post- en telegraafkantoren en bij de 
spoorwegen werd erdoor geregeld en 
zelfs waren de gemeentebesturen door 
de regering uitgenodigd om die tijd ook 
te willen aannemen, hetgeen slechts her 
en der was gebeurd. A an de hand van

artikelen van de Oprechte Haarlemsche 
Courant en het Algemeen Handelsblad 
ging De Zee uitgebreid in op de conse
quenties van de aanstaande wettelijke 
regeling van de tijd in Nederland. Toon 
en argumentatie maakten duidelijk dat 
de redactie de invoering van de 
Midden-Europese tijd een gevaarlijke 
proef m et vele nadelen vond.

Engelse vlootmanoeuvres
De lezers werden erop geattendeerd dat 
in 1906 de Britse vrachtboten op uitge
breide schaal gingen deelnemen aan de 
vlootmanoeuvres van de Royal Navy 
teneinde de Admiralty te doen uitm a
ken in hoeverre het Verenigd Konink
rijk in tijd van oorlog kon rekenen op 
bescherming van haar koopvaardij door 
de Royal Navy.

Sedertdien
Er stond nog veel meer lezenswaardige 
informatie in deze 1906-jaargang van 
De Zee: over een nieuwe soort alumini
um  verf van de firma Holzapfel te New- 
castle-on-Tyne, waarmee proeven wa
ren gedaan die aantoonden dat deze verf 
in zeer hoge mate “weerstand biedt aan 
de inwerking van bijna alle zuren en be

stand is tegen den invloed van groote 
hitte,” hetgeen ze van hoge waarde 
maakte voor het onderhoud van sche
pen; over een inrichting om de passa
giers meer beschutting aan dek te bezor
gen: “losse schermen of schutten die 
tusschen twee dekken neergeslagen 
kunnen worden en indien zij niet ge
bruikt worden, tegen het bovenste dek 
zijn opgeslagen”; over proeven met 
brandblussing m et vloeibaar koolzuur, 
waaruit bleek dat “indien men in een be
sloten ruimte een brand van kleinen om 
vang moet blusschen, het voldoende is 
om de lucht met 10-20% koolzuur te 
vermengen”; over een door twee Engelse 
koopvaardij machinisten samengestelde, 
omkeerbare turbinemachine, Palindro
me genoemd, die bij 564 omwentelingen 
per m inuut “door het overhalen van een 
handel zoo goed als terstond werd omge
keerd” (een palindrome is een woord dat 
omgekeerd hetzelfde is, bijvoorbeeld le
pel); en over het record op het gebied 
van draadloze telegrafie van de Franse 
stomer La Provence, die op 25 april 
1906 draadloos gelijktijdig in contact 
stond m et zowel Poldhu in Cornwall als 
Cape Cod in de VS.
Sedertdien heeft de tijd niet stilgestaan!

Hamworthy
P um p  D iv is io n  Wij zijn een inter

nationaal bedrijf dat voor de scheepvaart 

(lading- /deepwell) pompen (zowel voor 

gas als chemicaliën), compressoren, sewage 

treatm ent systemen, o ily w ater separators 

en (inert-) gas systemen verkoopt. Deze 

producten worden voornam elijk bij onze 

moederbedrijven in Engeland, Denemarken, 

China en Singapore geproduceerd. Wij zijn 

gevestigd op het industrieterrein Charloise 

Poort te Rotterdam-Zuid.

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij, voor spoedige indiensttreding, op zoek naar een

Electronic / Automation Engineer m/v (fulltim e)

ter ondersteuning van ons internationaal opererende Service Team waarvoor U zowel op het bedrijf, op locatie als aan 
boord van (zee-) schepen in binnen- en buitenland de volgende werkzaamheden zult verrichten:

het in bedrijf stellen, onderhouden en het uitvoeren van reparaties aan inertgas systemen, sewage treatment units, 
oilywaterseparators.

Voor het vervullen van deze functie beschikt U over: 
een diploma Scheepswerktuigkundige, HTS, MTS* of door 
ervaring en cursussen verkregen gelijkwaardig niveau; 
ervaring met elektronica (plc-besturing) is een must; 
rijbewijs B/E;
een goede beheersing van de Engelse taal; 
een klantvriendelijke en servicegerichte instelling, 
flexibiliteit ten aanzien van werktijden, 
bereid zijn te reizen zowel in binnen- als buitenland.

Voor het uitvoeren van uw functie staat u een leaseauto ter 
beschikking.

Heeft U belangstelling voor deze functie dan kunt U uw sollicitatiebrief met CV richten aan: 
Hamworthy B.V.
T.a.v. de afdeling Personeelszaken 
Aploniastraat 33 
3084 CC Rotterdam

Wij bieden U:
een leuke baan in een klein, gezellig team in een 
internationale omgeving.
volop mogelijkheden om uw baan uit te bouwen en 
inhoud te geven.
goede arbeidsvoorwaarden zoals een passend salaris, 
25 vakantiedagen en 13 ADV dagen per jaar.



Vanuit het Scheepsbouwkundig Ontwerp- en Advies
bureau Kooim an B.V. en op de versch illende werk- 
locaties van de bedrijven u it de Kooim an Groep 
worden te r  ondersteun ing van de eigen organ isatie  
de navolgende w erkzaam heden ve rrich t:

• Het in het offerte stadium ontwerpen, rekenen en 
tekenen t.b.v. het voorontwerp en de kostprijs
bepaling.

• Calculeren en begroten van scheepsnieuwbouw- en 
grote ombouwprojecten.

• Het uitwerken to t een definitief ontwerp, de 
volledige verdere engineering en werkvoorberei
ding na het verkrijgen van opdrachten.

• Het inkopen van de voor het project benodigde 
materialen en diensten.

• Het tijdens de uitvoering verzorgen van de nodige 
informatie t.b.v. de productie.

• Coördinatie met de afdelingen op de werven en de 
onderaannemers.

• Overleg met de klant, klassebureaus, advies
bureaus en overheidsinstellingen.

• Het verzorgen van de projectorganisatie en 
technische administratie.

• Het assisteren bij de nacalculatie voor het ver
krijgen van juiste informatie ten behoeve van de 
begrotingen.

Wie zich aangetrokken voelt to t bovengenoemd takenpak
ket en meent een (groot) deel van deze werkzaamheden te 
beheersen, nodigen wij uit te solliciteren naar een wel zeer

Afw isselende be trekk ing  bij het Ontwerp- en 
Adviesbureau van de Kooim an Groep.

KANDIDATEN:
• zijn in het bezit van een diploma HTS-Scheepsbouw 

of Werktuigbouw met scheepsbouw affiniteit of zij 
hebben een scheepsbouwkundige opleiding op MBO 
niveau genoten.

• hebben tekenkamer ervaring en/of ervaring 
vanuit de werf praktijk

•  bieden ons relevante kennis van PC en CAD- 
programmatuur.

• zijn zelfstandig, team spelers, hebben een flinke 
dosis verantwoordelijkheidsgevoel en houden van 
het werken in een informele sfeer.

U kunt nadere informatie vragen en/of uw sollicitatie
brief met C.V. richten aan: Scheepsbouwkundig advies- en 
Ontwerpbureau B.V., t.a.v. Peter Vrolijk, Lindtsedijk 84.
3336 LE Zwijndrecht, tel: 078-6100477,
mobiel: 06-10028450, e-mail: peter@scheepswerfkooiman.nl

Voor m eer in fo rm a tie  kunt u te rech t op onze website: 
ww w.scheepswerfkooim an.n l

S C H E E P S B O U W K U N D I G  O N T W E R P -  EN  
A D V IE S B U R E A U  K O O I M A N  B.V.

... .
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AFETY & FIREFIGHTINGPLAN

CO-Builder, als het om 
veiligheid aan boord gaat.

Engineering Safety & Firefightingplans 
Engineering & plaatsing,vaste CO' installaties 
en W ater-Mist installaties 
Engineering en levering Free Fall B oats,
Rafts & MOB-boats

Leve ringen van :
Nautical Safety equipment.
Fire fighting Equipment 
Medical Equipment 
Nautical InventoryNautical Inventory
DisstreB Signals
Charts and Nautical Publications

ECDIS and Electronic Charts
Marine Lighting and Safety Signs

Tel: (0596) 63 52 52 
Fax: (0596) 61 52 45 
verkoop®datema.nl 

mwm.datema.nl
DATEMA
Nautical Safety

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

Dodelijke val en overboord 
slaan passagier Albatros

Uitsp raak  inzake de dodeli jke val en he t overboord slaan van een passag ie r  u i t  he t  w a n t  aan boord van 
he t Neder landse ze i lpassag ie rssch ip  A lba tros .

Mr. A.B. van den 
Engel is sinds 
zijn pensionering 
als kapitein werk
zaam als jurist bij 
uitgeverij Kluwer.

Gegevens schip
De Albatros is een Nederlands zeil
passagiersschip toebehorend aan de 
kapitein/eigenaar. H et schip is 32,88 
meter lang en meet bruto 119 register - 
ton. O p de dag van het ongeval waren 
drieëndertig personen aan boord.

Toedracht
De kapitein was in 1980 eigenaar ge
worden van het toen 81 jaar oude zeil
schip Albatros. In 1983 had hij de oplei
ding stuurman BKHV gevolgd en hij 
voer vanaf 1987 met de Albatros, eerst 
als zeilend vrachtschip op de Noordzee, 
de Oostzee en het Engels kanaal. N a 
1997 is het schip ingezet als zeilend 
passagiersschip, van 1997-2000 voor 
Greenpeace en daarna in de charter - 
vaart. Vanuit diverse havens in N eder
land, Duitsland en Engeland werden 
dagtochten of meerdaagse tochten ge
houden. O p dagtochten mag het schip 
36 passagiers aan boord hebben. Het 
schip heeft een Exemption Certificate 
van de Scheepvaartinspectie voor een 
aantal zaken, waaronder een ISM certi
ficaat, onder voorwaarde dat het schip 
door Register Holland of een erkend 
klassebureau is geklasseerd.
Op vrijdag 20 augustus 2004 was het 
schip aangekomen in Southend. O p 22 
augustus werd er een dagtocht gehouden 
met dertig Engelse passagiers. H et me
rendeel van de passagiers was die dag 
tussen de dertig en vijtig jaar oud, er wa
ren enkele kinderen bij van twaalf tot 
veertien jaar en een enkeling was boven 
de vijftigjaar. De bemanning bestond uit 
de kapitein, een Engelse matroos en een 
Nederlandse lichtmatroos. H et vierde 
bemanningslid was de avond ervoor ziek 
van boord gegaan. De Engelse matroos 
had de voorgaande vier seizoenen regel
matig meegevaren. Hij had een aantal 
certificaten van de Britse Royal Yachting

Association, onder andere een certificaat 
van theoretische kennis op het niveau 
van dagkapitein/wachtleider op een zeil- 
vaartuig. Hij had geen Brits Vaarbe- 
voegdheidsbewijs of monsterboekje. De 
lichtmatroos had in 2003 een paar maan
den als stagiair matroos aan boord geva
ren en was 30 mei 2004 weer aan boord 
gekomen. Hij volgde de opleiding 
VMBO Rijn-, kust- en binnenvaart in 
Harlingen. Hij had een monsterboekje, 
maar had geen Vaarbevoegdheid.
Bij aankomst aan boord werden de na
men van de passagiers gecontroleerd 
aan de hand van een door de gemeente 
Southend on Sea aan de kapitein ver
strekt manifest. Daarna werd een veilig
heidsinstructie aan de passagiers gege
ven. O m dat ze al vaker hadden meege
varen kregen de bemanningsleden geen 
specifieke veiligheidsinstructie. 
Omstreeks 10:15 uur werd er ontmeerd 
en een halve mijl ten zuiden van de pier 
werden door de bemanning met hulp 
van de passagiers de zeilen gezet, waar
na de motor kon worden gestopt. De 
wind was zuidelijk, kracht 2-3 Bft. Er 
werd een oostelijke koers gestuurd met 
het laatste deel van de ebstroom mee. 
De zeilen stonden daarbij over bak
boord. De passagiers mochten onder 
supervisie van de Engelse matroos stu
ren terwijl de lichtmatroos aan dek was. 
De kapitein was afwisselend aan dek, in 
het stuurhuis en in de kombuis, waar hij 
de lunch voor de passagiers aan het 
klaarmaken was.
Een passagier vroeg aan de matroos aan 
dek of hij in het want mocht klimmen 
om foto’s te maken, De matroos schatte 
zijn leeftijd op vijftig a zestig jaar. Hij 
antwoordde dat dit niet mocht. De man 
bleef echter aanhouden waarop de m a
troos hem doorverwees naar de kapi
tein. Deze wilde hem aanvankelijk ook 
geen toestemming geven, maar omdat

de man zo aandrong, stemde de kapitein 
uiteindelijk toe. Ook zei de kapitein dat 
het onder zijn supervisie zou gebeuren 
en onder voorwaarde dat de passagier 
een veiligheidsgordel zou dragen. De 
matroos kwam er ook bij en de kapitein 
had hem in kennis gesteld van de af
spraken. De lezing van de matroos was 
anders: hij zou aan dek van de passagier 
hebben gehoord dat deze toestemming 
had gekregen van de kapitein. De m a
troos verifieerde dit bij de kapitein en 
meldde hem tevens dat hij geen toe
stemming had gegeven. De kapitein gaf 
toen aan dat hij de man inderdaad toe-

‘De kapitein vond

stemming had gegeven om het want in 
te gaan en dat hij een veiligheidsgordel 
om moest. De matroos pakte hierop 
naar zijn zeggen een harnasgordel met 
twee veiligheidslijnen eraan, doch de 
kapitein had hem  toen gezegd om een 
heupgordel te nemen. Ook zou de kapi - 
tein het niet nodig hebben gevonden dat 
de matroos m et de passagier mee zou 
gaan het want in. H et was de kapitein 
bekend dat er in het want een paar meter 
van de zaling een weeflijntje los was. O f 
dit was gerepareerd was hem niet ge
meld en toen hij de toestemming aan de 
passagier had gegeven, heeft hij er ook 
niet aan gedacht. Als hijzelf aan dek zou 
hebben gestaan, had hij het gezien en de 
man nooit zo hoog hebben laten gaan. 
Na de lunch was men overstag gegaan 
en stonden de zeilen ongeveer halve 
wind over stuurboord. De kapitein was 
van dek gegaan om zelf iets te eten. Aan 
dek had de matroos een heupgordel ge
pakt en gecontroleerd of de passagier 
hem goed om had gedaan en uitgelegd 
hoe hij hem vast moest klikken aan de



weeflijn m et de musketonhaak. Daarna 
is de man het want in naar boven ge
klommen. Onderweg raakte hij in de 
knoop met de vlaggelijn en nadat de 
matroos hiertoe een aanwijzing had ge
geven, zat deze niet meer in de weg. O f 
de kapitein op dat moment aan dek was, 
wist de matroos niet meer. Op ongeveer 
zeven a acht meter hoogte wilde de man 
zich vasthaken, maar zonder iets te zeg
gen of vast te grijpen, verstarde hij en 
viel plotseling achterover met de m us
ketonhaak nog in zijn hand. Hij viel met 
zijn rug op de verschansing, sloeg als het 
ware dubbel en viel vervolgens over
boord. Hij lag voorover in het water met 
zijn gezicht naar beneden en veel bloed 
eromheen.
De matroos riep direct naar beneden 
naar de kapitein dat er een man over
boord was, wierp een reddingboei over
boord, trok zijn laarzen uit en sprong 
overboord, vrijwel tegelijkertijd m et de 
Engelse matroos uit het stuurhuis. Sa
men probeerden zij de overboord geval
len m an boven water te houden. 
Beneden hoorde de kapitein een doffe 
klap aan dek en een hoop consternatie 
en geschreeuw. De matroos van dek 
hoorde hij roepen dat er iemand uit het 
want was gevallen en overboord gesla
gen. Hij rende de trap op en zag dat de

In het water hadden de matrozen moei
te om de man boven water te houden. 
Hij was al die tijd buiten bewustzijn, 
zijn gezicht was na een tijdje lijkbleek 
geworden, kreeg blauwe lippen en werd 
stijf. E r werd geprobeerd met een red
dingnet de verongelukte man binnen
boord te halen, maar dit lukte niet. 
Toen de reddingboot van de R N L I was 
gearriveerd werd besloten de veronge
lukte passagier rechtstreeks m et deze 
boot mee te geven naar de wal. De beide 
matrozen kwamen weer aan boord. De 
kapitein wisselde gegevens betreffende 
het ongeval uit met de Engelse water- 
politie van een gearriveerde patrouille
boot, waarna koers gezet werd naar 
Southend. Daar hoorden de kapitein en 
zijn bemanning dat de man was overle
den.
Door de Britse Maritime Accident In 
vestigation Branch (MAIB) werd 
onderzoek ingesteld naar het ongeluk 
aan boord van de Albatros (Report No. 
7/2005, April 2005). U it dit rapport 
blijkt onder andere dat het slachtoffer in 
werkelijkheid 75 jaar was en 106 kg 
woog. De conclusie van dit rapport is 
dat de passagier uit de mast viel toen hij 
op borsthoogte was van de losse weef
lijn. W aarom hij viel was onzeker. Aan 
zijn val heeft bijgedragen dat er geen

een zwemvest niet nodig’

Engelse matroos een reddingboei pakte 
en er ook achteraan sprong. De kapitein 
vroeg enkele passagiers om de drenke
lingen in de gaten te houden terwijl hij 
anderen vroeg om de reddingboot 
achterop gereed te maken. Zelf ging hij 
in het stuurhuis over de VHF de wal in 
lichten dat er een ongeval had plaats ge
vonden, dat er een zwaargewonde man 
en twee bemanningsleden in het water 
lagen en dat hij dringend medische as
sistentie nodig had. Hij kreeg antwoord 
dat er een reddingboot onderweg was. 
A an dek had men de reddingsloep ge
reed en deze werd te water gelaten, 
waarna twee passagiers met redding
vesten om naar de drenkelingen roei
den, dat ging echter niet zo vlot. Er 
werd overstag gegaan en de motor ge
start en m et een W illiamson turn bracht 
de kapitein het schip op tegenkoers naar 
de drenkelingen toe. Op korte afstand 
van de drenkelingen werden de zeilen 
gestreken, waarop de kapitein het zeil
schip achteruit langszij de drenkelingen 
manoeuvreerde.

goede onderhoudsprocedure was om 
een reparatie van de weeflijn te verzeke
ren, er geen goede instructie was gege
ven, er onvoldoende toezicht werd ge
houden en de verkeerde veiligheidsgor
del werd gebruikt.
Bovendien werd de veiligheid aan boord 
in gevaar gebracht door het ontbreken 
van een safety management systeem 
waardoor er geen evaluatie was gemaakt 
van scheepsoperaties en noodsituaties, 
er geen oefenplan was, er geen procedu
re was voor het uitvoeren van onder
houd en er geen toezicht was en geen 
goede briefings voor de passagiers w a
ren.
Tevens handelde de bemanning niet 
goed toen er man overboord was en w a
ren er geen richtlijnen voor het inzetten 
van de passagiers bij noodsituaties. 
Door de M AIB werd aanbevolen dat de 
M CA  (de Britse Maritime and Coast
guard Agency) erop moet toezien dat 
buitenlandse schepen die vanuit Britse 
havens commercieel passagiers vervoe
ren aan dezelfde veiligheidsmanage-

m ent standaard moeten voldoen als ver
gelijkbare Britse schepen,
In januari 2005 is de kapitein, in nauwe 
samenwerking m et de M CA, begonnen 
met de ontwikkeling van een “Domestic 
Ship Safety Management System” voor 
de Albatros. Daarmee voldoet de A lba
tros aan de voor Britse schepen gelden
de eisen en kan er zonder problemen 
vanuit Britse havens worden geope
reerd.

Beschouwing
Het ongeval
H et wel of niet in het want klimmen 
door passagiers dient duidelijk vastge
legd te worden in instructies van de ka
pitein, zeker als Iiij met een wisselende 
bemanning vaart. Tevens dienen daar
bij de voorwaarden waaronder dit ge
beurt te worden vermeld en alleen met 
toestemming en onder toezicht van de 
kapitein.
Als veiligheidsvoorziening moest de be
treffende passagier een veiligheidsgor
del gebruiken. Om dat hij met de hem 
uitgereikte 'restraint’ heupgordel tij
dens het klimmen telkens los moest 
klippen, was dit voor een onervaren per
soon geen betrouwbare voorziening 
omdat er momenten waren waarop hij 
niet was gezekerd. Een gordel met twee 
veiligheidsklippen die om en om wor
den losgeklipt en verplaatst, voorkomt 
dat er een moment van niet gezekerd 
zijn is. In de Arbo-wet wordt voor die 
gevallen een gecertificeerd veiligheids- 
harnas voorgeschreven.
Om dat in een mast of bij het want van 
een zeilschip een val of een ander soort 
hijslijn meestal wel voorhanden is, had 
de man die het want inging ook geze
kerd kunnen worden met een dergelijke 
lijn (inspectieval) van voldoende sterkte 
in de mast. A an dek moet dan iemand 
deze lijn om de lier begeleiden. D aar
naast dient iemand die het want ingaat 
en de kans heeft buitenboord te vallen 
naar het oordeel van de Raad een zwem
vest te dragen. De kapitein vond dit niet 
nodig, want bij een val kwam men op 
het dek terecht. Deze ramp toont anders 
aan.
W aar een weeflijn loszit of losraakt, 
kunnen er meerdere loszitten en een al
gehele controle was op zijn plaats ge
weest.
Hoe en waarom de man plotseling 
achterover viel is moeilijk te achterhalen. 
Feit is dat er na het ongeval op ongeveer 
negen meter hoogte een weeflijn loszat, 
waarvan niet kan worden uitgesloten dat 
dit het ongeval heeft veroorzaakt.



De bemanning
Volgens het “Safe manning document” 
moest de bemanning bestaan uit een ka - 
pitein en drie matrozen. H et aantal m a
trozen mocht worden verminderd tot 
één indien de passagiers de taken van de 
matrozen zouden vervullen. Hoewel er 
geen causaal verband is met het ongeval 
dienen er naar het oordeel van de Raad 
in voorkomend geval wel duidelijke af
spraken te worden gemaakt en vastge
legd. Schepelingendienst mag ingevolge 
het W etboek van Koophandel immers 
niet worden verricht door hen die niet 
met de zeewerkgever een arbeidsover
eenkomst hebben aangegaan en niet in 
de monsterrol zijn genoemd. In de in 
formatie aan de passagiers wordt nu 
slechts aangegeven dat de passagiers 
worden uitgenodigd om de bemanning 
te assisteren. D it kan niet betekenen dat 
de bemanning daardoor maar uit één 
matroos zou mogen bestaan. Een ander 
aspect is of voor een dergelijke mede
werkende, dan wel assisterende passa
gier, de Arbo-wet van toepassing is. Dit 
is het geval omdat de passagier welis
waar zonder formele arbeidsovereen
komst maar wel onder gezag van de ka
pitein arbeid aan boord verricht. De ka
pitein gaf aan dat het medewerken van 
de passagiers altijd onder toezicht van 
de bemanning gebeurde. Tijdens deze 
reis assisteerden een aantal passagiers, 
maar dat dit onvoldoende is bij een cala
miteit bleek bij dit ongeval. Zelfs met 
twee matrozen die aan boord waren en 
de hulp van de passagiers was de kapi
tein niet in staat om de man-over-boord 
situatie snel het hoofd te bieden.
De Raad is van oordeel dat de volledige 
bemanning onverkort, ook als er passa
giers assisteren, aan boord dient te zijn 
en het “Safe manning document’’ als 
zodanig dient te worden aangepast.
De Nederlandse matroos was nog in op - 
leiding en had geen vaarbevoegdheid als 
matroos. De Engelse matroos had geen 
formele Britse vaarbevoegdheid. De A l
batros voer dus in feite kwalitatief en 
kwantitatief onbemand en de kapitein 
had niet naar zee mogen vertrekken.

Man-over-boord. procedure 
E r was een noodprocedure man-over- 
boord aanwezig aan boord van de A lba
tros, maar deze was summier en bleek 
ook ontoereikend.
De matroos bij het roer liet het schip 
over aan de sturende passagier en 
sprong overboord. De matroos aan dek 
handelde in ieder geval enigszins vol

gens de procedure; hij wierp een red
dingboei naar de drenkeling en alar
meerde de kapitein, maar sprong ver
volgens ook overboord op het moment 
dat de kapitein aan dek kwam. Geen 
van allen droeg een zwemvest en de 
twee matrozen in het water hadden 
moeite om de bewusteloze drenkeling 
boven water te houden. Ze gebruikten 
zo goed mogelijk de reddingboei.
De Raad heeft er begrip voor dat ie
mand overboord sprong toen hij de 
drenkeling in het water zag vallen na de 
klap op dek. D it dient echter gecoördi
neerd te gebeuren, zo mogelijk in op
dracht van degene die de leiding heeft 
aan boord, bovendien voorzien van de 
nodige middelen, te weten een red- 
dingsgordel om, een zwem- of overle- 
vingspak aan voor zover deze aan boord 
zijn en afhankelijk van de watertempe
ratuur. De omstandigheden waren nu 
ideaal, rustig weer en niet al te koud wa
ter. M aar het kan ook anders zijn en dan 
is er in plaats van één drenkeling een 
tweede, of zoals nu, een derde die aan 
onderkoeling blootstaat. M et klem wijst 
de Raad erop dat op deNoordzee ook in 
de zomermaanden drenkelingen aan 
onderkoeling kunnen bezwijken.
Bij man-over-boord is het van levens
belang om de drenkeling zo snel moge
lijk weer uit het water te halen. In dit ge - 
val waren de verwondingen van de val 
op het dek waarschijnlijk zo ernstig dat 
de man mogelijk al dood was voor hij te 
water kwam, doch dat was aan boord 
niet bekend, terwijl niet kan worden u it
gesloten dat bij een tijdige reanimatie 
het slachtoffer gered had kunnen w or
den, De kapitein had dan ook moeten 
handelen om de drenkeling zo snel m o
gelijk aan boord te krijgen. Hij had veel 
eerder snel moeten keren. O m dat hij te 
ver weg raakte van de drenkelingen 
voerde hij de W illiamson turn uit. In de 
situatie waarbij de drenkelingen niet 
meer zo goed waren te zien, een juiste 
beslissing.
De bestaande procedure om een dren
keling binnen boord te krijgen was ken
nelijk nooit geoefend. De bemanning en 
de helpende passagiers waren niet in 
staat om de drenkeling op te pikken. 
Mede daarom dient de ontheffing waar
bij met één matroos mag worden geva
ren, te worden ingetrokken.

Beslissing
De Albatros was onvoldoende bemand 
en had niet naar zee mogen vertrekken. 
Bovengenoemde tekortkomingen zijn

de kapitein aan te rekenen en de Raad 
acht een maatregel van tucht voor de 
kapitein op zijn plaats. De Raad straft 
de kapitein wegens de gebleken tekort
komingen in samenhang met de 
scheepsramp aan boord van zijn schip, 
door het te zijnen aanzien uitspreken 
van een berisping.

Leringen
• Zonder noodzaak mogen geen mensen 

in het want klimmen tenzij er dubbele 
veiligheidsmaatregelen genomen w or
den, zoals het gebruik van een aan de 
Arbo-eisen voldoend veiligheidshar- 
nas met twee lijnen en eventueel een 
veiligheidslijn in de mast, evenals het 
dragen van een reddinggordel (zwem
vest) indien er kans is op buitenboord 
vallen.

• H et want dient in orde te zijn en vol
doende sterk om ook zware mensen te 
kunnen dragen.

• Een man over boord dient zo snel m o
gelijk opgepikt te worden.

• Een kapitein dient zich, zeker m et een 
(te) kleine of onvoldoend gekwalifi 
ceerde bemanning met het varen van 
het schip bezig te houden en toezicht 
te  houden op de veiligheid van de pas
sagiers en de bemanning.

• Een kapitein dient erop toe te zien dat 
bij aanmonstering wordt voldaan aan 
de wettelij ke voorschiften.

Aanbevelingen
• H et schip dient ISM gecertificeerd te 

worden en aan de nodige Arbo-eisen te 
voldoen.

• De ontheffing om onder bepaalde 
voorwaarden met slechts één matroos 
te  varen dient ingetrokken te worden.

• W aar de Arbo -wet ook van toepassing 
is op de beroepszeilvaart dient Re
gister Holland de kapitein/ eigenaar te 
attenderen op middelen die niet aan de 
Arbo-eisen voldoen en deze in orde 
laten maken.

•D e kapitein/eigenaar dient de A lba
tros en de uitrusting in overeenstem
ming te brengen met de eisen van de 
Arbo-wet.

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

http://www.overheid.nl


SMIT’s company profile

SMIT has a proud trad ition  of nearly 165 
years o f service in the m aritim e sector. 
The company has earned an excellent 
reputation by combining expertise and 
experience w ith  high-quality m aterials 
and equipm ent. SMIT aims to provide 
its worldw ide services in the m ain to 
shipping companies, producers in 
the oil and LNG industries, insurers 
and governm ents. SMIT maintains 
the highest standards in respect of 
Safety, Health, the protection o f the 
Environment and Quality.

SMIT's services are organised into four
Divisions:
► Harbour Towage: harbour towage 

services and related maritime services.
► Terminals: towage services and related 

maritime and management services to 
offshore and onshore terminals.

► Salvage: salvage, wreck removal, 
environmental protection and 
consultancy.

► Transport & Heavy Lift: chartering, 
barge rental & transport, ocean, coastal 
and river towage, heavy lifting and 
marine support to a variety of civil and 
offshore projects.

w w w . s m i t . c o m

For our SMIT Vessel M anagem ent Services
(SVMS) Departm ent we are looking for a:

Vessel Manager 
Nigeria

Purpose:
To manage vessels on a daily basis in order to
achieve an optimal availability on our sites in
Bonny Island, Nigeria and Malabo, Equatorial
Guinea.

Job description:
► Responsible for theTechnical Management of 

vessels, owned by an internal customer.
► To ensure that maintenance works, repairs, 

dockings and modifications are performed 
on a quality, environment friendly and cost- 
effective level in order maintain the fleet at a 
high standard and to minimize downtime.

► Provides and maintains a (1 and 5) year 
[technical) budget for the maintenance of 
the vessels in management and provides 
periodical reports to the customer and SVMS 
main office.

► Carries out and adapts SVMS procedures 
within the framework of the customer and the 
company.

*  Takes care of adequate financial settlement in 
dealing with claims and rapports to insurance 
companies in the correct manner.

location: Bonny island, Nigeria 

Qualifications:
► HBO work and way of thinking.
► A nautical or technical education.
► At least 5 years of practical experience (for 

instance nautical/technical inspector).
► Several years of management experience.
► Fluent in spoken and written English.
► Good social and communication skills.

Competencies:
► Management skills.
► Customer oriented.
► Result orientated.
► Enterprising.
► Flexible.

Interested? Please respond by sending your 
CV including all personal details and a short 
covering letter before 10 January 2007 to SMIT, 
Attn. Human Resources Department,
P.O. Box 59052,3008 PB Rotterdam or send an 
e-mail to humanresources@smit.com.

For additional information please contact 
Mrs Hélène Bakker, Human Resources Manager, 
phone 010-4549370.

Responses from external agencies will not be given any attention.

PEN D E N N 1S
W O R L D C L A S S  S U P E R Y A C H T S

Due to further expansion Pendennis Shipyard are now seeking PROJECT MANAGERS, PROJECT 
ENGINEERS and ESTIMATORS to organise production in their fast moving, and exciting yachtbuilding 
and refit business. Successful candidates must have a minimum of three years previous shipbuilding 
experience and have good spoken and written English for which they will receive an excellent salary, with 
good prospects. To learn more about what we do visit www.pendeimis.com If you would like to be 
considered for any of these positions please send your CV and covering letter to: Mrs.Carla Iggulden, 
Personnel Assistant, Pendennis Shipyard Ltd., The Docks, Falmouth, Cornwall, England, TR11 4NR or 
email carla.iaauklen@Dendennis.com Tel: 00 44 01326 211344

MULTI NV
Scheepsbouwkundig Studiebureau

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

Autocad, Microstation, Nupas.
MultiNV: Winninglaan 11 9140 Temse -  B 
Tel: +32/3/710.58.10-Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: infoüunulti.be 
Web: http://www.miilti.be

fiÿ* Navaltec
*  *  * M a rin e  Engineering Service B.V.

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

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

http://www.smit.com
mailto:humanresources@smit.com
http://www.pendennis.com
mailto:carla.issulden@pendennis.com
mailto:info@multi.be
http://www.multi.be
mailto:info@navaltec.nl
http://www.navaltec.nl
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MARS 2 0 0 6 3 4  
Mooring in strong tidal 
area
Recently one of our tankers 
was in the process of discharg
ing on a river berth where it 
was known that there was a 
large rise and fall o f tide (up to 
six meters) w ith associated 
strong currents (in the region 
of five knots). O n the change 
of tide the vessel was pushed 
off the berth by the flood tide. 
The master and crew of the 
vessel were aware of this phe
nomenon. The vessel was a 
regular caller at the port and 
the nature of the berth was 
known to all concerned — even 
to the extent that additional 
shore moorings were taken by 
the vessel as a regular process 
in the mooring operation.
It appears there was an accep
tance, by both the terminal 
and the vessel, of the fact that 
the vessel would normally lay 
slightly off berth under certain 
conditions of the tide. How
ever since on this occasion the 
vessel was up to two meters off 
the berth this situation was 
unacceptable to the terminal 
and the vessel was instructed 
to stop discharge. Regrettably 
this was the first intimation of 
a problem to the master and 
deck officers, who were either 
unaware of the situation or un - 
concerned. As a consequence 
the vessel took no proactive 
measures to remedy the situa
tion until it had developed to a 
dangerous and unacceptable 
level.
Remedial action was taken on
board to bring the vessel back 
alongside the berth b u t regret
tably the vessel did not take 
into account the limitations of 
the winch, which was limited 
to 14 tons’ pulling power (gov
erned by the safety relief valve

setting on the hydraulic sys
tem), O n this occasion it 
proved sufficient to pull the 
vessel back alongside the 
berth.
Had the current been stronger 
and if there had been signifi
cant wind effect on the ship's 
hull this may not have been 
the case: the vessel may well 
have been pushed further 
from the berth and even bro
ken free from her moorings. 
The consequences would have 
been further aggravated as the 
cargo arm was not disconnect
ed at any time in this incident.

Recommendations
• Ensure that proper planning 

is in place to ensure that 
moorings are properly tend
ed at all times;

• Take into account local con
ditions on the berth that may 
affect the safe mooring at all 
stages of tide and cargo oper
ations;

• Make contingency plans for 
the potential dangers associ
ated with berths acknowl
edged to be prone to difficul
ties associated with moor
ings, including bu t not lim it
ed to having tugs available at 
short notice to push the ves
sel alongside if needs be, or 
hold the vessel alongside 
throughout the whole opera
tion;

•Ensure that ships’ staff are 
aware of the limitations of 
the mooring equipment in 
cluding maximum pulling 
power of winches and the ef
fect of tidal currents and 
wind on the vessel as she lays 
alongside a berth;

•Ensure there are sufficient 
persons onboard to supple
m ent the duty watch should 
it be necessary to significant
ly adjust the ship’s moorings;

• Take account of the nature of 
the mooring ropes being 
used for the operation, elas
ticity breaking strain and 
general condition;

• If there is an accepted prac
tice of the port that the vessel 
may lay off the berth while 
loading or discharging, limits 
should be agreed between 
the vessel and the terminal 
and an agreed course of ac
tion be drawn up if these lim - 
its are exceeded or it becomes 
apparent they may be ex
ceeded.

Conclusion.
It seems there was a lack of 
awareness on the part of the 
Vessel about the acceptable 
limits for the berth  concerned, 
the likely effects of the tidal 
currents on the berth, the dan
ger associated by being so far 
off the berth and the likeli
hood that the vessel may have 
broken free from her moorings 
had the ropes being used to 
heave the vessel back along
side ‘backed up ’ due to the 
power limit settings on the 
mooring winch hydraulics.
O n this occasion the situation 
was resolved by the vessel us
ing her own resources b u t seri
ous consideration should have 
been given to engaging the as
sistance of a tug or tugs in o r
der to reduce the vessel’s ex
posure to risk.

MARS 2 0 0 6 3 5  
Trapped hand
A  serious personal accident on 
board a handysized bulk carri
er where a seaman suffered a 
serious injury to his hand, re
quired the vessel to be divert
ed to the nearest port to evacu
ate him.
A t 22:00 while the vessel was 
at sea it started pitching due to

swell. The jib of the crane 
resting on the bridge front 
bulkhead started making a 
noise due to friction between 
the jib head and its support. 
The chief officer instructed 
seaman A  to tighten the hoist
ing wire of the crane and ad
just the resting position of the 
jib to press it firmly against the 
crutch.
Two seamen went on deck, 
one to operate the crane (B) 
and the other to attend to the 
resting jib (A). Seaman A  re
alised that the reason for the 
noise was the missing rubber 
pad (should be hard wood) be
tween the jib and its support. 
T he signal led her to seaman B 
to raise the jib of the crane and 
this was promptly carried out. 
Seaman A  then started to put 
the rubber pad under the jib 
head and signaled to B to raise 
the crane jib a little more. 
Seaman B misunderstood the 
order and lowered the crane 
jib on seaman A ’s hand, which 
was between the jib head and 
the support, resulting in a 
severe crush injury. The ves
sel was diverted to the nearest 
port where seaman A  was 
landed for surgery.

Immediate cause
1. A n error in  communication 
resulted in seaman B lowering 
the crane jib into the securing 
crutch while seaman A ’s hand 
was on the crutch.
2, Failure to observe basic 
seamanship practice — never 
stand directly under load,

Basic causes
1. Complacency. The crane 
jib should have been swung 
out sufficiently before work
ing on the crutch.
2. Poor lighting on the deck, 
which may have resulted in



seaman B misunderstanding 
the signal made by seaman A.
3. Lack of communication: 
walkie-talkies were not used.
4. The hazards involved in the 
job not discussed before com 
mencing it.

MARS 2 0 0 6 3 6  
Poor use of VHF
VHF Conversation between a 
tanker and a cargo ship in the 
vicinity of Messina Strait. Per
fect visibility in the area on a 
fine summ er’s evening in July. 
The tanker has the cargo ship 
on her port bow and is obvi
ously concerned about a colli
sion risk or close quarters 
crossing situation. The tanker 
calls up the cargo ship by 
name and when the ship 
replies, asks what her inten
tions are. T he cargo ship ig
nores the call. The tanker calls 
again after a few minutes and 
the cargo ship replies.

Conversation is as follows and 
was held on open V H F chan
nel 16.
T anker: W hat are your in 
tentions?
Cargo: Maintain my course 
and speed.
T anker: But you are on my 
port side, you m ust alter 
course.
Cargo: M y captain told me to 
keep to the course.
T anker: Let’s go back to 
school m y friend. You are on 
my port side you are the give 
way vessel. You must alter 
your course.
Cargo: I m ust alter my
course?
T anker: Yes, you must alter 
your course.
Cargo: I m ust tell my captain. 
Silence for about. 1 minute 
Tanker calls cargo vessel and 
cargo vessel replies.
T anker: OK my friend m ain
tain your course. Do not alter 
course. I will alter my course. 
Do not alter your course. 
Cargo: OK, maintain my 
course.

Editor's note: To many this 
may seem a humorous ex
change, but. it demonstrates so 
many underlying issues: stan
dards o f watch keeping, under
standing of Colregs, bridge 
team management and general 
competence. Management 
everywhere should ensure that 
such an exchange could not 
happen within their crews, and 
mariners everywhere should un
derstand what they could be up 
against when assessing their 
own risks.

MARS 2 0 0 6 3 7  
Ship/shore safety 
struggle
Recently there were repeated 
reports from the ship com 
plaining of poor ship - shore in - 
terface at a north African ter
minal. The subject vessel calls 
at this terminal frequently and 
the reported incidents were 
observed during the first two 
months of this year. The re
ports indicated the following 
problems:
•A  leak was detected on the 

shore flexible cargo hose dur - 
ing pre-discharging pressure 
test. The ship’s staff request
ed the terminal to replace the 
leaking hose, which took 
place within next two hours;

• T he terminal staff used only 
four bolts (instead of twelve) 
to connect the shore reducer 
to the ship’s cargo manifold. 
The sliip’s staff refused to 
accept such an arrangement 
and insisted that the correct 
procedures should be fol
lowed. The terminal staff re
luctantly agreed and put in 
place the missing bolts w ith
out tightening them up. To 
avoid further delays the 
ship's crew completed the 
work tightening up all the 
bolts. The incident was re
ported to the loading master 
with no apparent reaction 
from the shore authorities. 

•Problem s with ship-shore 
communications were en
countered when the master 
requested suspending dis

charging operations due to 
the unberthing operation of 
another vessel moored ahead. 
The cargo operations were fi
nally suspended thirty m in
utes after the first notifica
tion;

• The discharging pressure 
was reduced at the request of 
the terminal due to a leakage 
in the shore flexible hose. 
The vessel was not advised 
that the request was as a re
sult of the leakage. Later, the 
discharge operations were al
so suspended at shore re
quest. Information about the 
hose leakage was found d u r
ing discussions with the ter
minal staff at a later stage.

Recommendations
• T he crew must adhere to the 

company cargo safety proce
dures with greater vigilance 
while in this terminal;

• T he crew m ust be aware that 
the terminal staff may some
times act in an unprofession
al manner and even dem on
strate negligent and unsafe 
behavior;

• Double checking of the work 
quality performed by the 
staff attending the connec
tion of the cargo hoses is es
sential;

•T h e  problem with ship- 
shore communication should 
be protested from the vessel 
and requires action from the 
terminal (replacement of 
personnel);

• Any abnormalities either on 
board or ashore should be 
immediately reported by the 
duty watch to the chief offi
cer;

• This office should be in 
formed in order to assist and 
clarify the issues with char
terer.

Conclusion.
W e should be aware that not 
all the terminals and their staff 
are as professional as we 
would expect them to be. A l
though international safety 
standards for oil and gas ter

minals are specified and 
should be implemented, we 
can still meet the situations 
when those standards are not 
always maintained in the satis
factory level. The safety 
awareness o f the ship’s crew is 
therefore crucial. It is impor
tant that the crew do not com
promise when safety issues are 
involved.
The crew of that particular 
vessel acted in a very profes
sional manner and never hesi
tated to take action when it 
was required.

Editor's note: A  true safety cul
ture and. resultant reduction in. 
accidents can only be achieved 
when such bold, shipboard deci
sions are fully backed and even 
appreciated by the management 
company like in this case. Well 
done!

Official Report Auto
matic Container Locks 
& Loss Prevention 
Circulars
G ard P & I C lu b  05-06 and  
08-06
A large container vessel in 
sured with Gard has recently 
experienced a serious loss of 
containers. W hile investigat
ing the incident we learned of 
similar events with several 
other new, large vessels cov
ered by other P&I clubs. One 
of the common factors seems 
to be that the vessels had all 
been using fully automatic 
container locks (FAT) be
tween the container corner 
castings. Such locks have been 
introduced in 2004 mainly on 
board new, modern vessels. 
Investigations are still ongoing 
bu t it seems clear that this type 
of lock, having holding power 
only by its geometrical shape, 
may under certain circum
stances jum p out of the corner 
castings. The best evidence is 
that this is happening during 
heavy pitching movements of 
the ship and that the contain
ers may thereafter be lost 
when the vessel is rolling. In



most cases the containers have 
been lost from the aft deck.

Recommendation 
W e expect that the class soci
eties involved will investigate 
these events but until a solu
tion has been found we recom
mend our members and 
clients to take note of the 
problem and learn from the 
unfortunate experiences. 
Members and clients with 
vessels using fully automatic 
container locks are recom - 
mended to contact their class 
societies as well as the m anu
facturer of the container locks 
to obtain their recommenda
tions as to further actions. 
Gard has been informed of 
owners who have already tak
en substantial measures to rec
tify this situation, including 
replacing locks, applying limi - 
tations where heavy weather is 
expected and even reducing 
the height of the container 
stacks.

Card’s member survey 
As a part of our investigation 
of the container losses, Gard 
conducted a survey among 
some of its members.
This has revealed that the 
losses experienced by m em 
bers seem to be limited to one 
type of F A T  available in the 
market. O ur recommendation 
in Loss Prevention Circular 
no, 05-06, to contact the re
spective suppliers of such 
locks to seek clarification of 
any limitations, is therefore 
still valid. A  meeting of Inter
national G roup’s Ship T ech
nical Committee on this issue 
is expected to take place this 
autumn when more evidence 
is available from the parties 
mentioned below. The inten
tion is to also invite the classi
fication societies to attend.
The use of fully automatic 
container locks does not have 
any implication on the scope 
of P&I cover as long as the 
locks used are class approved 
and the container stowage

complies with applicable reg
ulations.

Recommendation.
Gard is still of the opinion that 
it is prudent for shipowners to 
seek further information from 
the approving classification 
society and container lock 
manufacturer/supplier con
cerning the suitability and 
conditions for use of the spe
cific type(s) of fully automatic 
container lock(s) that are being 
used or are intended to be used 
on board their ships, in order 
to minimize the risk of future 
losses. For more information 
please visit www.gard.no.

Official Report
The following U K Marine In
formation Note (M IN) is based 
on further research and inci
dents such as those reported in 
M A R S 200532 published in 
Seaways, July 2005 
AIS (automatic identification 
systems) operational notifica
tion -  safety of navigation. 
A C R /N auticast AIS. M IN  
243: Notice to all shipowners, 
masters, operators, small craft 
vessel operators, statutory 
harbour authorities and VTS 
authorities.

Summary
Erroneous AIS transmissions 
continue to cause concern. 
M IN  231 (M +F) requires 
coastal authorities and ship
ping to inform vessels of erro
neous vessel data being trans
mitted. Subsequent to the is
sue of M IN  231 a specific is
sue has been identified with 
one make of AIS and this in 
formation note requests ves
sels equipped with this system 
to take specific action.

Introduction.
The M CA, as the U K  compe
tent authority, monitors AIS 
transmissions. It has become 
evident that some of the A C R  
/  Nauticast AIS systems 
transm it a default M MSI 
(1193046), This has the po

tential, in certain circum
stances, to cause ‘target swap’ 
with a possible consequence 
that more than one vessel can 
appear as a single vessel. 
Stations undertaking vessel 
contact pursuant to the re
quirements of M IN  231 
should be aware that the vessel 
name may default to N auti
cast. In this event, it may be 
necessary to identify a vessel 
by its position (latitude and 
longitude) and if that fails, to 
follow up at its next port.

ACR/N auticast technical 
information
There are two potential causes 
of the problem:
• The vessel’s M M SI may not 

have been entered at installa
tion;

• The system memory reverts 
to default value when exter
nal power is lost and the in 
ternal memory backup bat
tery becomes discharged.

The manufacturer is aware of 
the problem and is taking 
steps to rectify it. A C R  /  N au 
ticast technical information 
details the actions required 
and vessels are requested to 
undertake these actions at the 
first suitable opportunity.
It is possible that the same 
problem exists on AIS equip
ment with the following trade 
names:
• Raytheon Marine RM808 

AIS
• A C R  Global W atch UAIS 
•M arine Technologies

Bridgemate AIS
• NauticastX-Pack DS

The A C R  /  Nauticast techni
cal bulletin also applies to 
these systems.
The full M IN  and the A C R  
technical bulletin can be 
downloaded from the M C A  
website at
www.mcga.gov.uk/c4mca/ 
min. 2 43.pdf.

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

http://www.gard.no
http://www.mcga.gov.uk/c4mca/
mailto:mars@nautinst.org


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

De mooiste schepen van de NedlloydDe mooiste schepen van 
de Holland West-Afrika  
Lijn

Door : A m e Zuidhoek 
Formaat: 22 x 22 cm 
144 pagina’s 
Circa ISO illustraties 
(hoofdzakelijk fo to ’s in 
zwart/wit)
Genaaid.gebonden in harde, 
geplastificeerde kaft 
Uitgeverij: Aprilis B. V . , 
Zaltbommel, 2006.
ISBN : 90 5994 112 8.
€ 1 9 .5 0

Door: A m e Zuidhoek 
Formaat: 22 x 22 cm 
132 pagina’s
Ruim. 100fo to ’s in zwart/wit. 
Circa zestig verdere illustraties 
Genaaid, gebonden in harde, ge
plastificeerde kaft 
Uitgeverij: Aprilis B .V., Zalt
bommel, 2006 
ISBN : 9059941373.
€ 19 ,5 0

Twee nieuwe boeken van A r
ne Zuidhoek, die qua opzet 
grote overeenkomsten verto
nen. In beide boeken is de 
tekst voor het grootste gedeel
te gewijd aan een beschrijving 
van reizen en van het leven aan 
boord, vooral aan de hand van

de ervaringen van de schrijver 
zelf. Een bescheidener deel 
van de tekst gaat over de on t
wikkeling van de respectieve
lijke rederijen.
Over de schepen zelf gaan 
vooral de vele foto’s en de 
daarbij behorende bijschrif
ten. In de meeste gevallen

worden alleen de voornaamste 
gegevens van de schepen ver
meld.
A m e Zuidhoek heeft een ge
heel eigen stijl en soms ook een 
afwijkend woordgebruik, wat 
niet door iedereen, maar door 
velen wel wordt gewaardeerd. 
Deze nostalgische boekjes zijn 
het bekijken en lezen zeker 
waard, maar zij pretenderen 
niet een volledige geschied
schrijving van deze rederijen 
en hun schepen te geven. 
Daarvoor is een andere pen 
nodig.

F . K ok

Zeilschepen van de lage landen, de binnenvaartAken, Tjalken en Kraken:

Door: Hans Haalmeijer en Dik 
Vu ik
Formaat: 15 x 21 cm 
240 pagina's 
M et afbeeldingen.
Ingebonden 
Uitgeverij: De A lk  
ISBN:  90 6013 274 2 
€ 17 .5 0

In dit boek worden door de 
auteurs, Hans Haalmeijer 
(1940), gepensioneerd koop
vaardij-officier, en freelance 
journalist en historicus Dik 
Vuik (1959), de zeilschepen 
beschreven die vanaf de oud
heid to t in de eerste helft van 
de twintigste eeuw vracht en 
passagiers vervoerden over de 
binnenwateren van de lage 
landen. Deze vaartuigen 
maakten als het ware deel uit 
van het landschap. Veel van 
deze schepen zijn afgebeeld 
door bekende zee- en land
schapschilders van verschil
lende nationaliteiten, zoals de 
Van der Veldes, Porcellis, 
Storck, Van Ruysdael, Cuyp, 
de Duitser Backhuysen, de 
Engelsman Turner, Koek
koek, Jongkind en zelfs M on
driaan.
De oudste afbeeldingen van

vaartuigen zijn gevonden 
langs de oevers van de Nijl, 
terwijl op bewaard gebleven 
Romeinse grafstenen schepen 
uit een latere periode kunnen 
worden gereconstrueerd. Er 
zijn gegevens bekend gewor
den over schepen aan het be
gin van de vaderlandse ge
schiedenis door archeologi
sche vondsten: in 1955 de 
boomstamkano bij Pesse van 
6500 jaar voor Christus; tus
sen 1971 en 1974 bij Zwam- 
merdam de resten van vaartui
gen uit de Romeinse tijd van 
200 na Christus; in 1997 een 
bijna nog complete Romeinse 
aak uit dezelfde periode in 
Leidsche Rijn; en in 1998 bij 
de aanleg van de Betuwelijn 
bij Hardinxveld-Giessendam 
een boomstamkano van 5000 
voor Christus. Van de vroege 
Middeleeuwen zijn op ver
schillende plaatsen in Neder
land een aantal plankboten uit 
de elfde en twaalfde eeuw ge
vonden, Schilderijen, tekenin
gen, gravures en etsen uit de 
Renaissance en de Barok zijn 
de belangrijkste bronnen uit 
die perioden. Gedetailleerde 
technische tekeningen beston - 
den nog niet.

Het eerste Nederlandse boek 
over de scheepsbouw was “ Ael- 
oude en hedendaegsche 
Scheepsbouw en Bestier” van 
Nicolaes W itsen in 1671. Een 
tweede belangrijke publicatie 
was ‘D e  Nederlandsche 
scheepsbouw-konst open ge- 
stelt” van scheeptimmerman 
Cornelis van Yk. In het werk 
van Rotterdamse tekenaar en 
etser Gerrit Groenewegen ge
bundeld in “Verzameling van 
vier en tachtig stuks Holland- 
sche schepen, getekend en in 
koper gebragt” uit 1789 zijn 
veel Nederlandse zee- en 
binnenvaartschepen gedetail
leerd afgebeeld. Ook de publi
caties van belastingcontroleur
F. van Loon uit Sneek, zeeoffi
cier Pieter le Comte, Ir. E. van 
Konijnenburg en zijn jongere 
assistent W.K. Versteeg, de 
boeken van C.G.E, Crone,
H.C.A. van Kampen, H. Kers- 
ken Hzn. en P.J.V.M. Sopers 
waren belangrijke bronnen over 
de schepen uit de negentiende 
en twintigste eeuw. De oude 
Vlaamse binnenschepen wer
den beschreven door R. de Bock 
en getekend door M. Seghers. 
Voor het samenstellen van dit 
boek hebben de auteurs dank

baar gebruik gemaakt van de
ze bronnen, aangevuld m et 
bijzonderheden en feiten ver
kregen door eigen onderzoek 
en waarneming. In 2002 p u 
bliceerden Haalmeijer en Vuik 
hun eerste boek over de sche
pen van de VOC: “Fluiten, 
katten en fregatten”.
De auteurs zijn er zeker in ge
slaagd om de schepen, afge
beeld op schilderijen en teke
ningen, herkenbaar te maken, 
106 schepen zijn beschreven, 
afgebeeld en alfabetisch ge
rangschikt naar typenaam. 
Dertien scheepstypen waar
van geen afbeelding kon wor
den gevonden zijn vermeld in 
een appendix. D it wordtvoor- 
afgegaan door een historisch 
overzicht waarin de voor de 
binnenvaart belangrijkste ge
beurtenissen vanaf 200 v.Chr. 
tot 1937 duidelijk zijn geru
briceerd.
Aken, Tjalken en Kraken 
kunnen wij beschouwen als 
een nuttig en overzichtelijk 
naslagwerk voor iedereen die 
geïnteresseerd is in  de historie 
van de zeilende binnenvaart in 
Nederland en België.

G .J. de B oer



Tabel 1 Opgeleverd 
2 e kwartaal

Opdrachten 
2 e kwartaal

Orderportefeuille 
per 3 0  juni 2 0 0 6

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

1 Zuid Korea [ i] 97 3.275.973 152 5.956.946 1278 69.107.524 42.890.140 + 74 + 3.115.934

2 Japan [2] 124 2.134.577 151 3.346,705 1227 55.350.886 28.169.735 + 76 + 1.950.513
3 China [3] 114 1.322.675 147 2.44:2,776 1308 32.630.803 19.550.731 + 15.3 + 3.279.925
4 Duitsland [4] 15 353.429 20 304.674 202 4.138.269 3.719.858 + 8 + 99.795
5 Italië [5] 6 320.708 15 213,215 96 2.139.355 2.549.848 + 4 - 145.396
6 Polen [6] 12 119.104 5 36,750 132 3,718.480 t„18S.g?l - 3 - 44.850
7 T  aiwan [9] 6 124.838 12 458.25Ö 61 2.576.5.37 1.600.715 + 9 + 385.606
8 T  urkije [7] 26 151.387 9 97.798 209 1.392.931 1,574.431 + 10 + 118.620
9 Roemenië [10] 15 124.848 11 198.212 105 1.747.053 1.509.456 + 5 + 196.354

10 Kroatië [8] 5 96.028 2 36,000 69 3,304.831 1.40.5.854 + 3 + 58.318
11 N ederland [12] 18 66.480 29 103.618 247 679.773 1.062.061 + 25 + 101.785

1.2 Vietnam [18] 6 19.584 13 312.800 97 1,500,881 1.044.961 + 19 + 405.643
13 Filippijnen [21] 5 62.25.0 7 181.545 57 1.752.393 989.263 + 33 + 463.368
14 Finland [11] 2 237.033 0 0 11 853.527 95:3.274 - 1 - 19.800
15 Rusland [13] 9 73.366 3 66.980 95 913.425 948.787 - 1 - 6.672
16 Denemarken [14] 1 63.656 1 0 14 1.450.000 943.500 + 0 + 41.600
17 Spanje [17] 10 42.326 9 113.030 121 641.713 813.561 + 19 + 163.351
18 India [16] 5 2.6.345 17 121.9 IQ 132 674.031 809.358 + 13 + 111.964
19 Frankrijk [15] a 118.276 1 960 9 695,333 761.075 - 1 - 90.981
10 Ver. Staten [19] 12 42,357 3 6.975 79 516.046 585.319 + 6 - 19.999

Tabel 2 Opgeleverd 
2 e kwartaal

Opdrachten 
2 e kwartaal

Orderportefeuille 
per 3 0  juni 2 0 0 6

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

LNG tankers 7 540.444 13 1.284.150 145 15.497.902 11.690,385 + 12 + 946,373
LPG tankers 9 77.104 15 357.310 160 3.647.898 3.109.495 + 2 + 227.231
Chemical iëntankers 63 843.003 65 888.869 724 11.108,667 9.716.764 + 50 + 641.573
Olietankers (crude) 2'5 738.118 43 1.531.535 402 38.338.783 13.861.387 + 43 + 1.459.134
Productêntankers 36 503.551 63 1.219.571 485 12.169.862 8.736.914 + 5.3 + 899.360
Tankers overig 3 9.851 0 0 7 57.102 66.155 - 1 -  5.405
Droge bulkschepen 81 1.468.330 84 1.707.743 811 36.084.197 15.026.872 + 73 + 1.110.437
Droge bulk, zelflossend 0 0 3 30,030 5 44.600 39.060 + 1 + 14.530
Droge bulk, overig 3 30.891 1 13.600 43 1.574.382 .8.88.905 + 1 + 34.454
Vrachtschepen 63 397.317 73 901.599 683 5.081.577 5.231.357 + 49 + 714.151
P ass. /vrachtschepen 0 0 0 0 2 18.400 34.040 + 0 + 0
Containerschepen 93 3.741.615 130 4.536.655 1.185 46.611.593 33.331.333 + 55 + 3.391.455
Roeischepen 0 0 3 14.350 13 113.190 155.080 + 1 + 14.350
Ro-ro vrachtschepen 14 236.401 19 561.07.2 229 9.310.630 5.946.071 + 11 + 230.435
Pass./ro^ro vr.schepen 10 141.593 10 117.181 80 1.413. S3 3 1.395.481 - 7 -  56,760
Cruise schepen 5 707.5.33 3 301.500 39 3.057.359 3.851.070 + 3 -  163.361
Overige pass.schepen 4 8.328 1 .30.300 54 40.062 169.473 + 1 + 40.374
Overige droge lading 0 0 5 61.800 16 186,128 313.1.27 + 7 + 95.410
Subtotaal ladingschepen 414 8.433.077 516 13.446.164 5.077 184.355.855 112.442.868 + 356 + 8.584.720

Visserij vangschepen 16 34.583 1 1.000 112 105,083 309.570 - 5 -  14.678
Overige vissérijschepen 0 0 1 3.936 10 9.633 33.583 + 1 + 3.865
Offshore bevoorrading 30 200.350 76 483.383 367 851.741 2.333.881 + 67 + 409.555
Overig offshore 6 168.903 33 348.450 68 704.315 1.181.534 + 13 + 146,013
Research 1 5.278 1 18.750 21 103.430 300.050 + 0 + 739
Slepen/duwen 87 148.477 23 49.170 370 173.346 717.223 - 1 + 28.054
Baggeren 0 0 1 5.1.20 21 87.203 183.806 + 2 + 7.190
Overig 17 51.090 6 55.045 90 182.012 409.121 - 8 -  8.411
Subtotaal bedrij I’s vaartuigen 158 608.681 131 963.744 1.059 2.216.752 5.368.768 + 68 + 572.316

T  otaal generaal 572 9.041.758 647 14.409.908 6.136 186.572.607 117.811.636 424 9.157.036



Voor het 15® achtereenvolgende kwartaal 
toont de omvang van het wereldorder- 
boek een toename: aan het einde van het 
tweede kwartaal van 2006 telt de order
portefeuille 6136 schepen met 
117.811.636 egt en 186.572.607 gt. D it 
betekent een toename van 424 schepen, 
9.157.036 egt (8,4%) en 15.582.025 gt 
(9,1%) ten opzichte van het vorige kwar
taal.

De opleveringen waren iets hoger dan in 
het voorgaande kwartaal met: 572 sche
pen, 9.041.758 egt en 13.223.028 gt; dat is 
52 schepen, 941.260 egt (11,6%) en 
254.022 gt (1,9%) meer dan in het voor
gaande kwartaal.

Nieuwe opdrachten lagen aanzienlijk 
hoger dan in het voorgaande kwartaal. Zij 
betroffen 647 schepen, met in totaal 
14.409.908 egt en 23.625.543 gt; dat is 29 
schepen, 3.008.603 egt (26,4%) en 
5.460,581 gt (30,1%) meer dan in het 
voorgaande kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd's moet 
ruim 16% van de orderportefeuille (19,3 
miljoen egt) nog in 2006 worden opgele
verd, bijna een derde (37,5 miljoen egt) in 
2007 en de rest, ruim 50% (60,9 miljoen 
egt) in 2008 of later.

De grootste winnaars qua omvang van de 
orderportefeuille waren dit kwartaal Zuid 
Korea, China en Japan, die ruim 3,1 resp. 
2,2 en 1,9 miljoen egt winst boekten. 
Verder gingen de Filippijnen, Vietnam, 
Taiwan, Roemenië, Noorwegen, Spanje, 
Turkije, India en ons eigen land er meer 
dan 100.000 egt op vooruit.
H et enige land dat meer dan 100.000 egt 
achteruit ging, was Italië.

De cijfers voor de 'Top 20' scheepsbouw- 
landen worden in tabel 1 gegeven.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschil
lende scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt m et 1.062.061 egt op de 
wereldranglijst de 1 1® (12*) plaats in. Naar 
gt gemeten staat Nederland met 679.773 
gt op de onveranderde 18® plaats en naar 
aantal schepen in opdracht met 247 stuks 
op de 4® plaats (onveranderd, tussen haak - 
jes de positie in het vorige kwartaal).

Bij de opgeleverde tonnage neemt N eder
land met 66.480 egt de 14® (1 1®) plaats in, 
met 43.673 gt de 16® (15®) plaats en naar 
aantal schepen met 18 stuks de 7® (4e) 
plaats.

H et aantal nieuwe opdrachten was 29 
stuks, met 103.618 egt en 48.705 gt. 
Hiermee staat ons land op de 13® (13®) 
plaats naar egt, op de 17® (15®) naar gt en 
op de 4® (9®/10®) plaats qua aantal 
schepen.

Volgens de gegevens van Lloyd's moet 
circa 38% (402.958 egt) van de N eder
landse orderportefeuille nog in 2006 
worden opgeleverd, circa 43% (458.116 
egt) in 2007 en de rest (200.987 egt) in 
2008 of later.

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

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

Tabel 3 Opgeleverd 
2 e kwartaal

Opdrachten 
2 e kwartaal

Orderportefeuille 
per 3 0  juni 2 0 0 6

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

L PG  tankers 0 0 0 0 1 3.000 4.800 + 0 + 0
Chemicaliëntankers 0 0 0 0 5 14.996 23.992 + 0 + 0
Productentankers 1 5.720 2 13.120 4 17.288 25.662 + 2 + 14.422
Overige tankers 0 0 0 0 2 1.702 3.915 + 0 + 0
Vrachtschepen 6 31.146 6 31.628 84 309.461 430.943 - 1 - 8.504
Containerschepen 2 18.844 0 0 22 176.801 198.047 + 2 + 17,212
Pass./Ro-ro vr.schepen 0 0 1 1.800 1 600 1.800 Ht- 1 + 1.800
Passagiersschepen 0 0 0 0 6 4.035 24,210 Ht- 1 + 2.400
Overige droge lading 0 0 0 0 2 30.069 30.069 Ht- 1 + 15.000

+ 0 + 0
Subtotaal ladingschepen 9 55.710 9 46.548 127 557.952 743.438 + 6 + 42.330
Bedrijfsvaartuigen 9 10.770 20 57.070 120 121.821 318.623 + 19 + 59.455

Totaal 18 66.480 29 103.618 247 679.773 1.062.061 + 25 + 101.785
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IMieuwe koers KNVTS

De KNVTS heeft al enige ja 
ren te maken m et een verloop 
in het ledental. O m  inzicht te 
krijgen in wat de oorzaak hier
van kan zijn is in 2005 een en
quête gehouden om te onder
zoeken of de doelstellingen en 
de activiteiten van de KNVTS 
nog steeds voldoen aan de ver
wachtingen van de leden.
H et resultaat van deze enquête 
gaf aan dat de vereniging een 
nieuwe koers moet gaan varen 
als gevolg van de veranderde 
omstandigheden in de m ari
tieme industrie en de eisen van 
de leden. De interesse voor de 
traditionele activiteiten van de 
vereniging lijkt te verminde
ren.
O p 29 maart jl. is er een verga
dering gehouden met alle af- 
delingsbestuursleden om te 
bepalen wat er gedaan moet 
worden om de vereniging weer 
een grotere aantrekkings
kracht te geven voor de m en
sen die nu en in de toekomst 
werken in de maritieme in 
dustrie.
O p de ledenvergadering van 
11 mei jl. is afgesproken dat 
we extra aandacht gaan geven 
aan nieuw beleid en een nieu
we koers van de KNVTS. U i
teraard m et behoud van de 
goede huidige activiteiten zo
als: Schip en W erf de Zee, le
zingen, Schip van het Jaar
prijs, nieuwjaarsrecepties en 
afstudeerprij zen.

Aantrekkelijk
Een lidmaatschap van de 
KNVTS moet aantrekkelijker 
en toegankelijker worden om 
het ledental te vergroten. Een 
verjonging van de vereniging 
is noodzakelijk en een nieuw 
elan is gewenst.
Om  hieraan invulling te geven 
en ideeën verder uit te werken 
is een drietal werkgroepen in 
gesteld bestaande uit leden 
van de verschillende afdelin
gen. Hetbetreft:
• de werkgroep “PR en W er

ving”
•de werkgroep “Doelgroep- 

verbreding”
• de werkgroep “Activiteiten 

doorleden”
Onder leiding van Jac Boeré 
zijn door de werkgroepen 
voorstellen op papier gezet en 
voor goedkeuring voorgelegd 
aan het hoofdbestuur.
De ingebrachte voorstellen 
zijn in een aparte vergadering 
besproken m et als conclusie 
dat er door de werkgroepen 
hard is gewerkt; er zijn vele 
nuttige ideeën naar voren ge
bracht die verder uitgewerkt 
moeten worden. Namens het 
hoofdbestuur dank ik de leden 
van de werkgroepen voor hun 
inbreng to t nu  toe.

Krachtige organisatie
Er is unaniem geconstateerd 
dat de KNVTS een krachtige 
organisatie moet worden en 
blijven.

Omdat niet alles tegelijk opge
pakt kan worden moeten er 
keuzes gemaakt worden. Het 
hoofdbestuur heeft op basis 
van de voorliggende stukken 
gekozen voor onderwerpen die 
verdere uitwerking verdienen. 
Het wordt belangrijk geacht 
met een aantal quick wins te 
starten: onderwerpen die snel 
en zichtbaar tot resultaat leiden. 
De ledenwerfactie is in 
middels van start gegaan en 
lijkt resultaten op te leveren. 
Verwacht mag worden dat het 
ledental uit de neerwaartse 
spiraal komt. Per afdeling 
worden acties opgezet. Zoals 
bekend levert een volledig lid
maatschap een memory stick 
op voor degene die het lid aan
draagt.
H et upgraden van de internet
site heeft hoge prioriteit en zal 
onmiddellijk ter hand moeten 
worden genomen en zichtbaar 
moeten zijn. Actualiteit is 
daarbij noodzaak. D it zal ver
der uitgewerkt. worden en in 
middels zijn acties in gang ge
zet.
Het PR- materiaal moet wor
den verbeterd. Zo zijn er al 
vaantjes met het logo van de 
vereniging gemaakt die tijdens 
belangrijke gebeurtenissen op 
tafels zullen prijken, zoals tij
dens het M aritiem Gala.
De werkgroep “Doelgroep 
verbreding” heeft aangegeven 
het lidmaatschap te willen ver
breden met M BO-ers die op

basis van hun maatschappe
lijke positie ook lid moeten 
kunnen worden van onze ver
eniging. H et hoofdbestuur 
vindt het de moeite waard dit 
verder uit te werken en daarbij 
aandacht te schenken aan het 
niveau van de nieuwe doel
groep en tevens te bezien in 
hoeverre de statuten dit toela
ten,
De werkgroep “Activiteiten 
door de leden” stelt onder an
dere voor om op termijn work - 
shops te starten en de net
werkmogelijkheden uit te 
breiden. H et hoofdbestuur 
spreekt het opzetten van een 
workshop erg aan. Zij stelt 
voor te bezien of hier daad
werkelijk vorm aan gegeven 
kan worden in de eerste helft 
van 2007. Over locatie en 
onderwerp wordt nagedacht. 
De werkgroepen zullen ver
zocht worden één en ander na
der uit te werken, waarbij ook 
de planning en de kosten van 
de activiteiten in kaart zullen 
worden gebracht,
T ot slot wil ik iedereen die bij - 
gedragen heeft aan deze idee
ën voor een nieuw beleid en 
een nieuwe koers nogmaals 
bedanken.
Ik hoop dat in de realisatiefase 
het enthousiasme onvermin
derd blijft.

De vo o rz itte r  van de KNVTS, 

ir. Henk G. H. te n  Hoopen



Ledenmutatie 
V oorgesteld  en  gepasseerd  
voor het J U N I O R  L ID 
M A A T S C H A P

F.R. Brand
Student Maritieme Techniek
T U  Delft
Asserlaan 35
2871 L K  Schoonhoven
Voorgesteld door J.P. Burger
Afdeling Rotterdam

A.G.C.L. Geubbels 
Student W erktuigbouwkunde 
TU Eindhoven 
Samarialaan 115 
5625 R C  Eindhoven 
Voorgesteld door S A , Zeegers 
Afdeling Rotterdam

D. Leeuwestein
Student W erktuigbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Dokweg 13 
3316 A D  Dordrecht 
Voorgesteld door A, Interna 
Afdeling Rotterdam

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

JE , Blankestijn
Surveyor Lloyd's Register
EM EA-Haren
Woolthuisweg 22
8141 RX Heino
Voorgesteld J. de Boer
Afdeling Noord

R. Bosklopper
W erktuigkundige EPZ N.V.- 
Borssele
Boekweitstraat 15 
4341 KD Amem uiden 
Voorgesteld door A, de Groot 
Afdeling Zeeland

E. Bueving
T  ech, Comm. medewerker 
Kon.Niestern Sanders BV- 
Farmsum 
Foxham 2
9601 L D  Hoogezand 
Voorgesteld door A . Eggens 
Afdeling Noord

J.J.A.A. Goris 
Gen.Man. Tech. Organisa
tion,A.P.Moller-Maersk Rot
terdam 
Saerdam 251 
8242 JM  Lelystad 
Voorgesteld door J.P, Stuif
bergen
Afdeling Amsterdam

S. Honderd
Senior Engineeer -  Kon.Mari- 
ne D en Helder 
Hoekerhof 64 
8862 PJ Harlingen 
Voorgesteld door J. de Boer 
Afdeling Noord

J.J.T. van den Hoogen 
Barge Assurance Superinten- 
ded-lNEOS Antwerpen 
Beatrixstraat 38 
3161 AB Rhoon 
Voorgesteld door A. Interna

E.H.N.Hooijschuur
Hoofd productiegroep Bag- 
gerinstallaties
IHG  Holland B. V. Kinderdijk 
Prunuslaan 23 
2803 SC Gouda 
Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Rotterdam

F. Ruisi
Senior Surveyor Lloyd's Re
gister EM EA  Rotterdam 
Parel 19, 3641 XM Mijdrecht. 
Voorgesteld door A. G.Deen 
Afdeling Rotterdam

M. Visser
T  ekenaar/Constructeur-Des- 
ign Engineering 
Hofdijk 533 
3032 CG  Rotterdam 
Voorgesteld door A. Interna 
Afdeling Rotterdam

P.A. Vrieling
Relatiebeheerder-AON G ro
ningen
Zilverschoonstraat 130, 9404 
JG  Assen,
Voorgesteld door J. W. Boeré 
Afdeling N  oord

F.H. Westerdijk
Hoofd Afd, Inspect. Techn.
Secretaris NBKB & IVR
Zeestraat 141
4761 HK Zevenbergen
Voorgesteld door H.M.B. den
Boogert
Afdeling Rotterdam

J. van W  oerkom 
Directeur- D. v. d. Wetering 
Rotterdam 
Planciusschans 5 
2728 H N  Zoetermeer 
Voorgesteld door W . Clau
sing
Afdeling Rotterdam

P.A. Bierdrager 
Maintenance Engineer-Tra- 
duco Heerhugowaard 
Jac.Pennweg 36 
1217 JH  Hilversum 
Voorgesteld door J.H. Klok 
Afdeling Amsterdam

D.F.P. Klaaijsen 
Registerloods-Loodswezen 
Scheldemonden Vlissingen 
Puccinilaan 30 
4384 M K  Vlissingen 
Voorgesteld door H.A. Klaaij - 
sen
Afdeling Zeeland 

M.P.J. Stams
Werktuigkundige - Van Oord 
N V  Rotterdam 
Gravin-Jacobastraat 13 
2805 PL Gouda 
Afdeling Rotterdam

M .P. Veenstra
Marine Auditor-Lloyd’s R e
gister EM EA  Rotterdam 
Roekenplaats 10 
2317 W Z  Leiden 
Voorgesteld door P.M ast 
Afdeling Rotterdam

O verled en
Dhr. G, Bijlsma
geboren 27-10-1925 en ruim
46 j aar lid.
Dhr. P.J. van de Hoof 
geboren 18 12 1932, overle
den op 28-8-2006 en ruim 33 
jaar lid.
Dhr. D.G. van Namen 
geboren 4-8-1918 en ruim 52 
jaar lid.
Dhr. F. Honig
geboren 27-9-1927 overleden 
14-8-2006 en ruim 35 jaar lid. 
Dhr. C. Roos
geboren 10 12 1932 en 5 jaar 
lid.

Voor meer informatie:

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

mailto:secretaris.knvts@planet.nl
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Scheepsbouw Industrie

Maritime Awards Gala
Op 9 november werd in Fort 
Voordorp in Groenekan het 
eerste Maritime Awards Gala 
gehouden. Tijdens dit gala 
werden drie belangrijke inno
vatieprijzen uitgereikt: de
VNSI-Timmersprijs, de 
KNVTS-Schip van het Jaar 
Prijs en de HM E-M aritime 
Innovation Award.
De Timmersprijs voor beste 
ontwerp werd gewonnen door 
Robert Flekkenberg met zijn 
concept-exploratiemodel voor 
de binnenvaart (DIINAM O), 
De Dokter Wagemaker (D a
men Shipyards Group) en de 
Jacoba Prins (Maaskant Brui 
nisse) waren beide genomi
neerd voor de Schip van het 
Jaar Prijs. Maaskant Bruinisse 
sleepte de prijs uiteindelijk in 
de wacht. Van der Velden 
Marine Systems ontving de 
Maritime Innovation Award 
voor de EPS Thruster, waar
voor ook de Promac Aquaset- 
S van Promac en de VOSTA 
T-cutter van VOSTA LM G  
waren genomineerd.
Het Maritime Awards Gala

was met 450 bezoekers een 
groot succes. M et dit gala 
onderstreept de maritieme 
maakindustrie haar innovatie
ve kracht en haar vermogen 
om verregaand samen te w er
ken, Staatssecretaris Karien 
van Gennip en CDA-kam er
lid Roland Kortenhorst zorg
den voor inspirerende woor
den, waarna flink kon worden 
genetwerkt tijdens een speci
aal daarvoor bedoelde bijeen
komst.

Nieuw gezicht bij VNSI

R obert Hekkenberg en s ta a ts s e 

c re ta r is  Karien  wan Gennip (Foto: 

E. J. B ru inekool Fo togra fie  Hilver

sum )

Vanaf 1 november heeft VNSI 
een nieuwe projectmanager 
scheepsbouw: Sieger Sakko 
(28). Sieger zal zich bezighou
den met internationale ont
wikkelingen, wet- en regelge
ving (IM O & SOLAS), milieu 
en diverse andere projecten. 
Zijn ervaring is breed: hij voer 
niet alleen wereldwijd in alle 
officiersrangen op de wilde 
vaart, maar werkte ook een 
jaar als shipbroker. In die 
functie was hij nauw betrok
ken bij de aan- en verkoop van 
offshore schepen en arran
geerde hij onder andere 
(zwaar)zeetransporten.

My Industry
De afgelopen maanden deed 
de IN G  bank een onderzoek 
naar tien Nederlandse toon
aangevende industriële secto
ren, waaronder de scheeps
bouw. Hiervoor werden stra- 
tegiebijeenkomsten georgani
seerd, waarbij VNSI uiteraard 
aanwezig was. Via internet 
vulden 1.400 ondernemers 
een enquête in. De resultaten 
van het onderzoek zijn gepre
senteerd op het seminar ‘M y  
Industry, Dutch M anufactu
ring 2010” op 16 november in 
het IN G  House in Amster
dam.
U it het onderzoek blijkt dat de 
industrie goed is voor zeventig 
procent van de export en voor 
zelfs vijfenzeventig procent 
van de R&D-uitgaven! 
Nederlandse ondernemers 
zien hun onderscheidend ver
mogen vooral in flexibiliteit, 
topkwaliteit, technologische 
vernieuwing en het bieden van 
totaaloplossingen. Nederland 
concurreert veel minder op 
design, laagste prijs en after
sales. Als algemene actiepun
ten worden de volgende the
m a’s benoemd: maatschappe
lijke herwaardering van de in 
dustrie, opleiding en arbeids
markt, samenwerking, duur
zaamheid, terugdringen regel
geving en imago.
In het rapport waarin de 
onderzoeksresultaten zijn 
samengevat, is een apart 
hoofdstuk ingeruimd voor de 
scheepsbouw. Onze tak van 
industrie onderscheidt zich 
door een sterke focus op top
kwaliteit en samenwerking 
met collega-bedrijven, scho
len, kennisinstellingen en 
brancheorganisaties. Ook

blijkt dat onze industrie globa
lisering vooral als een kans be
schouwt, dat men structurele 
samenwerking de meest voor 
de hand liggende oplossing 
acht bij schaalproblemen en 
dat de scheepsbouw harder 
dan anderen werkt aan de ver
betering van haar imago. 
Meer informatie over het IN G  
rapport “M y Industry” kunt u 
op vragen bij VNSI.

De Vereniging Nederland
se Scheepsbouw Industrie 
(VNSI) behartigt de belan
gen van de Nederlandse 
maritieme maakindustrie. 
Zo ondersteunt VNSI haar 
leden op het gebied van 
onderwijs, arbo en milieu, 
techniek, statistiek, onder
zoek, ontwikkeling en sub
sidies, Daarnaast werkt 
VNSI intensief samen met 
organisaties die actief zijn 
in de branche. Speciaal 
voor ondernemingen dié 
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
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Leden
Akerboom Yacht Equipment 
Alblasserdam Yachtbuilding B.V.
W erf Alblasserdam B.V.
Scheepswerf 't Ambacht B.V.
Amels B.V.
Scheepsbouwbedrijf Het Anker 
A-Yachts
Barkmeijer Stroobos B.V.
Bodewes Binnenvaart B.V.
Bodewes Shipyards B.V.
Scheepswerven Gebr. G. & H. Bodewes B.V. 
Scheepswerf L.J. Boer Siiedrecht 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 Smit B.V. 
Scheepswerf Geertman B.V. 
Scheepswerf Gelria B.V.
Scheepswerf Grave B.V.
Van Grevenstein's Scheepswerf B.V. 
Scheepswerf Hoebée B.V.
Hoekman Shipbuilding B.V. 
Scheepswerf Hoogerwaard B.V. 
Scheepswerf De Hoop Lobith B.V.
W erf 'De Hoop' (Schiedam) B.V.
IHC Holland Merwede B.V.
IHC Holland Beaver Dredgers B.V.
IHC Holland Dredgers B.V.
IHC Holland Parts & Services B.V. 
Instalho B.V. Scheepsbouw 
Intervak B.V.
B.V. Scheepswerf De Kaap 
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Royal Van Lent Shipyard B.V. 
Scheepswerf 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. 
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. 
Padmos Bruinisse B.V.
Padmos Stellendam B.V.
Scheepswerf Peters B.V.
Koninklijke Schelde Groep B.V.
Schelde Marinebouw B.V.

Scheldepoort B.V.
Scheepswerf De Schroef B.V.
Serdijn Ship Repair B.V.
ShipdockB.V. locatie Amsterdam 
ShipdockB.V. locatie Harlingen 
Scheepswerf Slob B.V.
Smits Scheepsreparatie B.V.
Texdok B.V.
Texdok Urk B.V.
B.V. Scheepswerf 'Vahali'
Scheepswerf V isser B.V.
Volharding Shipyards 
Scheepswerf Vooruit B.V.
VOSTALMG B.V.
Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V. 
D. van de W etering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V.

Geassocieerde leden 
AKD Prinsen Van W ijmen N.V.
ALBCON B.V. '
Alfa Laval Benelux B.V.
Alubouw 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.
Boonk Van Leeuwen Advocaten 
Borand B.V.
Brabant Mobiel B.V.
Subsidieadviesbureau BTC B.V.
BucoMar 
CAPE Groep B.V.
Center Line 
Copernicos Groep B.V.
WKM Cornelisse Trading B.V.
Croon Elektrotechniek B.V.
Cumarine
DELTA Surveys
DESMI K&R Pompen B.V.
Doornbos Equipment B.V. 
Expertisebureau Var 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
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.
Luttikhuis 
Maetis Arbo B.V.
MARIN
Marin Ship Management B.V.
DMO/ Ressort Zee Koninklijke Marine
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.
Rolta 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.
STF B.V.
STI Engineering B.V.
Stork Special Products B.V.
Stout Pijpleidingen B.V.
Struik & Hamerslag B.V.
Subsea Industries N.V.
TLO Holland Controls B.V.
Touw B&B Holding B.V.
Transmark Fcx 
Trett Consulting B.V.
UGS
B.V. VEGA Meet- en Regeltechniek 
VeKa Group B.V.
Van der Velden Marine Systems 
De Voogt Naval Architects 
VPG Scheepsservice B.V.
Museumwerf Vreeswijk
Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
York International B.V.
Zwartbol Advocaten

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

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


B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH
Sim plex-Com pact-Seals and Bearings 
Simplex-Compact-Fin stabilizers 
Sim plex-Compact-Steering gears 
Carboplan-Mechanical Seals 
Centrax-Bulkhead Seals 
Sterntubes and sterntube bushes 
Turbulo-Separators 
MASCHINENFABRIK BRÛHL GmbH 
Winches
Shiplifts and slipway winches 
DREGGEN CRANE AS
Shipcranes
JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE GmbH
Dredging and propulsion gearboxes
R&M SCHIFFSISOLIERUNG UND AUSBAU GmbH
Accom modation system s and w etunits
BIOCOMPACT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY BV
Sewage treatment plants
DECKMA HAMBURG GmbH
Oil content meters
EUCARO BUNTMETALL GmbH
Cunifer pipes and fittings
MOHR HEBETECHNIK GmbH
Fairleads and hawse holes
Blocks, hooks and shackles
W INELB.V.
Tank vent check valves
Ventilation cowls, pressure vacuum  valves
Watertight doors and Shell doors
Hydraulic watertight sliding doors
Scuppers, flame arresters and deck caps
ENRAF- TANKSYSTEM
Hermetic Ullage. Temperature and
Interface detectors, sam plers and deck valves
JETS VACUUM AS
Vacuum toilet system s
MEGATOR Ltd.
Pumps and hydrophore system s 
WEARDALE CASTINGS & ENG, Ltd.
Steel castings and steel fabrication 
DEERBERG-SYSTEMS
W aste m anagem ent system s 
NAUTILUS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.
Quick release mooring and Lowing hooks

a )
«—j

B .V .  T e c h n is c h  B u r e a u
I I
U I T T E N B O G A A R T

B rugw achter 13 -  3034 KD R otterdam  
Telefoon: 0 1 0 -4 1 1  46 1 4 -F a x :  010 - 414 1004  
E-mail: info@tbu.nl -  w w w .tb u .n l

w w w .b a k k e r s l ie d r e c h t .c o m

ENERGY (+) TECHNICS 
IS OUR WORLD

You can rely on us when it comes to the design and turn-key delivery of electro
technica l drive, contro l and au tom ation  system s, but a lso when it com es to 
sw itchboards, contro l desks, m otors, a lternators , cabling, and custom -bu ilt 
m ach ines for e ither on board, on deck or for subm ers ib le  applications.

Bakker R epair specia lises in m aintenance, d iagnosis, repa ir and w inding of 
m otors, genera tors and transform ers, in high as well as low  voltage.

For service , m aintenance, revision and repair w e are ava ilab le  w orld  w ide, 
24 hours a  day, 7 days a  week.

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.
TeL/fax +31 (0)184 436666/436677 
Engineering, Drives, Automation, Switchboards,
Installation and Service

Bakker Repair B.V.
TeL/fax +31 (0)184 410555/411853 
Revision, Repair, Winding, Balancing,
A lignm ent and Diagnostics

vca a mmer
SLIEDRECHT

Maritime projects, new building, maintenance and renovations
Bakker S liedrecht is an internationally opera ting e lectro-technica l com pany 
specia lis ing in the fie lds of dredg ing, offshore, fishery, m erchant, naval and 

Inland sh ipp ing. W e are continuous ly  search ing  fo r op tim um  and 
innovative  so lu tions, using conventiona l as well as 

s ta te -o f-the-art e lec tro-technica l 
and m echanica l techniques.

mailto:info@tbu.nl
http://www.tbu.nl
http://www.bakkersliedrecht.com


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

jn j iitgtttijfursAuntt/^=7 passe-partout

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

Aandrijftechniek

VOITH
Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 AKTwello
Postbus 201
7390 AE Twello
Tel.+31(0) 5712796 00
Fax +31 (0) 571 27 6445
E-mail: voithnederland@voith.com
www.voith.nl

Arbeidsbemiddeling

hidïtwPiiHmiiSiivïK

Interocean Personnel Services (IPS) 
Rivium Westlaan 8 
2909 LD Capelle aan den Ijssel 
Tel.:+31(0)10 4479494 
Fax.:+31(0)10 2357878 
www .ipspersonnel.com 
maritime@ipspersonnel .com

MARITIME Z f J l
HUMAN RESOURCES

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

0̂  maritiemevacaturebank.nl

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

r

Swets
NAUTISCHE PEBS0B E €ISD IE»5TE«

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

Traduco
Asset Management

Traduco Asset Management
Heetorlaan 1
1702 CL Heerhugowaard 
Tel: 072-572 65 25 
Fax 072-572 03 50 
E-mail: info@traduco.nl 
www.traduco.nl
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Audiovisuele Produkties

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

Coatings

International.
Marine Coatings

International Paint
P.O. Box 856
3160 AB Rhoon
tel, 010 - 503 35 14
fax 010- 503 3 510
email: ip.nI@internationalpaint.cöm
internet: www.intemational-marine.com

Dieselmotoren, 
onderhouds- en repar-atie- 
apparatuur

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

De Haas Dieselmotoren BV 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

Cummins Diesel Sales + Service BV
Galvanistraat 35 
3316 GH Dordrecht 
Tel.:078-61812 00 
Fax 078-617 6579 
E-mail: info@cummins.nl 
www.cummins.nl

DP werkschepen en 
FPSO

mm aritim e consultants

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

Elektrotechnische 
installaties en systemen

J?BRMER
S L IE D R E C H T

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

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

Experts & Taxateurs

Loodswezen

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

Hef kol om/Sectiebouw

Multi Engineering 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

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

Krukas-, drijfstang-, 
motorblokreparatie

Mark van Schaick Marine Services
Nieuwe Waterwegstraat 7 
3115 HE Schiedam 
Tel. +31(0)10 409 0599 
Fax+31(0)10409 0590 
E-mail: info@markvanschaick.nl 
www.markvanschaick.nl

M ach in e fab rie k  VA K ZETTEN B.V.
VAN ZETTEN Eng»neering-worfcs B.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

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

L o o do d  s w e i ê n

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7,319 5 ND Pemis-Rotterdam 
Havennummer 2801, Gebouw 3 
Postbus 830 - 3000 AV Rotterdam 
tel.:+31 (0)10 400 05 00 
fax:+31 (0)10411 5588 
e-mail: info@loodswezen.nl 
www.loodswezen .nl

Maritiem Projectbureau

LOWLAND
IN TER N A TIO N A L

Lowland 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

Hubel Marine BV
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a /d IJssel 
Tel. 010-458 7338 
Fax 010-458 76 62 
E-mail: erik@hubelmarine.com

Marin Ship Management

Marin Ship Management 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.mfmarinedivision.nl

T  akmarine 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 GR Rhoon
info@q-shipping.nl
www.q-shipping.nl

Maritieme elektronica

M i(
ggg Radio Holland

lOOO
Radio Holland Netherlands B.V.
Eekhoutstraat 2,3087 AB Rotterdam, 
havennummer 2121 
Postbus 5068,3008 AB Rotterdam 
Telefoon: +31 (0)10 4283344
Fax: +31 (0)104281498
website: www.radioholland.nl
email: info@radioholland.nl
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M a r i t i m e  S e a r c h
Maritieme Training

Maritieme, , 
^ A c a d e m i e

Nova Contract Opleiding & 
Training
Kanaalstraat 7 
1975 BA IJmuiden 
Tel. 0255-54 72 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl 
www.ncot.nl

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

Mega Jachten

Safety Training

mm aritim e consultants

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

Naval Architects 
Consulting Engineers

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

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

ellship
Allship Marine 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

Coops en Nieborg BV
Postbus 226 
9600 AE Hoogezand 
Tel. 0598-39 55 00 
Fax 0598-39 2427
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

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

Scheeps re pa rat ie

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
312 5 BH Schiedam
Tel. 010-238 09 99
Fax 010-238 09 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl

Schroefasafdichtingen

Maprom 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

Schroefaskoker-
afdichtingen

Veiligheid

B .V .  T e c h n i s c h  B u r e a u

U I T T E N B O G A A R T

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

Staal-IJzer Gieterij

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

CS3WTK aan de wal
;• I N N O T  I V

•>
Innotiv Co-Making
Munsterstraat 20a
7418 EV Deventer
Postbus 72,7400 AB Deventer
Tel. 0570-50 21 70
Fax 0570-50 2171
www.innotiv.nl

Uitlijnen en funderen

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

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

Veiligheidsmiddelen

DATEMA

Datema Delfzijl BV
www.datema.nl
Tel. 0596 - 63 52 SS
Fax 0596 - 61 52 45
E-mail; delfzijl@datema.nl
Tel. 010-436 61S8,Fax 010 - 436 5511
E-mail: rotterdam@datema.nl

Verwarmingssystemen, 
verkoop en onderhoud

HE ATM AST ER
Heatmaster bv
Industrial & Maritime heating systems 
De Zelling 1 
Postbus 2 52
3340AG Hendrik-Ido-Ambacht
Tel.:+ 31 78 6823404
Fax.:+ 3178 6823403
Email: info@heatmaster.nl
www.heatmaster.nl
Heatmaster, your hottest innovator
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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 (m b o -h b o  n iv e a u ) :

• 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 willen 
worden to t zelfstandig werkend Proces Operator /  Mechanic.

Proces Operator / MechaniciMso -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 O p e r a t o r ( M B o  -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 in een w erkrotatie van 14dagen op, 14 dagen a f m et opstapp I aats 
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 Helder o f naar angelique.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.

Acquis itie  n.a.v. deze a dv e rten tie  w o rd t n ie t op p r ijs  geste ld.

http://www.ops-denhelder.nl
http://www.ops-denhelder.nl
mailto:angelique.kruiter@onstreamgroup.nl
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Life sparkles when it's enjoyable. We send best wishes for a truly memorable 

and very successful evening. At the end of the day, sharing a great time is 

what really matters.

LIFE MATTERS
www.lr.org
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