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Wat tanken we morgen?
Internationaal vindt er een
herbezinning plaats over
het gebruik van kernener-
gie voor grootschalige elek-
triciteitsopwekking. Maar
kan een vergelijkbaar pro-
ces ook opgestart worden
voor kleinschalige energie-
conversie en dan met name
voor de maritieme sector?

Mega-Floaters
Preliminary research into large
floating structures like floating
airports started in the 1920s. At
that time aircushion support was
not technically feasible and only
pontoons and semi-submersibles
were considered. The idea of
using aircushion support for large
floating structures was investiga-
ted at Delft University of Tech-
nology in recent years.
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Ramp met de Berlin
Het vergaan van de Berlin is
de grootste scheepsramp die
op de Nederlandse kust
heeft plaatsgehad sinds de
oprichting van beide Ne-
derlandse Reddingmaat-
schappijen in 1824. Nu,
honderd jaar later, kijken we
terug naar alles wat zich bij
de ramp heeft voorgedaan.

46

M.S. Morgenstond I
Op 31 juli 2006 heeft Da-
men Shipyards Cargo Ves-
sels, te Gorinchem het M.S.
Morgenstond I opgeleverd
aan CT Drent Beheer BV,
te Delfzijl. De Morgen-
stond is een Combi Freigh-
ter 12.000 tdw en is de eer-
ste van een nieuwe serie.

40

36

Omslag: Binnenvaart op de Yangtze ter hoogte van
de Qutang-kloof

18
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CCV-regelgeving krijgt de
nodige aandacht. Met dit di-
ploma op zak ligt de weg open
naar een goed betaalde offi-
ciersfunctie aan boord van
megajachten.
De cursisten van de "Master
Certificate MegaYacht" heb-
ben allen een nautische en ge-
varieerde achtergrond - van
jachtmakelaar tot en met kapi-
tein Grote Handelsvaart - en
hebben de keuze gemaakt hun
carrière voort te zetten als offi-
cier op een megajacht of zich
te bekwamen als specialist in
de megajachtindustrie.
De studenten, die studeren
aan de Hogeschool voor de
Zeevaart in Rotterdam, kun-
nen een aanvullende module

"Master Certificate Mega-
Yacht" volgen om aan hetzelf-
de diploma te komen.
Momenteel zijn er wereldwijd
4.000 vacatures in de mega-
jachtenbranche. Vaarervaring
en een nautische opleiding zijn
een vereiste om de opleiding te
kunnen beginnen. 
Het STC biedt deze gekwalifi-
ceerde opleiding als enige aan
in Nederland. De Nederland-
se jachtbouw neemt een voor-
aanstaande positie aan in de
wereld en heeft nu ook een
eigen opleiding voor het ma-
nagen van zo'n megajacht.
Nadere informatie: 
Willem de Vries 
E-mail: vries@stc-r.nl

Eerste Nederlandse opleiding voor megajachten van start 
Na gedegen voorbereiding is
de STC-Group (STC) te Rot-
terdam begin november ge-
start met de opleiding "Master
Certificate MegaYacht". Met
deze elfweekse cursus wordt
een training gegeven aan toe-
komstige officieren van luxe
megajachten (jachten met een
lengte van meer dan 24 me-
ter). In nauwe samenwerking
met de internationale jachtin-
dustrie is een lespakket sa-
mengesteld waarbij met name
aspecten als gastvrijheid, ma-
nagement, attitude, financiën,
hygiëne en onderhoud worden
behandeld. Naast een specifie-
ke nautische module wordt er
in de praktijk zeilles gegeven
en leren de cursisten ma-

noeuvreren met een schip van
veertig meter lengte. De oplei-
ding is als eerste in Nederland
geaccrediteerd door de Mariti-
me Coastguard Agency (UK).
Met deze opleiding - Yacht-
master Offshore - ontvangen
de afgestudeerden, naast hun
al bestaande vaarbevoegdhe-
den op basis van hun eerdere
diploma's, een vaarbevoegd-
heid om als kapitein op mega-
jachten onder Engelse vlag te
mogen varen. De MCA be-
paalt voor alle Engels gevlagde
jachten de norm voor wat be-
treft constructie, veiligheid en
training. In de megajachten-
branche vaart 95 procent van
deze schepen onder de Engel-
se vlag. Ook de Nederlandse

Mutual Recognition of Class Certificates
Not Supported by Maritime Industry

The International Association
of Classification Societies
(IACS) claims that mutual
recognition of equipment cer-
tificates issued by class will re-
duce safety. This view is sup-
ported by ship owners, ship
builders and marine insurance.
In December 2006, IACS
Council met with leading rep-
resentatives of international
shipping and marine industry
associations, including Inter-
national Chamber of Shipping
(ICS), INTERTANKO and
INTERCARGO, represent-
ing the ship owners, Commit-
tee for Excellence in Ship-
building Standards (CESS)
representing the ship builders
and International Union of
Marine Insurance (IUMI) and
International Group of P&I
Clubs representing marine in-
surance.
The European Commission is
proposing a revision of Class
Directive 94/57. In this the

European Union Recognised
Organisations (ROs), consist-
ing of thirteen classification so-
cieties some of which are non-
IACS, shall agree on the con-
ditions under which they will
mutually recognize their re-
spective class certificates, and
this raises safety issues.
The first priority of class is to
ensure that ships are designed,
built and operated in accor-
dance with internationally rec-
ognized safety standards.
Classification rules cover a
large variety of equipment and
systems essential for the safe
and reliable operation of the
ship. There are hundreds of
class certified products, com-
ponents and systems onboard
a ship, each of them part of es-
sential and critical systems. 
Equipment, systems and the
hull form an integrated system
which has to be certified under
a consistent set of require-
ments and procedures if the

safety of the ship shall be as re-
quired. This is why class for a
long time has required that all
these components and systems
are certified by the one society
entrusted with the classifica-
tion of the ship. "Mutual
recognition" of certificates is
not a recipe for enhanced safe-
ty. On the contrary, dilution
and fragmentation of the certi-
fication responsibility will lead
to reduced, not improved,
safety of ship construction and
operations. This fragmenta-
tion of responsibility is a major
concern whenever something
goes wrong. 
A ship owner and a shipyard
agreeing on a classification
society for the classification
of a new construction expect
their contract to be fully exe-
cuted by that society in com-
pliance with its classification
rules. The contract is for cer-
tificates to be issued by the
society itself, not by another

society chosen by the manu-
facturer.
EU has today recognized
thirteen class societies as Rec-
ognized Organizations. The
certificates of all thirteen are
proposed to be mutually ac-
ceptable and consequently al-
so by law, to be accepted by
the ship owner, the shipyard
and the insurance companies. 
IACS members however are
prepared to work with the
equipment manufacturers to
improve the efficiency and ef-
fectiveness of the certification
processes. ICS, Intertanko,
Intercargo, CESS, IUMI and
the P&I Clubs all agreed that
the increased risk of reduced
safety and quality if mutual
recognition takes place will
not be in the best interest of
the general public, nor of the
industry.
Further information: 
Richard Leslie
E-mail: permsec@iasc.org.uk 
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Convenant bedrijfsleven
en onderwijs in Friesland
Het Opleidingsfonds voor het
Technisch Installatie Bedrijf
(OTIB), het Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds voor het
Metaalbewerkingsbedrijf
(OOM), de Friese VMBO en
MBO scholen en de Provincie
Friesland hebben op 18 decem-
ber 2006 een convenant onder-
tekend. Doelstelling is te komen
tot een structurele, duurzame en
praktische samenwerking tussen
het bedrijfsleven en het onder-
wijsveld om de aansluiting tussen
vraag en aanbod ofwel tussen
praktijk en theorie een positieve
impuls te geven.
Vanwege de relatief lage arbeids-
participatie in het noorden is het
van groot belang om het oplei-
dingsniveau te verhogen en de
instroom van goed opgeleide jon-
geren op de noordelijke arbeids-
markt te bevorderen. Samenwer-
king tussen overheid, onderwijs
en bedrijfsleven is hiervoor essen-
tieel. Maar het onderwijs is niet al-
tijd in staat om de technologische
ontwikkeling binnen het bedrijfs-
leven op korte termijn naar het
onderwijs te vertalen. Daarnaast

slaagt het bedrijfsleven er niet al-
tijd in om richting onderwijsin-
stellingen aan te geven wat hun
personeelsbehoefte in aantallen is
op middellange en lange termijn.
Met de oprichting van een regio-
naal dekkend netwerk van BTO's
(bedrijfstakoverleg) willen alle
betrokken partijen met elkaar
komen tot een betere aansluiting
van vraag en aanbod op de ar-
beidsmarkt. Het convenant is
hiervoor de basis.
Het streven is per afdelings- en/of
sectoraalprogramma een BTO
op te bouwen, waarin ongeveer
twaalf vertegenwoordigers van
bedrijven en het VMBO/MBO-
onderwijs samenwerken op basis
van een gezamenlijk overeenge-
komen activiteitenplan. 
Het afgesloten convenant is een
mooie opmaat naar meer. Na
succesvolle pilots in Sneek, Gro-
ningen en Assen is het streven om
in 2007 met 25 BTO's gestart te
zijn in heel noord-Nederland.
Nadere informatie:
André Bouwmeester, regioma-
nager OTIB Noord-Nederland
Tel: 06-52611015

Imtech (technische dienstver-
lener in Europa) maakt be-
kend dat het voor de locaties
Shell Pernis en Shell Moerdijk
in concurrentie een vijfjarig
technologisch onderhouds-
contract heeft verworven ter
waarde van circa 300 miljoen
euro.
In Pernis, nabij Rotterdam, is
Shell Nederland Raffinaderij
gevestigd, één van 's werelds
grootste raffinaderijen. Hier
wordt ruwe aardolie bewerkt
tot olieproducten en chemi-
sche halffabrikaten. Een deel
van deze halffabrikaten wordt
door Shell Nederland Chemie
verwerkt, zowel in Pernis als

op de Shell-locatie in Moer-
dijk. Professioneel en maat-
schappelijk verantwoord on-
derhoud is daarbij van groot
belang.
Voor de komende vijf jaar ver-
wierf Imtech, dat deels al ac-
tief was op beide locaties, in
opdracht van Shell Nederland
Raffinaderij en Shell Neder-
land Chemie twee aparte
onderhoudscontracten bij zo-
wel Shell Pernis als Shell
Moerdijk:
- een contract voor E&I-

werkzaamheden;
- een contract voor werk-

tuigbouwkundige ('mecha-
nical') en civiel technische

werk-zaamheden; op de lo-
catie   Shell Pernis werkt Im-
tech voor dit deel van het
contract samen met GTI.

Deze contracten vertegen-
woordigen voor Imtech, af-
hankelijk van de exact in de
tijd te formuleren technische
omvang, een totale waarde van
circa 300 miljoen euro. Dit is
het grootste multidisciplinaire
industriële onderhoudscon-
tract in Nederland. Door de
omvang biedt het Shell-
contract Imtech belangrijke
continuïteit in de Nederlandse
industriële markt in de ko-
mende jaren.
Imtech opereert op basis van

een prestatiecontract met dui-
delijke meetpunten voor vei-
ligheid en milieu. Belangrijke
uitgangspunten hierbij zijn: 
- optimale samenwerking met

Shell, met aandacht voor
continue verbetering; 

- de garantie van structurele
beschikbaarheid van gekwa-
lificeerde technische specia-
listen;

- het bieden van een transpa-
rante kostenstructuur.

Nadere informatie:
Imtech N.V.
Mr. M.E.J. (Mark) Salomons 
E-mail:
mark.salomons@imtech.nl

Imtech: 300 miljoen euro onderhoudscontract

Olievrije perslucht

De BEKOKAT van Beko
Technologies vermindert de
hoeveelheid olie in perslucht
tot 0,0003 milligram per m3,
zo weinig dat de hoeveelheid
eigenlijk niet meer te meten
is. Met deze waarde voldoet
de perslucht ruimschoots aan
de strenge eisen die DIN EN
8573-1 en ISO 8573-1 stellen
aan de oliehoeveelheid vol-
gens de strenge klasse 1. Deze
katalysators zijn beduidend
efficiënter dan de middelen
die tot dusverre ter beschik-
king stonden.
De eigenlijke katalysator is
een granulaat dat op een tem-
peratuur van ongeveer 150°C
wordt gebracht en de oliemo-
leculen afbreekt waarna er al-
leen nog maar een enkel kool-
stofatoom overblijft. In de
daarop volgende processtap
vindt de reactie plaats met
zuurstof en blijven als eind-
producten H2O en CO2 over.
Omdat ook het condenswater
geen olie bevat is een behan-
deling in een olie-waterschei-
der niet nodig en dat maakt

de BEKOKAT nog milieu-
vriendelijker. Een koeldroger
na de BEKOKAT verwijdert
vervolgens het water uit de
perslucht om het dauwpunt
te verlagen.
De katalysator werkt volledig
onafhankelijk van de omge-
vingstemperatuur, de intre-
detemperatuur, de lucht-
vochtigheid en de olieconcen-
tratie van de aangevoerde
perslucht en is daardoor ui-
terst bedrijfszeker. Zelfs tij-
dens deellasten neemt de effi-
ciëntie niet af.
De installatie is ook financieel
voordelig, onder andere door-
dat het granulaat een levens-
duur heeft van 20.000 be-
drijfsuren. Traditionele actie-
ve koolvullingen zijn door-
gaans niet langer te gebruiken
dan ongeveer 300 bedrijfsu-
ren. BEKOKAT katalysators
zijn leverbaar voor capacitei-
ten van 1 tot 50 m3/min en
drukken tot 16 bar. 
Nadere informatie:
Bekom Technologies bv
E-mail: info@beko.nl
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Nederlandse reder 
bestelt acht tankers

De Nederlandse rederij Uni-
fleet, een dochteronderneming
van de Heuvelman Shipping
Groep, heeft bij twee Chinese
scheepswerven acht zeegaande
chemicaliëntankers besteld met
een gezamenlijke waarde van
ruim 100 miljoen euro.
De ene Chinese werf bouwt
vier schepen van ieder 4.500
m3, terwijl de andere werf vier
schepen van 8.500 m3 bouwt.
De eerste schepen van elk type
worden in oktober 2008 gele-
verd, gevolgd door één schip
van elk type elke vier maanden.
Beide typen tankers worden
gebouwd op grond van zeer
hoogwaardige specificaties en
conform de eisen van de inter-
nationale inspectie- en certifi-

catieautoriteit Bureau Veritas.
Dankzij de hoogwaardige
bouwwijze op onder andere
milieutechnisch gebied, krij-
gen de tankers na afbouw het
predikaat "Clean Ship - Super"
van Bureau Veritas.
Beide scheepstypen krijgen
een dubbelschroefs voortstu-
wing. Het 8.500 m3 type krijgt
veertien ladingtanks en de
hoogste ijsklasse (1A), terwijl
het 4.500 m3 type met twaalf
ladingtanks de ijsklasse 1C
krijgt.
Unifleet is in gesprek met haar
huidige klanten over de toe-
komstige inzet van de schepen,
daarbuiten hebben zich ook an-
dere partijen gemeld die inte-
resse hebben in deze schepen.

Cooperation Wärtsilä and Becker Marine Systems
Wärtsilä and the German
company Becker Marine Sys-
tems have entered into a co-
operation agreement on the
optimization of ship propul-
sion systems.
Becker Marine Systems has
annual net sales of 50 million
euro and is the leading suppli-
er of high-performance rud-
ders of all profiles and sizes, as
well as related systems. More
than hundred professionals

form the Becker offices in
Germany, the UK, Norway
and China. The company has
its headquarters in Hamburg,
Germany. Agencies around
the world complete the com-
pany's global design, sales and
service network.
The aim of the cooperation is
to develop and market opti-
mized propeller-rudder sys-
tems that will save energy, en-
hance crew and passenger

comfort, and ensure maxi-
mum maneuverability of
coastal and seagoing vessels.
These newly combined
propulsion and maneuvering
systems will be marketed and
sold under the well established
Wärtsilä brand.
Both companies will keep
their commercial indepen-
dence and continue to market
their traditional products indi-
vidually.

The agreement marks the
start of joint development
combining the hydrodynamic
and constructional capabilities
of both companies. 
Further information:
E-mail: marit.holmlundsund-
@wartsila.com

Het opleidingenaanbod van
Maritiem Instituut "De Ruy-
ter" in Vlissingen wordt in au-
gustus 2007 uitgebreid met
twee opleidingen binnenvaart
op mbo-niveau.
De opleidingen matroos bin-
nenvaart (niveau 2) en schip-
per binnenvaart (niveau 3)
worden aangeboden in de 
beroepsbegeleidende leerweg
(BBL). De opleiding matroos
binnenvaart is toegankelijk
voor iedereen die een vmbo-b
diploma heeft. De opleiding
stuurman binnenvaart is toe-
gankelijk voor iedereen met
een vmbo-k, -g of -t diploma. 
De leerlingen gaan afwisse-
lend acht weken varen en twee
weken naar school. Tijdens de

vaarweken aan boord worden
ze via internet begeleid door
een docent op school. Het
Maritiem Instituut heeft hier
een speciaal programma voor
ontwikkeld. Voor leerlingen
van buiten de provincie wordt
door het Maritiem Instituut
onderdak verzorgd.
Met het aanbieden van
binnenvaartopleidingen heeft
het Instituut alle zeevaart-,
visserij- en binnenvaartoplei-
dingen in huis, van mbo ni-
veau-2 tot en met hbo niveau
bachelor.
Nadere informatie:
Maritiem Instituut "De Ruyter"
E-mail:
informatie@deruyter-mi.nl

Binnenvaartopleidingen
bij "De Ruyter"

Vopak start bouw terminal Linkeroever Antwerpen

Koninklijke Vopak N.V. kon-
digt aan dat de bouw van de
nieuwe Vopak Terminal Lin-
keroever voor de opslag en
doorvoer van vloeibare chemi-
caliën in Antwerpen in februari
2007 zal starten. Nadat onlangs
de milieuvergunning werd afge-
geven, is inmiddels met de voor-
bereidende grondwerkzaamhe-
den een aanvang gemaakt. De
eerste fase van de nieuwe termi-

nal, met een capaciteit van
100.000 cbm (verdeeld over
zestig tanks), zal in het tweede
kwartaal van 2008 worden op-
geleverd. De uiteindelijke capa-
citeit zal 400.000 cbm bedragen.
De terminal aan het Verre-
broekdok op de Linker Schel-
de-oever van de Antwerpse ha-
ven zal beschikken over inno-
vatieve truck- en wagonlaad-
posten en pijpleidingsystemen

die een efficiënte en veilige
doorzet van vloeibare chemica-
liën garanderen. De aan diep
water gelegen terminal heeft in
fase 1 een steiger voor zeesche-
pen en twee voor binnenvaart-
schepen en/of kustvaarders. 
Met de bouw van deze nieuwe
terminal speelt Vopak in op toe-
nemende importen van chemie-
producten in Europa. Boven-
dien wordt hiermee de al inge-

zette terminalspecialisatie in het
ARA-gebied (Amsterdam-
Rotterdam-Antwerpen) verder
doorgezet. Vopak Terminal
Linkeroever richt zich vooral op
distributie van vloeibare chemi-
caliën middels truckbelading. 
Nadere informatie: 
Koninklijke Vopak N.V. 
Rolf Brouwer
E-mail: corporate.communica-
tion@vopak.com



N i e u w s

SCHIP&WERF de ZEE - F EBRUAR I  2007 5

TNO en Vereniging Holland
Marine Equipment (HME)
gaan nauwer samenwerken op
het gebied van kennisover-
dracht en innovatie. De
samenwerking is met name
gericht op het MKB in de ma-
ritieme industrie. TNO en
HME willen met het kennis-
convenant enerzijds de bij
TNO aanwezige kennis beter
benutten en anderzijds het be-
drijfsleven stimuleren met
nieuwe projecten te komen.
De overeenkomst is gebaseerd
op het reeds bestaande inno-
vatieprogramma 'COMPO-

SITIE'. In dit programma
worden bijeenkomsten geor-
ganiseerd die betrekking heb-
ben op technische onderwer-
pen in de maritieme cluster.
Doelstelling is om de COM-
petitieve POSITIE van de be-
drijfstak te versterken. Dit
wordt bewerkstelligd door
complementaire bedrijven met
elkaar in contact te brengen,
waardoor zij gezamenlijk ster-
ker staan op de internationale
maritieme markt.
Door de kennisimpuls van
TNO ontstaat er een sterke
kenniscombinatie die vooruit-

loopt op het Maritiem Innova-
tie Programma dat de maritie-
me maakindustrie en de off-
shore samen met Stichting
Nederland Maritiem Land en
het MKC hebben opgesteld
en ingediend bij het Ministe-
rie van Economische Zaken.
Nick Wessels (adjunct-direc-
teur HME) en Sander Steen-
brink (manager Centrum voor
Maritieme Constructies van
TNO) verwachten veel van de
samenwerking. In 2007 zullen
zij tien thematische bijeen-
komsten organiseren varië-
rend van comfort aan boord

van jachten en toekomstige al-
ternatieven voor traditionele
binnenvaartschepen tot aan
maatregelen tegen piraterij.
Daarmee willen zij in een jaar
tijd ruim honderd MKB-be-
drijven bereiken en minimaal
drie door bedrijven getrokken
innovatieprojecten faciliteren.
COMPOSITIE wordt onder-
steund door Stichting Neder-
land Maritiem Land en Syn-
tens.
Nadere informatie:
Linda te Veldhuis, public 
relations manager HME
E-mail: lv@hme.nl

The world's first MAN B&W
7S65ME-C has entered ser-
vice when the oil tanker "Ice
Explorer" was delivered by
Universal Shipbuilding Cor-
poration in Japan to the Greek
ship owner.
The MAN B&W S65ME-C
engine is a direct result of close
cooperation between MAN
Diesel and the customer, and
further it is tailor-made for ef-
ficient power production for a
broad range of medium sized

vessels, including bulk carriers
and container ships. 
Her sister vessel, Ice Trans-
port, was delivered to the
owner on 26 October 2006
and the last of the three vessels
was scheduled for entering
service in December 2006. 
With power outputs from
14,350 kW up to 22,960 kW,
this MAN B&W S65ME-C
compact power unit presents
owners with a range of cutting
edge technologies designed to

MAN B&W 7S65ME-C in Service

optimize fuel use, reduce lube
oil consumption, extend time
between overhauls and lower
overall maintenance costs.
The electronic control gives
precise control of the fuel in-
jection and exhaust valve tim-
ing, thereby optimizing fuel
efficiency. This control is also
helped through the adoption
of innovative design enhance-
ments that have been brought
together in one package.
Developments such as im-

proved piston ring pack con-
figuration, bore cooled cylin-
der liners, better exhaust valve
performance and combustion
temperature parameters great-
ly improved through the use
of the OROS-profiled piston
crown all create conditions for
optimal engine operation.
Further information:
peterd.petersen@dk.manbw.
com

Maritieme toeleveringsindustrie en TNO tekenen 
kennisconvenant

Siliconenlijmen en -kitten

VIBA heeft haar leveringspro-
gramma uitgebreid met de
breed toepasbare siliconenlij-
men en siliconenkitten van
Wacker. De serie bestaat uit
tien verschillende middelen
met uiteenlopende eigen-
schappen die een universeel
gebruik mogelijk maken. Een
van de opvallendste is de kit
E43 die door zijn hoge visco-
siteit geschikt is om materialen
uit te vullen zodat een egaal
oppervlak ontstaat. Enkele

soorten lijmen en kitten zijn
bestand tegen olie en vetten en
andere bovendien tegen lage
temperaturen, zelfs tot onder
het vriespunt. Andere midde-
len zijn vooral voor hogere
temperaturen geschikt. De lij-
men en kitten harden neutraal
uit, dus zonder zuren te vor-
men en zonder gevaar voor
corrosie.
Nadere informatie:
Viba NV
Email: viba@viba.nl



Bureau Veritas heeft opdracht gekregen om
de eerste LNG (liquefied natural gas) tanker
van Anthony Veder te classeren. De in
Rotterdam gevestigde reder is met de
Noorse LNG distributeur Gasnor een
langdurig contract aangegaan en voorziet in
het transport van het methaan bij een
temperatuur van min 163 graden Celcius.
Het schip krijgt een milieuvriendelijk karakter
omdat het LNG als brandstof zal gebruiken
waardoor de uitstoot van uitlaatgassen zoals
CO2 aanzienlijk zal worden beperkt.

Het betreft hier wederom een voorbeeld van
de leidende rol die scheepseigenaren nemen
ten aanzien van het terugdringen van
milieubelasting. Anthony Veder was eerder al
betrokken bij het unieke “Coral Carbonic”
CO2 tanker project.
Het schip in kwestie zal worden opgeleverd
in 2008 en krijgt een lengte van 120 meter en
een breedte van 17 meter. De tanker zal
worden voorzien van twee aparte
voortstuwingssystemen in twee van elkaar
gescheiden machinekamers. Het ene
systeem gaat volledig draaien op LNG en het
andere op zware olie. Voorzien van twee
Azipull thrusters van Rolls Royce zal de
tanker een snelheid van 15 knopen kunnen
ontwikkelen.

Deze eerste tanker van Anthony Veder in zijn
soort w
van LN
capac

Naast LNG zal het schip ook in staat zijn om
andere gassen te vervoeren, waaronder LPG
en petrochemische gassen. Hierdoor heeft
Anthony Veder de mogelijkheid om het schip
in te zetten als ethyleen tanker.
Het schip wordt gebouwd door de Poolse
scheepswerf Remontowa Shipbuilding in
Gdansk.
Het Duitse Tractebel Marine Engineering is
verantwoordelijk voor het ontwerp van de
scheepsromp terwijl de gasunit wordt
ontwikkeld door Tractebel Gas Engineering.

Bureau Veritas werd als partner voor dit
project uitverkoren vanwege haar erkende
technische expertise en kennis op het gebied
van zowel LNG als LPG vervoer. Daarnaast
heeft Bureau Veritas een langdurige relatie
opgebouwd met Anthony Veder die zich
kenmerkt door wederzijds vertrouwen en
betrouwbaarheid.

De commerciële vooruitzichten voor dit
scheepstype zijn zondermeer goed en
momenteel wordt er verder onderzoek
uitgevoerd naar de toepassing van meer van
dit soort schepen. De ervaring en kennis die
door dit soort projecten wordt opgedaan
levert een verdere bijdrage aan de service en
expertise die Bureau Veritas kan leveren aan
haar opdrachtgevers.

om

Historie
De “Marine Division” vormt de
basis van waaruit sinds 1828
alle andere activiteiten van
Bureau Veritas zijn
voortgekomen. Een lening van
Koning Willem I maakte destijds
de weg vrij voor Bureau Veritas
om in Antwerpen een aanvang
te nemen met het beperken van
risico’s bij vervoer over zee via
verificatie, registratie en
inspectie van de kwaliteit van
schepen.
De behoefte tot verhoging van
veiligheid leidde tot de
oprichting van een onafhankelijk
instituut dat recente en
objectieve informatie verschaft
over de conditie van schepen.
Later werden de zogeheten
“Rules” ontwikkeld, een stelsel
van rekenregels,
materiaaleisen, richtlijnen en
wettelijke eisen waaraan een
schip minimaal moet voldoen
om met een aanvaardbaar risico
voor mens, materiaal en
omgeving de elementen te
kunnen trotseren.

Bureau Veritas Marine
De divisie Marine Nederland is
een organisatie van ongeveer
60 werknemers die vanuit
Rotterdam en Groningen
nationaal en internationaal actief
zijn op het terrein van plan
approval en inspecties.
Binnen deze divisie werken
hoog opgeleide en ter zake
kundige ingenieurs samen met
onze opdrachtgevers om
veiligheid te bevorderen en
veiligheidsrisico’s terug te
dringen in de scheepsbouw,
scheepvaart en offshore.

Bureau Veritas classeert de eerste LNG tanker van Anthony Veder

Ben

LNG projecten
De sterke positie die Bureau
Veritas inneemt op het vlak van
liquefied natural gas (LNG)
wordt bevestigd door een aantal
grote opdrachten voor LNG
carriers onder Bureau Veritas
klasse:
twee 177.000 cu m schepen
van Hyundai HI voor MOL, een
166.000 cu m schip voor TMT
van DSME, een zestal 165.000
cu m schepen van SHI voor
Maersk en een LNG RV van
151.000 cu m voor Exmar en
Excelerate van DSME.



Bureau Veritas Marine
Nederland

Nationaal netwerk van
2 vestigingen en
60 medewerkers.

Leveringsprogramma:
evaluaties, inspecties en
certificering.
Activiteiten in scheepsbouw,
scheepvaart en offshore
industrie.

BUREAU VERITAS
Vissersdijk 223 – 241
3011 GW ROTTERDAM

POSTBUS 2705
3000 CS ROTTERDAM

Tel. 010- 282 26 66
Fax. 010- 241 10 00

Geïnteresseerd ?
We ontvangen graag je
sollicitatie per e-mail die je
samen met je CV kunt sturen
aan:
hrmnld@nl.bureauveritas.com

Nadere informatie over de
vacatures en onze organisatie
kun je vinden op onze
websites
www.bureauveritas.nl en
www.veristar.com.

Telefonische inlichtingen zijn
verkrijgbaar via onze afdeling
HRM op telefoonnummer

010 – 28 22 349.

Ga in zee met Bureau Veritas
Bureau Veritas Marine is nadrukkelijk op zoek naar nieuw talent. Onze organisatie biedt
een ruime mate van zelfstandigheid en eigen inbreng binnen de onderstaande
functieprofielen. De ervaring die je meebrengt wordt gekoppeld aan onze eigen
expertise. Qua ontwikkeling word je nadrukkelijk gestimuleerd om je verder te
ontplooien.
Naast een marktconform salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden biedt Bureau
Veritas Marine je ook op langere termijn concrete ontwikkelingsmogelijkheden. Deze
worden afgestemd op je persoonlijke wensen, ambities en vaardigheden. Ga met
Bureau Veritas Marine in zee en word deel van een uitdagende, dynamische en
internationaal gerichte groep.

Plan Approval Engineer
We zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van Plan Approval Engineer voor
hull, machinery en electrical applications. Als Plan Approval Engineer ben je één van de
aanspreekpunten voor onze klanten met betrekking tot nieuwbouwprojecten, renovaties
en ombouw van schepen. Je beoordeelt ontwerptekeningen aan de hand van relevante
regelgeving en assisteert de klant om tot een resultaat te komen dat conform de eisen
en tegelijkertijd praktisch uitvoerbaar is.

Surveyor
We zijn tevens op zoek naar kandidaten voor de functie van Surveyor. In deze functie
controleer je zelfstandig de conditie van varende en in aanbouw zijnde schepen op
basis van onder andere technische standaards en specificaties.

Beschouw je jezelf als een goed opgeleide specialist en beschik je minimaal over een
afgeronde opleiding HBO Scheepsbouwkunde of Scheepswerktuigkunde ? Ben je
ambitieus en wens je het verschil te maken door een grote customer focus
gecombineerd met vakmanschap en goede communicatieve vaardigheden ? Ben je een
professional die als vraagbaak voor onze klanten kan optreden ? Beheers je daarnaast
ook de Engelse taal ? Dan komen we graag met je in contact.
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Nieuwe opdrachten

Opdracht voor BarkmeijerOpdracht voor Barkmeijer

Barkmeijer Shipyards in Stroo-
bos kreeg van M. Scherpenisse
in Vlissingen een bouwop-
dracht voor twee schepen van
elk 5.500 dwt. De schepen (de
bouwnummers 317 en 318)
zullen in 2009 worden opgele-
verd. In 2007 zal Barkmeijer
nog drie R-schepen van een se-
rie van dertien opleveren aan de
Ierse rederij Arklow Shipping.

Dit worden de Arklow Rogue
(imonr. 9344526), Arklow Ra-
ven (imonr. 9344538) en Ar-
klow Raider (imonr. 9344540),
de bouwnummers 311 t/m
313. Voor 2008 staan een 5.250
tonner (bouwnummer 315)
voor De Bock Maritiem, de Sa-
fier, en een 4.500 tonner
(bouwnummer 316) voor
Tristar Shipping op stapel. 

Verscheidene schepen voor Koninklijke WagenborgVerscheidene schepen voor Koninklijke Wagenborg

Koninklijke Wagenborg
heeft Ferus Smit in Leer op-
dracht gegeven voor de bouw
van vijf 12.000 tonners. Ko-
ninklijke Niestern Sander in
Delfzijl is begonnen met de
bouw van de nieuwe L-serie,
drie ijsversterkte multi pur-
poseschepen van 7.350 ton,
een verlengde versie (9,75
meter langer) van de eerder
opgeleverde H-serie. Dit
worden de bouwnummers

834 (Lauwersborg), 835
(Lingeborg) en 836 (Loire-
borg), die geheel in Delfzijl
gebouwd zullen worden. In-
middels heeft Wagenborg
een vierde schip van dit type
besteld. Het eerste schip moet
in juni 2007 worden opgele-
verd, de volgende steeds met
intervallen van zes maanden,
zodat werk- en werfbezetting
tot eind 2008 is gegarandeerd.
Hudong-Zhonghua Ship-

building Co. Ltd in Shanghai
heeft op 15 december 2006
van Wagenborg een vervolg-
opdracht gekregen voor nog
eens twee A-schepen, waar-
mee deze serie uit tien sche-
pen zal bestaan. Namen zijn
nog niet bekend gemaakt.
Femcoborg B.V., een joint
venture tussen Wagenborg
B.V., Delfzijl en FEMCO
(een dochteronderneming
van Rosneft, Moskou), te-

kende op 15 december 2006
met Damen Shipyards in
Gorinchem een contract voor
de bouw van twee ASD Tugs
2810. Beide sleepboten, die
zijn bestemd voor exploitatie
bij de olieterminal van Ros-
neft in Murmansk, zullen ge-
heel worden gebouwd bij de
Poolse werf van Damen in
Gdynia. De oplevering is te
verwachten in mei en in au-
gustus 2008. 

Drie werkboten voor Jan de NulDrie werkboten voor Jan de Nul

De Belgische baggeronderne-
ming Jan de Nul heeft bij Da-
men Shipyards drie werkbo-
ten besteld: twee van het type
Fast Crew Supplier 1605 voor
het vervoer van twintig perso-
nen met een snelheid van der-
tig knopen. Het derde vaar-
tuig is de eerste van de nieuw
ontwikkelde Stan Tug 1606,

de opvolger van het type
1605, waarvan er in de afge-
lopen jaren zo'n honderd zijn
gebouwd. De drie nieuwe
eenheden zullen in het eerste
kwartaal van 2007 worden op-
geleverd voor Damen Ship-
yards in het Verre Oosten,
waarna zij worden ingezet bij
Dubai.

Opleveringen

EmsrunnerEmsrunner

Bodewes Shipyards B.V. in
Hoogezand heeft op 6 de-
cember 2006 de Emsrun-
ner (bouwnr. 670, imonr.
9342152) opgeleverd aan Her-
mann Buss GmbH & Co. in
Leer. De Emsrunner is de eer-
ste van een serie van 5.400
tonners voor deze opdracht-
gever. Het casco, dat ge-
bouwd werd bij Stocznia
Ustka Sp zoo in Ustska,
kwam op 21 juli gesleept
door de Duitse sleepboot
Taucher O. Wolf 5 (1968 -
1.200 rpk) in Delfzijl aan.
Het casco werd voltooid bij
de Werf Jachtwijk van Bode-
wes aan het Winschoterdiep
in Hoogezand. Vrijdag 17

november 2006 is het schip
aan de afbouwkade gedoopt
door mevrouw Annegret
Stoffregen. Op 2 december
vertrok de Emsrunner van de
werf naar Delfzijl voor de
proefvaart op de Eems, waar-
na het schip werd overgedra-
gen aan Unibulk Shipping
Co. Ltd. (Medstar Shipma-
nagement Ltd.), Limassol,
thuishaven St. John's/Anti-
gua. De afmetingen van de
Emsrunner zijn: L o.a. ( l.l.) x
B x H (dg) = 106,86 (100,62)
x 15,20 x 6,60 (5,25) meter.
De voortstuwing geschiedt
door een MaK-hoofdmotor,
type 6M25, van 1.980 kW
waarmee een snelheid ge-

haald kan worden van 12
knopen. De bunkercapaciteit
is 220 m3 HFO. Het bruto-

tonnage is 4.125 ton en de
ruiminhoud is ca. 295,000
cft.

M.s. Emsrunner, bouwnummer 670 van Bodewes Shipyards (foto F. Olinga)
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JuliaJulia

Met de oplevering van de Julia
op 15 december 2006 is de se-
rie van zes 5.780 dwt-schepen
voltooid, die bij Koninklijke
Niestern Sander B.V. in Delf-
zijl voor Intersee Schiffahrts &
Bereederungs GmbH & Co.
K.G. in Haren/Ems waren
besteld. De serie begon met de
Aachen (aanv. Lea, bnr. 821,
imonr. 9312676) die 1 decem-
ber 2004 aan de opdrachtgever
werd overgedragen. Op 31
maart en 21 juni 2005 kwa-
men de Amanda (bnr. 822,
imonr. 9312688) en Sofia
(bnr. 823, imonr. 9312692)
in de vaart. In tegenstelling
tot het eerste schip, dat onder
de vlag van Antigua en Bar-
buda werd gebracht, kwamen
de twee volgende schepen
onder de vlag van de Neder-
landse Antillen. Het mana-
gement werd in handen gege-
ven van de Nederlandse
vestiging van Intersee,
Transship Management C.V.
in Emmen. De eerste drie
Intersee-schepen werden ge-
volgd door vier H-schepen
voor Wagenborg Shipping
B.V., een verlengde versie van
de 5.780 tonners. De H-sche-

pen zijn zes meter langer
waardoor het draagvermogen
toenam tot 6.100 ton. Daarna
werd begonnen aan de bouw
van de volgende drie schepen
voor Intersee, de Aurora
(overgedragen op 15 decem-
ber 2005, ex Farina tot 15 mei
2006, bnr. 828, imonr.
9312705), Amalia (overgedra-
gen op 19 juni 2006, ex Fran-
cesca tot 26 november 2006,
bnr. 829, imonr. 9312717) en
de Julia (aanv. Emma, bnr.
830, imonr. 9312729). Ook
deze schepen kwamen onder
Antilliaanse vlag in manage-

ment van Transship in Em-
men.
De casco's voor de Intersee-
schepen zijn gebouwd bij Ma-
ritim Sp zoo in Gdansk, naar
Delfzijl gesleept en bij
Niestern Sander afgebouwd.
Het casco van de Emma kwam
op 14 augustus achter de Pool-
se sleepboot Leopard (1967 -
800 rpk) in Delfzijl aan. Daags
voor de overdracht werd de
naam gewijzigd van Emma in
Julia. De Julia vertrok op 21
december 2006 van Delfzijl
naar Rotterdam om staal te la-
den met bestemming Spanje. 

De zes schepen van het type
Aachen hebben een lengte
van 106,12 over alles en
100,05 meter tussen de lood-
lijnen, een breedte van 14,40
meter, een holte van 8,10 me-
ter en een diepgang van 6,14
meter. De voortstuwing ge-
schiedt door een MaK-hoofd-
motor, type 9M25 van 2.700
kW op een omkeerbare
schroef voor een snelheid van
13 knopen. Er is een contai-
nercapaciteit van 240 TEU.
De schepen hebben twee rui-
men met een inhoud van
7.645 m3.

M.s. Julia, zesde 5780 tonner voor Intersee (foto F. Olinga)

Medio november 2006 is het
vierde en laatste schip van de
H-serie, de Hunteborg, (bnr.
824, imonr. 9328704) in de
vaart gebracht. De Hunteborg
is in tegenstelling tot de andere
H-schepen geheel in Delfzijl
gebouwd. Op 15 september
werd de Hunteborg zonder ce-
remonieel dwarsscheeps te
water gelaten, waarna op 13
oktober 2006 het schip in

thuishaven Delfzijl door mi-
nister Karla Peijs van Verkeer
en Waterstaat is gedoopt. Na
de proefvaart op 6 november
is de Hunteborg vier dagen la-
ter aan Wagenborg Shipping
B.V. overgedragen. Onder
commando van kapitein Da-
nut Ciacu is de nieuwe aan-
winst op 14 november 2006
van Delfzijl vertrokken naar
Hamburg, waar concentraat

werd geladen voor Mäntyluo-
to.
Op 28 november 2006 is door
de Hudong-Zhonghua Ship-
building Co. Ltd in Shanghai
het m.s. Arneborg (bnr.
1.363A, imonr. 9333539) op-
geleverd aan Wagenborg Ship-
ping B.V. en op 3 december
onder commando van kapitein
Jaap Potze voor de eerste reis
vertrokken naar het Vietname-

se Phu My, waar op 12 en 13
december met eigen laadgerei
gedemonteerde windmolens
werden geladen voor Vancou-
ver. De Arneborg is, na de op
25 september aan de vloot toe-
gevoegde Amstelborg, de
tweede van een serie van tien
ijsklasse 1A multipurpose
schepen van 17.300 ton dwt,
die de Chinese werf voor Wa-
genborg bouwt.

Hunteborg en ArneborgHunteborg en Arneborg
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Op 17 november 2006 vond
bij Bodewes Shipyards de
doop en tewaterlating plaats
van de Altair (bnr. 688, imonr.
9362827). De doopceremonie
werd verricht door mevrouw
Ingrid Kampinga. Het voor-
schip en de accommodatie wa-
ren na een reis van drie dagen
op een ponton, gesleept door
de sleepboot Waterman (1987
- 2.450 rpk), van Polen in
Delfzijl aangekomen. 16 Ok-
tober werd de ponton naar
Bodewes Scheepswerven B.V.
in Hoogezand gesleept, waar
het voorschip op de dwarshel-
ling werd geplaatst. Het
achterschip werd op de eigen
werf in Hoogezand gebouwd.
Op 19 december 2006 maakte
de Altair vanuit Delfzijl de
proefvaart op de Eems. De

volgende dag werd het schip
in Delfzijl herdoopt tot Onego
River voor een langdurig char-
ter voor Onego Shipping &

Chartering B.V. in Rhoon.
Direct na oplevering aan Ree-
derei Hermann Buss GmbH
& Co. op 21 december 2006

vertrok het schip onder Cypri-
otische vlag naar Antwerpen.
De Altair heeft als afmetin-
gen: lengte o.a. 118,55 meter
en 111,85 meter tussen de
loodlijnen; breedte volgens de
mal van 15,20 meter, een holte
van 8,45 meter en een diep-
gang van 7,05 meter. De ton-
nages zijn: 4.950 ton bruto,
2.600 ton netto bij een draag-
vermogen van 7.750 ton. De
Altair is uitgerust met twee 40
tons-dekkranen aan bak-
boord, de ruiminhoud is
332,500 cft. 
In de motorkamer staat een
MaK-dieselmotor, type 8M32,
opgesteld met een vermogen
van 3.840 kW voor een maxi-
mum snelheid van 14,7
knopen. De bunkercapaciteit
is 480 m3 HFO.

AltairAltair

M.s. Altair, bouwnummer 688 van Bodewes Shipyards (foto F. Olinga)

HarnsHarns

In de Oude Binnenhaven, in
het centrum van Harlingen, is
op 13 december 2006 de Harns
overgedragen aan Harns Ship-
ping B.V. (Kustvaart Harlin-
gen B.V.) in Harlingen. De
Harns is de derde van het type
Ice-runner 3650. Dit type is
door Scheepswerf Peters B.V.

in samenwerking met de be-
trokken kapitein-eigenaren en
Wagenborg ontwikkeld. Van
de elf tot dusver bestelde sche-
pen worden acht casco's bij de
Kroatische Scheepswerf Leda
d.o.o. in Korcula op stapel ge-
zet. Na de tewaterlating wor-
den de casco's via IJmuiden

naar Kampen gesleept om daar
te worden afgebouwd. In Kor-
cula is op 5 juli 2006 het casco
van de Harns (bouwnr. 1.206,
imonr. 9331347) te water gela-
ten, na te zijn gedoopt door de
directie-secretaresse van Leda
Shipyard. Het casco kwam op
7 augustus achter de sleepboot

Waterman in IJmuiden aan en
twee dagen later in Kampen,
waarna het werd afgebouwd
bij Scheepswerf Peters B.V.
Op 30 november vertrok de
Harns van Kampen naar Har-
lingen. De Harns zou op 7 de-
cember gaan proefvaren, maar
in verband met de harde wind
werd dit uitgesteld naar 12 de-
cember 2006. Nadat in Harlin-
gen een lading zout in zakken
op pallets was geladen, vertrok
de Harns onder commando
van kapitein Arno Boere, me-
de-participant in Kustvaart
Harlingen B.V., op 15 decem-
ber voor de eerste reis. De Ice-
runners 3650 hebben als afme-
tingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg)
= 89,99 (84,69) x 12,50 x 8,00
(4,85) meter. De tonnages zijn:
2.528 gt, 1.053 nt, 3.650 dwt,
de ruiminhoud is 174.000 cft
en er is een containercapaciteit
voor 157 TEU. De voortstu-
wingsinstallatie bestaat uit een
1.800 kW Wärtsilä-hoofdmo-
tor, type 9L20, voor een
dienstsnelheid van bijna 13
knopen.M.s. Harns, derde ice-runner 3650 (Flying Focus)
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OrcanaOrcana

Barkmeijer Shipyards heeft op
8 december 2006 de Orcana
(bnr. 314, imonr. 9353711)
opgeleverd aan CV Scheep-
vaart Onderneming Flinter
Orcana (S. de Haan) in Stavo-
ren. Na een geslaagde proef-
vaart op 7 december is het
schip de volgende dag aan de
Korte Lijnbaan in Harlingen
overgedragen aan de eigenaar.
Het schip kan wereldwijd wor-
den ingezet voor het vervoer
van alle soorten droge lading
en containers. De bevrachting
van dit multi-purpose schip is
in handen gegeven van de
Flintergroep in Rotterdam. 
De belangrijkste gegevens
zijn:

De voortstuwing van het schip
bestaat een MaK-hoofdmo-
tor, type 6M25, met een ver-

mogen van 1.800 kW bij 750
tpm voor een dienstsnelheid
van 12 knopen. Via een tand-
wielreductiekast wordt een
verstelbare schroef met een
diameter van 3000 mm aange-
dreven. Als brandstof voor de
hoofdmotor wordt 'zware olie'
(HFO 380cSt.) verstookt.
Het ruim van de Orcana is box
shaped en is voorzien van twee
verplaatsbare graanschotten
ter verkrijging van een opti-
male ruimindeling en voor het
vervoer van verschillende dro-
ge ladingsoorten. De tanktop
is versterkt voor een maximaal
toegestane belasting van 15
ton per m2 zodat ook zware la-
ding geladen kan worden. Aan

boord is een accommodatie
voor acht bemanningsleden.
Het schip is gebouwd volgens

De Orcana

tijdens de

proefvaart

(werffoto/

Flying Focus)

Tewaterlating

van de Orcana

op 20 oktober

2006 (foto H.

Zuur)

Lengte over alles 89,99 meter
Lengte loodlijnen 84,99 meter
Breedte (volgens mal) 14,00 meter
Holte 7,15 meter
Diepgang 5,68 meter
Brutotonnage 2.699 ton
Nettotonnage 1.639 ton
Draagvermogen 4.530 ton
Inhoud ruim 209.601 cft (5.932 m3)
Containercapaciteit: 150 TEU waarvan 48 op dek.

de geldende voorschriften en
onder Classificatie van Bureau
Veritas. De doop en de dwars-
scheepse tewaterlating heeft
op 20 oktober 2006 plaatsge-
vonden. Doopvrouwe was
mevrouw Sijkina de Haan-

Mulder, echtgenote van de
opdrachtgever. Na de tewater-
lating werd het schip naar
Lemmer gesleept voor af-
bouw. Via Amsterdam is de
Orcana op 7 december 2006 in
Harlingen aangekomen. 

In november 2006 zijn door
Damen Shipyards twee sleep-
boten van het succesvolle type
ASD 2810 opgeleverd aan Ad-
steam Harbour Pty. Ltd. in
Sydney. Voor de Australische
onderneming zijn het de eerste
sleepboten van dit type. Van
het type ASD 2411 heeft Ad-
steam al vijf sleepboten, waar-
van er vier in Britse havens
dienst doen, in de vloot en bo-
vendien nog eens twee in aan-
bouw. De Adsteam Warang
(bouwnr. 511521, imonr
9366689) en Adsteam Warra-
wee (bouwnr. 511522, imonr

9366691) zijn de zestiende en
zeventiende die Damen sinds
2002 heeft afgeleverd en er zijn
nog minstens zeventien op-
drachten voor ASD 2810-
sleepboten in de portefeuille.
De afmetingen van de sleepbo-
ten zijn: L o.a. (l.l.) x B x H (dg)
= 28,67 (25,79) x 10,43 x 4,60
(4,61) meter. De beide Austra-
lische sleepboten zijn uitgerust
met twee Caterpillar-hoofd-
motoren, type 3516B TA
HD/C, met een totaal vermo-
gen van 3.678 kW bij 1.600
tpm, op twee Rolls Royce US
205 roerpropellers met een

schroefdiameter van 2.400
mm. De trekkracht is 60,5 ton,
de snelheid 13,7 knopen. Er is
accommodatie voor acht be-

manningsleden. De slepers zijn
geclassificeerd LR 100 A1.

Adsteam Warang en Adsteam WarraweeAdsteam Warang en Adsteam Warrawee

De ASD Tug 2810 Adsteam Warang (foto Damen Shipyards)

Opleveringen Damen Shipyards
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Op 28 november 2006 werd in
de haven van Duinkerken de
bunkertanker Aquilon ge-
doopt door Nathalie Nivard
van de Parijse afdeling van één
van de klanten van CFT. De
River Tanker 1145 werd als
bouwnummer 9.364 door Da-
men Shipyards in Bergum af-
gebouwd. De 3.693 ton me-
tende Aquilon was medio no-
vember 2006 na een dertig uur
durende sleepreis vanuit
Vlaardingen in Duinkerken
aangekomen. Omdat de vori-
ge bunkerboot, de Dunker-
quois, al in de zomer uit de
vaart was genomen, werd tij-
delijk met een duwboot en een
bak de dienst waargenomen.
Na aankomst is de Aquilon
met een aantal kleine aanpas-
singen definitief gereed ge-
maakt naar de eisen van de
Franse autoriteiten en de be-
manning. Met een wisselbe-

manning per week moet de
tanker 24 uur per etmaal be-
schikbaar zijn voor bunker-
operaties. De afmetingen van
de dubbelwandige tanker zijn:
lengte o.a. 110,00 meter,
grootste breedte 11,45 meter,
holte 5,20 meter, maximale
diepgang 4,15 meter. De

kruiplijn is in ballast varend
6,50 meter.
De Aquilon beschikt over
veertien ladingtanks van elk
380 m3 voor HFO en één la-
dingtank van 380 m3 voor gas-
olie. De bunkercapaciteit is 70
m3, de drinkwatertank heeft
een inhoud van 22 m3 en ver-

der zijn er nog drie kleinere
tanks aan boord voor smeer-
olie, hydraulische en afge-
werkte olie. De voortstuwing
wordt geleverd door twee
Baudouin-hoofdmotoren, ty-
pe 12M 26SP12, van 2 x 735,5
kW bij 1.840 tpm. Via twee
tandwielkasten type IBR met
een reductie van 5,043 : 1 wor-
den twee schroeven in Opti-
ma-straalbuizen aangedreven
voor een snelheid van 19,45
km/uur in geladen toestand of
22 km/uur in ballast. De twee
vierbladige Wärtsilä-schroe-
ven hebben een diameter van
1600 mm. De Aquilon is uit-
gerust met een boegschroef
van 400 kW. De bunkerkraan
heeft een lengte van 25 meter
en slangaansluitingen voor
DN 250 en DN 80. Aan boord
zijn 9 hydraulische lading-
pompen elk met een capaciteit
van 150 m3/uur.

AquilonAquilon

Aquilon, type River Tanker 1145 van Damen Shipyards Bergum (Flying

Focus)

Op 7 november 2006 werd
door Damen Shipyards Ber-
gum de Blue Bay (bouwnr.
9.397 imonr. 9370276) opge-
leverd aan Blue Bay GmbH &
Co. KG in Oldenburg. Deze
Combi Freighter 3850 is de
eerste van vier die door Otto
A. Müller GmbH in Ham-
burg zijn besteld. De tweede,
de Blue Dragon (bouwnr
9.398, imonr. 9370288) zal in
april 2007 worden opgeleverd.
De overige twee zullen waar-
schijnlijk eind 2007 in de vaart
worden gebracht. Het casco
van de Blue Bay (aanv. Blue
Lady), gebouwd in Ukraïne,
werd op 27 juni 2006 uit
Kherson weggesleept door de
sleepboot Leopard. Op 21 juli
kwam het transport behouden
in Harlingen aan om vervol-
gens bij Damen Shipyards in
Bergum te worden afge-
bouwd. Op 27 oktober werd
de Blue Bay in Harlingen door

mevrouw Astrid Pott, echtge-
note van een van de partners
van de directie, gedoopt. Na
een geslaagde proefvaart op 2
november vond vijf dagen la-
ter de overdracht plaats. De-
zelfde dag vertrok het schip
onder de vlag van Antigua en
Barbuda van Harlingen naar
Kaliningrad om staal te laden

voor Antwerpen. De Blue Bay
is inmiddels de achttiende
Combi Freighter 3850 die
vanaf 2001 door Damen Ber-
gum is opgeleverd. Van dit
succesvolle type zijn er nog
minstens twaalf in aanbouw of
in opdracht. De CF 3850 heeft
als afmetingen: L (l.l.) x B x H
(dg) = 88,60 (84,99) x 12,50 x

7,00 (5,42) meter. De ruimin-
houd is 5.250 m3 (185.400 cft),
de containercapaciteit is 188
TEU, waarvan 80 op dek. Het
type is ook ingericht voor het
vervoer van droge bulk, rollen
staal, bosproducten, projectla-
ding e.d. Voor zware lading is
de tanktop berekend op 15 ton
per m2. De voortstuwingsin-
stallatie bestaat uit een MaK
Caterpillar hoofdmotor, type
8M20, met een vermogen van
1.520 kW bij 1.000 tpm. Deze
dieselmotor is geschikt voor
gasolie en MDO. Aan boord
is accommodatie voor zeven
bemanningsleden. Evenals de
al eerder opgeleverde Combi
Freighters 3850 Blue Sky (bnr.
9.346, imonr. 9195767) en
Blue Star (bnr. 9.349, imonr.
9278349) vaart de Blue Bay in
volledig management bij
Tristar Shipping in Waske-
meer (Friesland).

Blue BayBlue Bay

De Blue Bay, een Combi Freighter 3850 (Flying Focus)



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

SCHIP&WERF de ZEE - F EBRUAR I  2007 13

Op 14 december 2006 is door
Damen Okean in Mykolayiv
de vijfde Combi Freighter
6300 Volga Liner aan Ukr-
richflot Joint Stock Shipping
Company in Kherson opgele-
verd: de Volodymyr Bondar
(aanv. Bug-5, bouwnr. 9.123,
imonr. 9363974). Dit type
heeft de volgende tonnages:
5.197 gt, 2.796 nt en 6.315
dwt. De afmetingen zijn: L
o.a. 126,80 meter, l.l. 122,40
meter; breedte volgens de mal
16,60 meter; holte 6,70 meter
en (ontwerp) diepgang 4,80
meter. Combi Freighter 6300
V heeft een ruiminhoud van
9.980 m3 en een containerca-
paciteit van 331 TEU. De
hoofdmotor van het fabrikaat

MAN & B&W, type
9L21/31, heeft een vermogen
van 1.935 kW voor een ge-
middelde snelheid van 11,3
knopen. De eerder opgelever-
de schepen van dit type zijn:
de Mykola Bobrovnykov
(aanv. Bug-1, bnr. 9.116,
imonr. 9281487); Heroi Sta-
khorskiy (aanv. Bug-2, bnr.
9.117, imonr. 9281499);
Dmytro Kotiuzhenko (aanv.
Bug-3, bnr. 9.118, imonr.
9281504) en de Oles Honchar
(aanv. Bug-4, bnr. 9.119,
imonr. 9281516). Begin 2007
is de oplevering te verwachten
van het zesde schip van deze
serie, de Mykola Slavov (aanv.
Bug-6, bnr. 9.124, imonr.
9363986).

Damen Shipyards heeft in no-
vember 2006 de ASD Tug
2509 Surkum (bnr. 510.819,
imonr. 9366677) overgedra-
gen aan de havenautoriteiten
van Vanino in de Russische
Federatie. Deze sleepboot is
de tiende van dit type dat van-
af 2001 bij Damen Shipyards
is gebouwd. De 200 gt meten-
de Surkum is gebouwd onder
klasse LR * 100A1, ijsklasse
1A. De ASD 2509 sleper heeft
een lengte o.a. van 25,86 me-
ter, een breedte van 8,94 me-

ter, een holte van 4,30 meter
en een diepgang 4,15 meter.
De voortstuwingsinstallatie
van de Surkum bestaat uit
twee Caterpillar-dieselmoto-
ren, type 3512B TA/B, met
een vermogen van 2.028 kW
bij 1600 tpm, die twee Rolls
Royce US 175 roerpropellers
aandrijven. De schroeven
hebben een diameter van 1800
mm. De trekkracht is 32,5 ton,
de snelheid 12,3 knopen. Aan
boord is accommodatie voor
acht personen.

Damen Shipyards leverde
twee Container Feeders 800
op, de tiende en elfde van dit
type vanaf juni 2002. Op 27
november 2006 werd bouw-
nummer 861 aan J. Kahrs in
Estorf overgedragen: de Skir-
ner (imonr. 9328039). Drie
weken later, op 18 december
2006, volgde bouwnummer
860 de Jork Ruler (imonr.
9328027) voor Bernd Becker
in Jork, inmiddels omgedoopt
als Eucon Leader in verband
met een langdurig charter. Zo-
wel Becker als Kahrs hebben
nu elk vier Container Feeders
800 in de vaart. In aanbouw
zijn nog de Jork Reliance
(bouwnr. 862, imonr.

9328041) en de Slidur
(bouwnr. 861, imonr.
9328053), waarvan de opleve-
ring in januari en februari
2007 gepland is.

De Container Feeders 800, die
worden gebouwd bij de Da-
menwerf in Galati, hebben
een capaciteit van 812 TEU
(206 TEU in het ruim, 606

TEU op dek), inclusief 180
reefer aansluitingen of 329
45vt-containers. De ijsklasse
1A-schepen hebben als afme-
tingen: lengte o.a. 140,64 me-
ter, l.l. 130,00 meter, breedte
21,80 meter, holte 9,50 meter
en diepgang 7,32 meter en als
tonnages: 7.852 gt, 3.363 nt en
9.322 dwt. De voortstuwing
wordt geleverd door een
MaK-dieselmotor, type
9M43, van 8.400 kW op een
verstelbare schroef, voor een
dienstsnelheid van 19 knopen.
Voor het manoeuvreren in de
havens zijn de schepen uitge-
rust met een boeg- en een hek-
schroef.
.

Skirner en Jork RulerSkirner en Jork Ruler

Volodymyr BondarVolodymyr Bondar SurkumSurkum

Type Container Feeder 800 (foto Damen Shipyards Cargo)

Type Combi Freighter 6300 V (foto Damen Shipyards Cargo)

De Surkum, type ASD Tug 2509 (foto Damen Shipyards)
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Transmare SnC in Savona
nam in oktober 2006 de Porto
Vado VII over van Damen
Shipyards. De sleepboot is van
het type StanTug 1405 en
doorgebouwd als bouwnum-
mer 503.703 onder klasse van
de Italiaanse RINA. De Porto
Vado VII mag tot 6 mijl uit de
kust op zee opereren. De Stan-
Tug 1405 heeft als afmetin-
gen: lengte o.a. 14,55 meter,
breedte 5,03 meter, holte 2,05
meter en een diepgang van

1,70 meter. Twee Caterpillar-
dieselmotoren van het type
3406C TA/B van elk 448 kW
bij 1.800 tpm drijven via twee
Reintjes tandwielkasten
WAF 144L (3,5221 : 1) twee
omkeerbare schroeven met
een diameter 1.000 mm in
Van der Giessen straalbuizen
aan. De trekkracht is 7,6 ton,
de snelheid 10 knopen. De be-
manning telt drie koppen.

Porto Vaco VIIPorto Vaco VII

De Porto Vado VII, type StanTug 1405 (foto Damen Shipyards)

The De Poli Group is a young and expanding, family owned, shipping company with

five  modern and sophisticated chemical tankers (10,000 – 16,000 dwt) (1998- 2004), 

one Ethylene tanker (2006) and two LPG tankers (2004) with a world wide trading area.

A new chemical tanker (17000 dwt) will be delivered to the Company in 2007.

The Company is located in Barendrecht in The Netherlands.

For its expansion Maritime Performances BV, the technical manager for De Poli Group, seeks a

                           QUALITY AND SAFETY MANAGER
• With previous experience as Marine superintendent. Ideally you will be an (ex) seafarer who

has served at least as Chief officer. Onboard of tankers.
Preferable, who has worked ashore as part of a fleet management team.  

• All applicants must have existing EU working entitlement and have a bachelor degree 
on nautical level with multiple years experience (preferable a Maroff )

• For this vacancy the English language through the spoken and the written words are required.

Forward your application letter with your CV to:

Maritime Performances BV
F.A.O. of Mr. P. Vincenti, Managing Director

Trondheim 20 

2993 LE  Barendrecht

The Netherlands

Tel  0180 - 555270

MULTI NV
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering � Planning � Berekeningen
Wij beschikken over volgende computersystemen:

Autocad, Microstation, Nupas.

Multi NV: Winninglaan 11  9140 Temse - B
Tel: +32/3/710.58.10 – Fax: +32/3/710.58.11
E-mail: inffo@multi.beff @ff @f
Web: http://www.multi.be

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

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

Navaltec
Marine Engineering Service B.V.



Reders dringen er bij de scheepswerven
op aan de capaciteit uit te breiden zodat
zij in staat zijn meer grote container-
schepen te bestellen. Die hebben ze no-
dig om met Maersk te kunnen concur-
reren. Deze rederij met haar schepen
van tenminste 11.500 TEU heeft im-
mers lagere kosten per slot. Iedereen wil
dus overeenkomstige schepen hebben,
zelfs als daardoor een overschot zal ont-
staan. De vraag is of het zin heeft voor
de werven in te gaan op deze reders-
druk. Er komt al extra capaciteit in Chi-
na, Vietnam en India, maar deze landen
zijn nog niet klaar de grootste container-
schepen te bouwen. Daarvoor kan
ruimte beschikbaar komen wanneer
Zuid-Korea en Japan een flink deel van
hun tanker- en bulkerorders beginnen
te verliezen aan China. 
Begin 2006 had de wereldvloot volgens
UNCTAD een omvang van circa 960

miljoen dwt, een toename van bijna
zestig procent vergeleken met 1990. In
de voorafgaande vijftien jaar ('75-'89)
bedroeg deze groei slechts twintig pro-
cent. In 2005 werd er 70,5 miljoen dwt
aan nieuwe tonnage opgeleverd en 6,3
miljoen dwt gesloopt. Ouder dan twin-
tig jaar was toen 260 miljoen ton of ruim
27 procent. Bij het scenario uit 2005 van
CESA, de Europese vereniging van
scheepsbouwers, zou een vlootomvang
van 960 miljoen dwt pas in 2010 beno-
digd zijn. Met een sloop van 192 mil-
joen ton gedurende 2004-2020 zou er
318 miljoen dwt aan nieuwbouw beno-
digd zijn, overeenkomend met 160 mil-
joen cgt of bijna 25 miljoen/jaar. In
2004 en 2005 bedroeg de productie res-
pectievelijk 22,7 en 28,2 miljoen cgt; in
2006 zal het rond de 34 miljoen zijn.
Toch ging de gemiddelde leeftijd van de
vloot in 2005 slechts omlaag van 12,3

tot 12,2 jaar. CESA erkende inmiddels
dat de wereldhandel en dus de vraag
naar schepen tot dusverre sneller is ge-
groeid dan twee jaar terug verwacht.
Wel is er na het tekort aan scheepsruim-
te in 2004 en de eerste helft van 2005 in
enkele markten thans een evenwichtssi-
tuatie tussen vraag en aanbod ontstaan.
Voor onze scheepsbouwers is er het
vooruitzicht van een grotere Chinese
concurrentie. Hun niches zijn niet lan-
ger afgeschermd. China, maar ook India
zijn sterk in het marktsegment van klei-
nere vrachtvaarders wat de specialiteit
van de Nederlandse werven is. Volhar-
ding heeft vermoedelijk de juiste beslis-
sing genomen door op het hoogtepunt
van de markt de eigen, nationale
scheepsbouw af te stoten, maar zich wel
op de veelbelovende bouw van grote
jachten te storten, al is het een vraag of
men de daarvoor benodigde expertise
op korte termijn kan binnenhalen.
Daarnaast wil Volharding de dienstver-
lening aan reders en werven bij het ont-
werpen, bestellen, enzovoort van
nieuwbouw handhaven.

Steeds meer lading
Gedurende '85/'95 groeide het wereld-
vervoer bij benadering met dertig pro-
cent tot 4,7 miljard ton; in de daarop
volgende tien jaar met vijftig procent tot
7,1 miljard ton. In tonmijlen was er een
overeenkomstige groei van 20.000 tot
30.000 miljard tonmijlen. Het is dus
niet verbazingwekkend dat velen zich
zorgen maken over het steeds grotere
aandeel van de zeevaart in de mondiale
uitstoot van schadelijke stoffen. Bij ru-
we olie was er in 1985 een dieptepunt
met een vervoer van slechts 871 miljoen
ton. Eerst in 1993 bereikte het wederom
het niveau van circa 1.350 miljoen ton
van begin jaren zeventig en in 1997 de
piek van 1.500 miljoen ton uit 1979.
Daarna is het snel gegaan. In 2000 en
2001 bedroeg het vervoer rond de 1.600
miljoen ton om door te stoten naar
1.860 miljoen ton in 2005. In de pro-
ductenvaart was er een gelijkmatigere
groei. Na een gevoelige afname van 264
naar 231 miljoen ton gedurende '74/'75
kwam het vervoer midden jaren tachtig
alweer boven de 300 miljoen ton, eind

Toch meer schepen nodig
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Maritieme markt door Menso de Jong
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jaren negentig boven de 400 miljoen en
zal thans meer dan 450 miljoen zijn. Het
kolen- en ertsvervoer schommelde
midden jaren zeventig rond respectieve-
lijk 300 en 125 miljoen ton. Na de olie-
crisis van 1974 kreeg steenkolen de
wind mee; het groeide tot ruim 500 mil-
joen in 2000 en zelfs 680 miljoen in
2005. Vanaf 1995 overtroeft steenkolen
ijzererts als belangrijkste drogebulkpro-
duct, maar een inhaalslag is gaande. Het
ijzerertsvervoer groeide van 450 naar
645 miljoen ton gedurende 2000-2005.
China realiseerde in 2005 een toename
bij de ijzerertsimporten van 50 miljoen
tot 263 miljoen ton. Dat laatste getal is
meer dan wat de hele wereld importeer-
de begin jaren zeventig. Het overige
massagoed, waaronder granen, fosfaat
en bauxiet/aluinaarde, groeide gema-
tigder. Sinds 2000 bedroeg de toename
respectievelijk vijftien procent, nul pro-
cent en 27 procent. Daarentegen groeit
de overige lading, waaronder die in con-
tainers, reeds vele jaren uitbundig.
Met een afzwakkende economie in de
VS verwachten velen een afnemende
groei bij het ladingvervoer. Dat kan
meevallen omdat de VS er vaak in sla-
gen hun economie weer snel opwaarts

om te buigen. Toch zullen de Chinezen
ongetwijfeld eens besluiten dat een ver-
dere uitbreiding van hun staalindustrie
niet nodig zal zijn, maar dan kunnen an-
dere ontwikkelingslanden aan een in-
haalslag zijn begonnen. Er zijn reeds
aanwijzingen van toenemende impor-
ten in een aantal Afrikaanse landen. De
Chinezen dragen daaraan bij door flink
te investeren in hun olie-industrie,
waardoor bijvoorbeeld Khartum, de
hoofdstad van parialand Sudan, zich
sterk ontwikkelt. In West-Europa
breekt langzaam het besef door dat ver-
starde regelgeving, onder andere op de
arbeidsmarkt, de economische groei be-
lemmert. Toch zien velen dat niet als
een probleem, want zij vrezen 'Ameri-
kaanse' toestanden als langer werken en
grotere werkdruk, met bovendien min-
der welzijn en zorg voor het gros van de
werkenden.

Uitbreiding EU
Deze angst voor grotere concurrentie op
de arbeidsmarkt was een factor bij het
afwijzen van de Europese grondwet
door de Franse en Nederlandse bevol-
king. Vele EU-regeringen streven des-
ondanks naar verdere uitbreiding op
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Voorkomen moet worden dat Turkije
de blik op het oosten gaat richten door
nauwere banden te smeden met landen
als Iran en Syrië. Tegenstanders werpen
tegen dat EU-uitbreiding op voorname-
lijk geopolitieke gronden betekent dat
de Ukraïne, Georgië, alle Balkanlanden
en zelfs Libanon dan lid kunnen wor-
den, ongeacht grote verschillen in cul-
tuur, godsdienst en welvaart. Voor vele
kiezers zijn deze verschillen juist uiterst
belangrijk. Zij willen enerzijds invloed
kunnen uitoefenen op het aantal immi-
granten uit nieuwe lidstaten, kwantita-
tief of kwalitatief, maar anderzijds ook
zekerheid krijgen dat bij kandidaatleden
volledige vrijheid van godsdienst en
meningsuiting zal heersen en minder-
heden als de Kurden een recht op auto-
nomie verkrijgen. Landen met gelijkge-
richte geopolitieke doelstellingen kun-
nen een verdrag sluiten zonder lid te
moeten worden van een club met geheel
andere belangen. De Duitse Bondskan-
selier Angela Merkel stelde voor Tur-
kije een geprivilegieerde associatie met
de EU aan te bieden. Dat kan een oplos-
sing zijn, maar het idee moet wel verder
uitgewerkt worden.
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M.S. Morgenstond I

Oplevering door Fam. Drent & Arno van Boheemen

Op 31 juli 2006 heeft Damen Shipyards Cargo Vessels, te Gorinchem het M.S. Morgenstond I opgele-
verd aan CT Drent Beheer BV, te Delfzijl. De Morgenstond I is een Combi Freighter 12.000 tdw en is
de eerste van een nieuwe serie. Het tweede schip wordt begin 2007 opgeleverd.
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Met de aanschaf van het M.S. Morgen-
stond I, een 12.000 tons droge lading
schip met eigen laadkranen is rederij
Drent een nieuwe weg ingeslagen. De
traditionele Europese kustvaart is ver-
ruild voor de wereldwijde vaart. Een
grote stap voor een voormalige kapitein-
eigenaar.
Rederij C.T. Drent Beheer B.V. is een
familiebedrijf, gestart in 1969 met een
binnenvaartschip van 362 ton. Gedu-
rende bijna veertig jaar waren vooruit-
zien en groei belangrijke factoren van de
onderneming. Dit vertaalt zich in voort-
durend investeren in steeds grotere
schepen en het uitbreiden van het vaar-
gebied.

In maart 2003 werd de laatste kruiplijn
coaster verkocht. De rederij bezat toen
nog twee droge ladingschepen van
5.500 ton en 6.250 ton, die voorname-
lijk papierproducten vervoerden in
Noord en West Europa. Het werd tijd
om vooruit te kijken en te groeien naar
een grotere tonnenmaat. 

De ontwerpeisen
Er wordt door de familieleden zelf op de
schepen gevaren en deze ervaring speel-
de een grote rol bij het samenstellen van
het pakket eisen waaraan een nieuw
schip zou moeten voldoen. De eisen
werden in loop der jaren steeds uitge-
breider. Box-shaped ruimen, hoge ijs-

klasse, verplaatsbare dwarsschotten zijn
voorbeelden van eisen die werden ver-
werkt in het ontwerp van de vorige
schepen.
Naast constructieve eisen ging de aan-
dacht nu ook naar arbeidsbesparende
middelen en het verhogen van de ge-
bruiksvriendelijkheid van het schip.
Een voorbeeld hiervan is het ballast-
systeem dat door middel van een pc be-
dienbaar is op de brug.
Een tweede belangrijke partij in het stel-
len van eisen is uiteraard de markt en de
markt eist flexibiliteit. Flexibiliteit van
lading onder andere door het toepassen
van een volledig (wegneembaar) tussen-
dek, grote capaciteit van ruimventilatie,

Arno van Bohee-
men is Project
Engineer Cargo
Vessels bij Da-
men Shipyards
Gorinchem.
Fam. Drent is
eigenaar van het
M.S. Morgen-
stond I.



container fitted en geschiktheid voor het
laden van gevaarlijke goederen en flexi-
biliteit in vaargebied door het schip uit
te rusten met eigen laad- en loskranen.
Damen, dat destijds nog een vestiging
had in Hoogezand, kwam met een ont-
werp van een 12.000 tons combi-freigh-
ter waarin de genoemde eisen waren
toegepast. Het schip is gebouwd in de
Oekraïne bij Damen Shipyards Okean.
Door de aanwezigheid van een Neder-
landse werf en de daarbij komende ze-
kerheden was het voor C.T. Drent Be-
heer B.V. aantrekkelijk te bouwen op
een buitenlandse werf.
Op aangename wijze werd het ontwerp
en de details van bouwnummer 836, de
eerste van de serie 12.000 combi-freigh-
ter tussen reder en werf besproken en
werd in oktober 2004 de kiel gelegd.

Constructie en indeling
Het schip is versterkt voor ijsklasse 1A.
De tanktop is extra zwaar uitgevoerd
waardoor een tanktopbelasting van 20
ton/m2 is toegestaan. Het schip heeft
een excessieve boeghoogte waardoor
meer bescherming tegen buiswater
wordt geboden.
Hoofdafmetingen ruimen:
Ruim 1: LxBxH = 40,89 x 15,80/10,48
x 12,10 m
Ruim 2: LxBxH = 55,86 x 15,80 x
12,10 m

De hoofddeklui-
ken zijn van het
vouwluiktype en
luiken worden be-
wogen door exter-
ne hydraulische ci-
linders en hefar-
men.
Voor het vervoer
van gevaarlijke la-
ding is het schip
verder voorzien
van een lens-
systeem volgens
SOLAS, een CO2
brandblussysteem
en een sprinkler-
systeem in de lui-
ken van beide rui-
men voor het ver-
voer van explosieven.
De ruimventilatie is uitgelegd op dertig
luchtwisselingen per uur. Dit is veel ho-
ger dan gemiddeld voor dit type schip.
Ook de luchtdrogers tussen de ruimen,
die gekoppeld kunnen worden, hebben
een grotere capaciteit dan gemiddeld.
Het voordeel hiervan is dat de ruimen
veel sneller droog zijn na het reinigen.
Tevens is het schip hierdoor uitermate
geschikt voor vervoer van bijvoorbeeld
papier en groente.
Beide ruimen zijn uitgerust met een vol-
ledig tussendek van in totaal vijftien pa-
nelen. De paneeltypen A+B kunnen
ook gebruikt worden als graanschot. De
panelen rusten op uitklapbare steunen
geplaatst in nissen die vlak zijn aange-
bracht in de langsscheepse ruimwand.
De maximaal toelaatbare belasting be-
draagt 4 ton/m2.
De ruimen zijn volledig geschikt voor
het vervoer van containers van 20, 40 en
45 voet en voor vier high-cube contai-
ners in hoogte. Met het tussendek ge-
plaatst kunnen zowel eronder als erbo-
ven twee normale containers of drie
cellulose pakketten
geplaatst worden.

Voortstuwings-
systeem
De Morgenstond I
heeft een Mak 6M43
hoofdmotor, output
MCR: 6000 kW @
500 rpm op HFO
(RMG 35), en een 4-
blad schroef van vijf
meter met variabele
spoed.
Bij een dienstsnel-

heid van 15,5 knopen en met een brand-
stof verbruik van 25 ton per dag komt
dat overeen met een range van 10.300
nm.

Elektrische installatie
De Morgenstond beschikt over drie
hulpgenerator sets en een noodgenera-
tor met de volgende vermogens:
- hulpgeneratoren 512 kVA -50 Hz
- noodgenerator 120 kVA-50 Hz
- asgenerator 1250 kVA-50 Hz.
Er zijn in totaal tachtig aansluitingen
voor koelcontainers op de volgende
posities aan dek: veertig tussen ruim 1
en 2, en veertig aan de achterzijde van
ruim 2.

Dekuitrusting
Op het bakdek staan twee hydraulische
lagedruk gedreven anker/verhaal lieren.
Het voordeel van dit type is dat de po-
werpacks benedendeks kunnen worden
geplaatst. De lieren kunnen op afstand
bediend worden door middel van een
bedieningspaneel of door middel van
handbediende hendels gemonteerd op
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Algemene informatie
Thuishaven Delfzijl
Vlag Nederland
Classificatie LR +100A1 +LMC,

UMS, SCM
Lengte o.a. 142,95 m
Lengte p.p. 134,96 m
Breedte mld. 18,90 m
Holte 10,95 m
Diepgang max. 7,90 m 
Deadweight 12.000 ton
Gross Tonnage 8.999 GT
Snelheid 16 kn

Containers
Containers in de ruimen 312 TEU
Containers aan dek 372 TEU
Containers totaal 684 TEU

Tankcapaciteiten
HFO (RMG 35) 765 m3

MDO (DMA) 106 m3

Smeerolie 26 m3

Sludge 23 m3

Sewage 13 m3

Drinkwater 83 m3

Ballastwater 4690 m3

De kranen op de Morgenstond
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de lier.
Op het kampanjedek staat een lagedruk
hydraulische ankerlier ten bate van het
hekanker die vereist is voor de 
St. Lawrence Seaway. 
Op het kampanjedek zijn twee hydrau-
lische lagedruk verhaallieren voorzien.
De lier draait traploos in beide richtin-
gen waardoor een variatie in kracht en
snelheid mogelijk is.

Kranen
Het schip is uitgerust met twee Lieb-
herr elektrisch-hydraulische cilinder-
kranen die aan stuurboord in het gang-
boord staan. De kranen hebben de vol-
gende capaciteiten:
- SWL 80 ton @ 4-14 m
- SWL 60 ton @ 4-18 m
- SWL 40 ton @ 2,2-28 m
- SWL 30 ton @ 2,2-32 m

Slagzijcompensatiesysteem
In het herft tussen de beide ruimen be-
vind zich een slagzijcompensatie-
systeem van Frank Mohn met een capa-
citeit van 1.150 m3/uur om slagzij tij-
dens laad- en losoperaties in de haven te
kunnen compenseren.

Vuilverbrandingsinstallatie
Een vuilverbrandingsinstallatie voor
het verbranden van vast en vloeibaar af-
val dat aan boord worden geprodu-
ceerd, is geplaatst in de machinekamer.

Veiligheids- en reddingsmiddelen
Een vrijevalboot-installatie wordt voor-
zien aan SB zijde. Aan BB zijde op het
bootdek bevindt zich een man-over-
boord boot. Tevens aan BB zijde op het
bootdek is een kraan geplaatst voor de
gecombineerde behandeling van de
MOB boot en de reddingsvlotten.

Een elektrisch rookdetectiesysteem is
geïnstalleerd met rookdetectors in de
machinekamer, separatorruimte, gene-
ratorruimte, stuurmachinekamer,
werkplaats, schakelbordruimte en de
accommodatie.

Accommodatie
De Morgenstond I is uitgerust met een
accommodatie voor dertien beman-
ningsleden. De hutten zijn verdeeld
over vier dekken. Er zijn vier hutten met
een aparte slaapkamer. Op het kampan-
jedek bevinden zich de algemene ver-
blijfsruimtes. Het schip is tevens voor-
zien van een Suez-ruimte.

Navigatie
De brug is voorzien van moderne nauti-
sche, navigatie- en communicatieappa-
ratuur. Op het voorschip is een extra ra-
dar geplaatst onder andere voor naviga-
tie in de havens.

In de vaart
Op 31 juli 2006 werd de Morgenstond I
overgedragen. De lading die het schip
voornamelijk vervoert bestaat uit inte-
ressante constructies van allerlei ge-
wichten en afmetingen. Hier bewijst het
schip haar flexibiliteit door de vele vier-
kante meters laadoppervlak, de zware
payload van de tussendekken en de hy-
draulische vouwluiken die in twee paren
gedeeld kunnen worden, ook met een
deklading erop.
Het schip vaart wereldwijd en gebruikt
in vrijwel iedere haven haar eigen kra-
nen voor het laden of lossen. Het wer-
ken met eigen kranen gaat in de meeste
gevallen sneller, zelfs wanneer er kranen
in de haven aanwezig zijn. In de relatief
korte periode dat de Morgenstond nu
vaart, is C.T. Drent Beheer B.V. zeker
tevreden met het schip en kijkt dan ook
uit naar de oplevering van bouwnum-
mer 7401, het identieke zusterschip, het
M.S. Morgenstond II.

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.pendennis.com  If you would like to bem
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.iggulden@pendennis.com Tel: 00 44m �1326 211344 



Bouwen in China
Voors en tegens

Focus op China door ir. C. Dirkse

Dat China als scheepsbouwland in Nederland in de belangstelling
staat, hoeft geen nadere toelichting: Nederlandse werven en toe-
leveranciers met vestigingen in China bouwen daar en Nederlandse
reders bestellen er schepen. Deze onderwerpen kwamen aan de
orde op de lezingenavond van de afdeling Noord van de KNVTS, die
gehouden werd op 12 december j.l. in hotel Oostergoo te Grouw.

SCHIP&WERF de ZEE - F EBRUAR I  200722

De heren Gert Jan van Ommen, pro-
duct directeur van Damen Shipyards
Cargo Vessels, Djurre Siccama, general
manager van Eekels en Harm Mulder
van JR Shipping gaven vanuit hun
achtergrond een visie op het onderwerp
van deze avond: bouwen in China,
voors en tegens. Kennelijk een aanspre-
kend onderwerp, want de belangstelling
was overweldigend en velen moesten
genoegen nemen met een barkruk of
zelfs blijven staan.

Damen
Van Ommen schetst de situatie van de
scheepsbouw in China met de grote
werven in Dalian, Shanghai en Guang-
zhou en de vele middelgrote en kleinere
in het binnenland die vooral voor de lo-
cale markt bouwen. Deze laatste groep
wil zich ook op de exportmarkt begeven
en zoekt daar hulp voor. De meeste wer-
ven zijn staatswerven met goed gevulde
orderportefeuilles tot circa 2010.
Damen heeft twee scheepswerven, in
Changde en Yichang, ver in het binnen-
land, waar men al zo’n tien jaar schepen
bouwt in joint venture. De verwachting
is dat de explosieve loonontwikkeling
hier wat minder heftig zal zijn dan bij de
grote werven. Om kwaliteit en levertijd
in de hand te houden moet er worden
geïnvesteerd, ook in opleidingen, en zal
permanente Nederlandse aanwezigheid
noodzakelijk zijn. Op de werf in Yi-
chang lopen zes mensen van Damen,
die de processen besturen. Continue
aandacht is essentieel. Verdere proble-
men liggen ondermeer op het gebied

van de klassebureaus (certificering), va-
lutaontwikkelingen en een komend te-
kort aan geschoolde mensen. Maar met
scholing liggen er ook de kansen zodat
met aanpassingen in de organisatie, ver-
dere investeringen en zorgvuldige in-
koop de bouwtijd kan worden terugge-
bracht.

Eekels
Siccama vertelt, na een introductie over
Eekels, onderhoudend over hoe het be-
drijf de eerste stappen zette op de weg
naar produceren in China. Van vele ver-
wachtingsvolle bezoeken, waarna reac-
tie uit China uitblijft, de taalbarrière
(neem een Chinees in dienst), de cultu-
rele verschillen en de allesoverheersen-
de rol van de Chinese overheid tot hoe
uiteindelijk een samenwerking met drie
Chinese bedrijven tot stand kon komen.
Belangrijk is de keuze van de juiste part-
ners en dat proces kost veel tijd. De
Chinese werven doen veel zelf en kopen
ook alles zelf in. Wie in China zelf wil
leveren moet zorgen op een makerslist
te komen. Zoals al door Van Ommen
werd genoemd, is ook voor Eekels een
goed management in China onmisbaar.
Dit kost veel inspanning, vooral omdat
die aandacht permanent moet zijn.

JR Schipping
Mulder maakt duidelijk dat de lage
kosten verreweg de belangrijkste reden
zijn om in China te laten bouwen.
Meestal komt het ontwerp uit Europa,
maar het komt ook voor dat er Chinese
ontwerpen zijn en dan vooral van stan-

daard schepen. Vrijwel altijd is een ma-
kelaar ingeschakeld. Er wordt over
contracten onderhandeld en die worden
ook afgesloten, maar de interpretatie
kan verschillen en regelmatig komt men
erop terug.
De bouw gaat ongeveer zoals in Neder-
land met de gebruikelijke mijlpalen,
maar de projectstructuur is onduidelijk,
waardoor de controle lastig is en er re-
gelmatig vertraging ontstaat. De bouw
van standaard schepen heeft men aardig
onder de knie.
De kwaliteit is niet beter dan in West
Europa, soms slechter. Men zit onver-
mijdelijk vast aan Chinese onderlever-
anciers, maar toch wordt ongeveer
zestig procent nog geïmporteerd. Er kan
ook in licentie worden gebouwd, maar
de kwaliteit is dan toch minder.
Ook de after sales kan problematisch
zijn als men in Europa vaart en er ser-
vice moet worden geleverd op Chinese
onderdelen.

Discussie
Na afloop was er een levendige discussie
met de inleiders en ook onderling werd
nog heel wat nagepraat.
De afdeling Noord van de KNVTS had
een interessant onderwerp op de agenda
geplaatst met goed ingevoerde sprekers.
Een geslaagde avond, die de lange reis
vanuit het westen meer dan waard was.

Kees Dirkse is

hoofdredacteur

van Schip & Werf

de Zee.
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Yangtze International Inland
Shipping Forum 2007

Focus op China door ir. C. Dirkse

In Wuhan, China, werd op 11 en 12 januari het Yangtze International Inland Shipping Forum 2007 gehouden.
Dit groots opgezette evenement is een gezamenlijk initiatief van het Chinese Ministerie van Communicatie en
het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat en een uitvloeisel van het Memorandum of Under-
standing dat beide ministeries in november 2005 ondertekenden. Dit behelst samenwerking op diverse ge-
bieden zoals binnenvaart, havenontwikkeling, logistiek, transportveiligheid en gevaarlijke stoffen. Het Forum,
bedoeld als uitwisseling van ervaring en ideeën, kreeg extra gewicht door de aanwezigheid van de beide mi-
nisters Li Shenglin van het Chinese Ministerie van Communicatie en mevrouw Karla Peijs van Verkeer en Wa-
terstaat en van de Nederlandse ambassadeur in China, de heer Dirk Jan van den Berg.

Het aantal deelnemers overtrof alle ver-
wachtingen: bijna 200 Chinezen en on-
geveer 140 Nederlanders en andere bui-
tenlanders. Natuurlijk van beide landen
vele ambtelijke en semi-ambtelijke ver-
tegenwoordigers, maar ook vele Neder-
landse bedrijven en instituten, al dan
niet met een vestiging in China.

Toespraken
In haar toespraak wees minister Peijs op
het grote belang van de binnenvaart in
beide landen door de stijgende trans-
portvraag en de toenemende congestie
op de wegen. Vooral in China met zijn
sterke economische groei en toenemend
transport van de kust naar het achter-
land is men gebaat bij verdere ontwik-
keling van de binnenvaart. Aan de hand
van een aantal concrete voorbeelden
schetste zij de ontwikkelingen op dat
gebied in Europa en het grote belang dat
de EU daaraan hecht. In China kan men
daarvan profiteren.
In zijn key-note speech ging minister L.
Shenglin uitvoerig in op de potentie van
de binnenvaart in China met de grote ri-
vieren zoals Yangtze River, Pearl River,
het Grand Canal. Van die potentie moet
meer gebruik worden gemaakt voor de
bescherming van het milieu, voor de
verdere industrialisering en stedelijke
ontwikkeling en voor de versterking van
de regionale economie. Hij gaf aan wel-
ke strategische en concrete plannen
daarvoor op stapel staan, zoals verbete-

ring van vaarwegen en
havens, aanleg van nieuwe
havens en vernieuwing van de
vloot. Continuering van de
samenwerking met Neder-
land en verdere uitwisseling
van ideeën en ervaring zijn
daarbij van essentieel belang.

Lezingen en afsluiting
Het lezingenprogramma was
ambitieus en interessant,
maar bleek vooral op de twee-
de dag te overladen. De aan-
vankelijke bedoeling was om
in de vorm van workshops
met elkaar van gedachten te
wisselen, maar dat bleek door
het grote aanbod van sprekers
onmogelijk. Er was gelegenheid voor
bedrijven om zich via een stand te pre-
senteren, maar daar werd weinig ge-
bruik van gemaakt. 
De bedoeling is om de voortgang van de
ontwikkelingen die uit dit Forum voort-
vloeien jaarlijks te evalueren.
Ter afsluiting van dit tweedaagse Fo-
rum werd op zaterdag 13 januari door
ongeveer honderd niet-Chinese deelne-
mers eerst een bezoek gebracht aan de
Damen scheepswerf in Yichang, onge-
veer vier uur rijden van Wuhan.
Na een ontvangst met veel ceremonieel
door de directie van de werf vond de of-
ficiële kiellegging plaats voor een Da-
men 7200 in opdracht van de Duitse re-

der Schönig. Deze plechtigheid werd
verricht door de Nederlandse ambassa-
deur, in aanwezigheid van de product-
directeur cargo vessels van Damen
Shipyards, de heer Gert-Jan van Om-
men. Dit alles traditioneel omlijst met
Chinees vuurwerk, muziek en dans. 
Vervolgens werd een bezoek gebracht
aan de Drie Kloven Dam, de immense
stuwdam in de Yangtze rivier met voor
de scheepvaart een dubbel uitgevoerd
sluizensysteem, dat in vijf trappen een
niveauverschil van honderd meter over-
brugt.
Aansluitend aan het Forum was door de
NCH nog een handelsmissie van enkele
dagen georganiseerd.

Kees Dirkse is

hoofdredacteur

van Schip & Werf

de Zee.

Nederlandse ambassadeur in China, de heer Dirk Jan van den Berg. 

(foto Hans Heynen, weekblad Schuttevaer)



Ro/Ro Ships at the Upper
Yangtze River 

Focus op China door Dr. Cai Wei

The increasing demand for transportation in China in general and in the Yangtze River area in particular
results in overloaded roads. As these roads are in mountainous regions and badly maintained the
traveling time increases substantially and worsen because of accidents. When a major river like the
Yangtze is more or less flowing parallel Ro/Ro shipping might be a solution for this problem. In this
article some aspects of Ro/Ro shipping on the upper Yangtze River will be illustrated, also in relation to
the construction of the Three Gorges Dam.
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Yangtze River is the longest river in
China, 6,380 kilometers long and origi-
nating from the Qingzhang tableland,
crossing the Chinese area from West to
East. One section of the upper Yangtze
River which mainly passes the Sichuan
Province is called the Chuan River.
Twenty years ago this river with a
length of 1,030 kilometers was very dif-
ficult for shipping because in its section
the Three Gorges are located where the
water velocity is high with many natural
crinkles and reefs in the shipping route.
Especially during the construction of
Three Gorges Dam, the shipping route
was frequently interdicted; reason why
most of the cargo transportation
changed from waterway to roads of

which the condition had improved a lot
and became better than waterways.

Ro/Ro Transportation Market
As the policy of the development of the
Western area of China has been
brought into effect communication be-
tween East China and West China has
become more and more frequent and
cargo transportation quantities have in-
creased substantially. Part of the route is
the connection between Wanzhou and
Yichang City which is located in the
mountainous region where the bad road
conditions regularly cause accidents
and blocked roads. Although the gov-
ernment has been reforming the road
continuously, bad weather and driving

conditions in that region often make
drivers from other places feel fright-
ened. Moreover the long driving hours
(24 hours for 535 kilometres) are also a
limitation for cargo transportation by
road.
Compared to road transportation, the
distance from Wanzhou to Yichang
City by river is just 321 kilometres and
well suited for shipping. For a general
cargo ship it only takes twelve to four-
teen hours downstream, or twenty
hours upstream.
Under these circumstances, around
1999 and 2000 a new transportation
market for Ro/Ro shipping at the
Chuan River arose. The advantage of
transportation distance and time to-

The Yangtze River map and Three Gorge location

Dr. Cai Wei is As-
sociated Profes-
sor in ship design
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dept. of Marine
and Transport
Technology.
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gether with almost the same cost for wa-
terway transportation and road trans-
portation pushed more and more dri-
vers to select the Ro/Ro ships. The dri-
vers just need to load their trucks on the
ship and then have a sleep, amusement
or enjoy the natural scene of Three
Gorges instead of continuous driving
on dangerous and bad mountain roads.
This kind of transportation was warmly
welcomed by the drivers and it devel-
oped very rapidly. Both the economic
and social benefits are achieved and as a
side effect the traffic accidents have also
been reduced.
This Ro/Ro market increased sharply.
Originally this kind of vehicle/passen-
ger ship only carried six vehicles but
now the carrying capacity is increased to
forty, fifty, sixty and eighty vehicles.
Many ship owners have built or re-
formed Ro/Ro ships to match the in-
creasing traffic demand of the area.
Among these ships there are new ships,
but still there are some ships of low
standard. During these two years, the
government and the Classification Soci-
ety raised the technical level for Ro/Ro
ships to enter the transportation market,
however cheap Ro/Ro ships with bad
quality were not allowed to sail in this
area and so the number of Ro/Ro ships
in this area more or less has become sta-
ble. The graph above shows the number
of Ro/Ro ships in the Chuan River.

Ro/Ro Ship
Types
The Ro/Ro ship
in the Chuan Riv-
er is a kind of
heavy load vehicle
carrier sailing on
the route from
Chongqin to
Yichang which is a
section of the main
stream of Yangtze
River. Now the
vehicle carrying
capacity varied

from a minimum of twenty vehicles to
the maximum of eighty vehicles. Most
of the vehicles are trucks with a loading
capacity from ten to a hundred ton. In
China there are always two drivers on a
truck, driving a truck day and night in
turn. Sometimes the cargo owner will
travel with the trucks too. The increas-

ing shipping market is just for these
kinds of vehicles. The Ro/Ro ship in
the Chuan River is actually a
vehicle/passenger ship. 
From 2003, after the lock of the Three
Gorges Dam, the shipping route reform
made the vehicle/passenger ships safer
for shipping. To the middle of 2006,
about ten series standard vehicle/pas-
senger ships have been put into opera-

tion. So now there are 21 Ro/Ro trans-
portation companies operating in the
Chuan River which own 119 Ro/Ro
ships with carrying ability of 5,902 ve-
hicles. The rapid development of
Ro/Ro ships in the Chuan River be-
comes a brilliant point in the whole Chi-
nese shipping market.
According to the transportation predic-
tion, the current transportation capacity
can satisfy the demand. So the number
of Ro/Ro ships in Chuan River is kept
stable during these two years.
The table below shows some details
about the typical Ro/Ro ships in Chuan
River.
Originally most of the Ro/Ro ships are
simply reformed from barges and the
large demand for transportation by
Ro/Ro ships enhanced the activities for
private companies to build and order
the Ro/Ro ships. Some of the Ro/Ro
ships are not good enough for the trans-

portation of vehicles because they are
simply reformed from other barges de-
spite of the performance of the ship, on-
ly in pursuit of the profit in the market.
So the types of such ships varied largely.
From the view of the authority it is not
safe, economic and environmentally
safe for the vehicle transportation in so-
ciety and the technical level was low.
Through the investigation of the logis-
tic in this area, new types of Ro/Ro
ships are required to be built to replace
the old ones since 2002. And some old
ones were forced to stop navigating.
That is why the total number of ships is
stable although many new ships are
built in the meantime. The authority
has set up series standard Ro/Ro ship
types in the Chuan River after research
and series hydrodynamic testing. The
standard Ro/Ro ships in Chuan RiverMain Dimensions of Typical Ro/Ro ship in the Chuan River

Numbers of Ro/Ro Ships in the Chuan River

Ro/Ro ships at the port in the Chuan River

Ship Name length Breadth Depth Draft Speed
m m m m km/h

20/23 vehicle carriers 79.00 13.50 2.70 1.80
26 vehicles carrier 86.00 15.00 3.80 1.60
30 vehicles carrier 86.00 15.80 2.80 1.80
40 vehicles carrier 85.00 19.20 3.90 2.60 21.00
50 vehicles carrier 108.00 19.20 4.10 2.60 21.00
60 vehicles carrier 108.00 22.20 4.20 2.60 21.30

length Breadth Depth Draft
m m m

79.00 13.50 2.70
86.00 15.00 3.80
86.00 15.80 2.80
85.00 19.20 3.90 2.60
108.00 19.20 4.10 2.60
108.00 22.20 4.20 2.60
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cover three types, the 40 vehicle carriers
[CJB(2004)G40], 50 vehicle carriers
[CJB(2004)G50] and 60 vehicle carriers
[CJB(2004)G60]. Series of hydrody-
namic tests have been carried out for the
two propellers stern form and the three
propellers stern form. A policy by
Transportation Department of the Chi-
nese government has been published
that from now on every new Ro/Ro
ship preparing to enter the Chuan River
transportation market should be the one
type of the series standard Ro/Ro ships
otherwise it is not allowed to sail in this
area.

Problems and Future of Ro/Ro
The construction of Three Gorges
Dam will bring great change to the
shipping route. The dam is 185 meters
high. After the construction the reser-
voir is formed and the final water level
will be 175 meters. Although the water
level is 156 meters now it has already
obviously improved the shipping route
condition, for example riffle is changed
to deep and calm water area. The lock is
also arranged in the dam with the 120
meter length and 34 meter width so a
ship of 10,000 ton can pass it. A ship lift
of 120 by 18 meter will be installed for
ships up to 3000 ton. Besides these a
temporary lock for ships passing during
the construction period is still kept in
use.
But the explosion of waterway traffic is
beyond expectation and the passing ca-
pacity of the locks can not satisfy the de-
mand especially during holidays when
so many tourist ships are operating in
this area for sight seeing. According to
the market survey over thirteen Ro/Ro
ships are planned to pass the locks every
day, but the average capacity is just ten
Ro/Ro ships per day. The waiting time
for the ships sometimes is so long, espe-
cially during holidays or when the locks
are closed because of flood prevention
requirements that accidents may hap-
pen. For instance with transported pigs
which died of starvation due to waiting
on the Ro/Ro ships. So the urgent re-
quirement for the Ro/Ro ships in the
Chuan River is to improve the ability to
pass the lock of Three Gorges. Now the
increasing dimensions and capability
for carrying vehicles in Ro/Ro ships in
Chuan River show the trend. Very
small Ro/Ro ships will secede from the
shipping market.
Another method for reducing the wait-
ing time for locks is to allow the vehicles

to roll off or roll on board without pass-
ing the lock. That means to construct a
port near the lock in the upstream in-
stead of the port in downstream of the
dam now. In this case for instance after
rolling off the trucks can directly be dri-
ven on the road although it is necessary
to overpass the dam which is now a little
difficult due to the bad road condition.
But after the new road has been fin-
ished, it will be improved a lot. Chinese
government is planning for the new port
already. And the port capacity will be
decided according to the Ro/Ro trans-
portation survey and series standard
Ro/Ro ship types in this area.
The other problem that the authority is
facing is to find a proper way to improve
the performance of Ro/Ro ships. As the
reservoir becomes into use, the standard
especially the environmental require-
ment for the ships navigating in the
reservoir is more stringent. The basic
requirement for ships is to be safe, envi-
ronmentally friendly and less costly.
Generally a long distance truck is al-
ways equipped with two or three fuel
tanks. For a 59 vehicle carrier, the vehi-
cles on board carry 60 ton fuel totally
and the ship itself carries 20 ton fuel, so
if an accident happens it will result in a
huge disaster to the reservoir area. Ex-
cept the several new Ro/Ro ships most
of such ship types are of old fashioned
and low quality and reformed from oth-
er ships like barges. In order to make
more profit the ship owners always
bought cheap Ro/Ro ships despite the
performance of the ship. Careful con-
siderations for safety, environment and
comfort for passengers are neglected.
For example the number of cabins is not
sufficient even for the truck drivers, in-
sufficient waste water and solid treat-
ments, etcetera.
Chinese Transportation Department is

making some policies now to speed up
the discarding of old ship types. The
standard Ro/Ro ships in the Chuan
River are asked to enlarge their capacity
and to adopt (environmentally) safer
techniques. More strict surveys to ships
in the reservoir area are done and the old
Ro/Ro ships have to be forced to in-
crease their operation costs such as in-
surance fee and environmental tax. So
the competition ability of cheap Ro/Ro
ships of low quality is being reduced
and the new ones can present more at-
tractions to the ship owners. The com-
petition in shipping market is not with-
out order any more. With these mea-
surements it is expected to make the
transportation system more effective.
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Comparison between AES
and Conventional Ships

Electric propulsion door Jiang Xiaoli, H.Boonstra, R.G. Hekkenberg

Which propulsion system is preferable for a commercial ship and navy application, a mechanical or
electric propulsion system? It is always difficult to make a choice. Besides economic reasons, many
factors have various impacts on the final decision. To make it more complicated, with the fast develop-
ment of technology the comparison process should be updated timely in parallel with technical innova-
tion and expanding shipping markets. In this article a sound and reasonable comparison methodology is
proposed which takes various criteria into consideration including economy, environment, flexibility,
maneuverability, survivability, innovation and combines qualitative and quantitative analyses in order to
achieve a fair and rational comparison.
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Electric ships have been around for
many years. Famous examples include
the French Transatlantic passenger
liner Normandie of 1935, numerous T2
tankers and submarines of the Second
World War and afterwards. Over the
second half of the twentieth century, a
variety of tankers, trawlers, tugs, ferries
and special-purpose vessels such as
cable layers and icebreakers have also
featured this machinery, all generally
using diesel alternators as their prime
electric current generators.
Nevertheless, considerable debate and
conflict exist as to economical analysis,
especially with respect to fuel consump-
tion and maintenance cost. This paper
attempts to give the possible arguments
and aims at building up a sound and
rational comparison methodology in-
stead of convincing ship owners to have
electric propulsion as ship power. 
The question is; what comparison
methodology is a so called sound and
rational one? What will be its compara-
tive criterion and what is the basis of the
comparison? As a fact, in the case of
ship propulsion system, the situation is
complicated.

Complexity of Situations
Why do we use electric propulsion?
Generally, electric propulsion is chosen
where operating conditions demand a
high level of maneuverability or a lot of
slow-speed sailing or loitering, and

where the variable-speed characteristics
of the electric motor and the optimum
efficiency constant speed of diesel
engines driving alternators can be used
to their best advantage. It has been
widely acknowledged that electric ships
have such apparent advantages as high
flexibility, great survivability, less
emission and reduced vibration. These
special qualities have a particular value
to the ship owner and have different
weight for the different ship types. For
instance, electric propulsion system has
long been favored for specialist ships,
such as icebreaker, seismic and survey
vessels, and cable layers. The accurate
maneuverability, precise position keep-
ing, operational flexibility, less emission
and low noise are highly valued. These

special qualities are simply summarized
as follows.

Less Emission
The emissions found in exhaust gases
are directly linked to the combustion of
fossil fuels. Besides some non-pollutant
emissions, such as H2O, O2 and N2,
there are pollutant emissions. SOx is
one of the causes of acid rain, CO2 rein-
forces the greenhouse effect and there-
fore is thought to influence climate
change and NOx will cause acid rain,
ozone depletion, etcetera (Klein Woud,
J, Stapersma, D, 2003). Each ton of
emission will bring about costs to the
society. Research shows that electric
ships are significantly superior to
mechanical ones in reducing emission,

Figure 1: Emission for two configurations



especially of the NOx and CO type,
which reflects better burning of fuel due
to better operational points of the
diesels in diesel-electric propulsion, see
figure 1 (Meijer, GJ.,et al, 2001).

Improved Maneuverability 
With smooth speed control of propul-
sion and thruster motors secured by an
appropriate drive system, a high degree
of maneuverability can be realized
through electric propulsion.

High Flexibility
The electrical propulsion system can
provide high layout flexibility. Elimi-
nating the traditional shaft line allows to
locate the main generator sets and sup-
port systems in optimum hull position
to create extra cargo or passenger space
from a given size, or to reduce the ship
length while maintaining the desired ca-
pacity. For instance, the cargo hold can
be increased with eight percent for in-
land chemical tanker with limited ship
size (Nienhuis, U. et al, 2000).
Moreover, there is very high operational
flexibility in the utilization and distri-
bution of power. The application of
electrical propulsion will lead to an in-
stalled base of, say, four or six large gen-
erator sets that will all be in use when at
full speed and a few when sailing at low
power. At low speed only two genera-
tors out of four or six will be in use, each
running at economical power rate lead-
ing to reduced fuel consumption and
proper emission. Last but not least,
electric system performs perfectly at dy-
namic positioning which can enable the
ship to remain in situ (Kruijt WJ.,
2004).

Improved Survivability
Survivability is an overall measure of
the capacity to survive damages (fire,
flooding). With electric propulsion,
higher plant availability and fire safety
are fostered by arranging the key power
station elements in separate self-suffi-
cient water tight compartments. In the
case of naval ships the flexibility of in-
stallation and power distribution will
eminently enhance the survivability by
reducing acoustic infrared signature, re-
ducing vulnerability and adapting to
very high peak power weapons (Letot
L., Herhean Y., 2000).

Others
Noise and vibration levels from electric
machines can be minimized by locating

resiliently mounted generator sets in
compartments more remote from ac-
commodation and amenities. 
Although the advantages of electric
propulsion have always been highly val-
ued, the majority of ships, in total some
96 percent of all installed power, re-
mains diesel mechanical (Nienhuis U.
et al. 2000). Why? Among various rea-
sons, revenue may be most essential.
The cost-benefit analysis is of most im-
portance, particularly during the con-
ceptual ship design period which com-
pares the operational costs of a ship with
the benefits brought by the payload.
Generally, the operational cost includes
labor cost, investment cost (initial cost),
fuel cost, maintenance cost and other
miscellaneous costs, among which fuel
and maintenance costs are highlighted
due to existence of a great deal of quar-
rels and arguments.
For instance, if diesel the mechanical
system is replaced with electric propul-
sion, is the fuel consumption higher or
lower? Some research (R.M. Boogaart,
2005) shows that for inland shipping
the fuel saving could arrive at five to ten
percent depending on sailing upstream
or downstream. Some other researchers
(Letot L., Herhean Y., 2000) point out
that (the fuel consumption) “difference
between the all electric and mechanical
solutions is relatively small, (...) the per-
formance of all electric solution is very
mediocre.” As to maintenance cost,
Letot L. & Herhean Y. (2000) think the
situation is complex. Although less hy-
draulics, no gearbox, less prime movers
lead to a reduced maintenance require-
ment, positive or negative effect on effi-
ciency, numerous and highly compli-
cated electrical subsystems require a
highly qualified maintenance team.
Barlas B. et al. (2000) pointed out that
increased maintenance cost is one dis-
advantage of electric propulsion against
mechanical one. By contrast, there are
some highly positive estimations
(Woodyard D., 2004) of twenty to thir-
ty percent lower maintenance costs due
to the reduced installed power and the
lower number of elements to be ser-
viced.
The reasons for different even opposite
conclusion of economical analysis pos-
sibly stem from following factors:
Firstly, the illustration on ship opera-
tional profile is obscure or not ample.
The operational profile of a ship gives
the time intervals that a ship sails at a
certain speed. In a formal way, the

speed profile could be given as, where
the time intervalcan either be specified
in hours in order to define the distribu-
tion of speeds of one voyage or in days
to define the speed distribution of the
total of voyages during for instance a
year. A naval vessel may have different
speed profiles for the different missions
that a ship may carry out (e.g. general
purpose, towed array and escort), and
there are many other consumers than
propulsion, i.e. weapons. The opera-
tional profile will directly effect the fuel
consumption calculation and finally de-
termine the economical analysis. As an
essential and important precondition of
comparison, the operational profile
should be illustrated explicitly. Other-
wise even the same ship with same elec-
tric propulsion plant will have a com-
pletely different cost-benefit analysis
result, let alone a different propulsion
system. Some dispute on profitability
may stem from different operational
profiles.
Secondly, the definition of the baseline
ship or reference ship may be ambigu-
ous. As we all know, replacement of
mechanical propulsion system with
electric propulsion plant or vice versa
may result in considerable change to
hull form and space, power arrange-
ment and distribution, etcetera. Conse-
quently, the volume, weight, dimension
or average voyage speed will be altered
accordingly. So what does baseline
mean? Which parameters are kept fixed
and which will be changed? There
seems no explicit explanation. There-
fore, some comparison may be based on
different baseline or reference ship. If
this is the case, the quarrel on fuel con-
sumption, power efficiency possibly
makes no sense.
Thirdly, electric propulsion system is a
general conception, which consists of
the prime mover, electric transmission
and propulsion. The prime mover drives
a generator and the generator feeds a
propulsion (electric) motor through a
switchboard and converters, etcetera,
which in turn powers the propeller.
From the viewpoint of prime mover,
there are diesel engine, gas turbine and
steam turbine etcetera. From generator
viewpoint, either AC or DC generator
is available. From propeller standpoint,
there are various choices, e.g. FPP
(fixed pitch propeller), CPP (control-
lable pitch propeller), azimuth
thrusters, etcetera. Therefore, although
AES appeared in various documents,
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the components of propulsion system
may be different, which to some extent
illustrates the dispute of comparison be-
tween AES and conventional ship.

Fair Comparison
So, what is a fair comparison between
electric ship and a conventional one?
The objective of this paper is not to fur-
ther prove the profitability of electric
ships but to set up a more rational com-
parative methodology. The possible
reasons for less fair comparison illus-
trate that the analysis result of an indi-
vidual case may not be enough to draw a
conclusion for general situations as a
tree can’t stand for a forest. The com-
parison on a specific ship under realistic
operational profile could be realistic and
of much more practical value. 
Hereafter, some key notes on fair com-
parison are addressed:
Electric propulsion system has both ad-
vantages and disadvantages, just like
one coin has two sides. It is worthwhile
to realize that these advantages have to
offset the disadvantages. For instance,
the main advantage of an electric con-
cept is that a number of generator sets
provide efficient and flexible operation,
they also ensure reliability in the system
under operating conditions that do not
require maximum available: under
those conditions, the required power
can still be developed if one or more
generator sets have failed. On the other
hand, the reliability of the system may
be less under conditions that require
maximum power, when compared to a
diesel mechanical drive. 
For electric propulsion system, the con-
figurations include diesel engines, gas
turbines, steam turbines, generators
and electric motors, which need to be
combined in a satisfactory manner. Dif-
ferent assembly occupies various ad-
vantages. The choice of a power plant
configuration should not only depend
on economics. As a fact, the optimum
decision is a compromise among vari-
ous criteria. This is always the case that
many other factors prefer the applica-
tion of electric propulsion system.
With the introduction of innovative
and promising technologies (Versteeg,
NJ, 2005), such as fuel cell systems,
permanent magnet machine and high
temperature superconducting machine,
the knowledge on electric propulsion
system should be updated accordingly.
Moreover, increasingly advanced pow-
er management system provided in

electric propulsion system will poten-
tially foster the application of AES, and
vice versa. 
The application of mechanical propul-
sion or electric one will be also affected
by some other situations, e.g. superior
harbour maneuvering, market demand
and shipping route.
As a result, a quantitative and qualita-
tive combined, multi-criteria based
analysis methodology is proposed to
compare the electric ship and its tradi-
tional counterpart. 
A quantitative analysis can be carried
out with some simulation tools, e.g.
GES (Burgt, J.J.A. et al. 2004), PASS
(Lavis DR. & Forstell BG., 1999) and
simulation model suggested by H.T.
Grimmelius (2005), etc. For instance,
GES takes even some intangibles, e.g.
emission, noise, into consideration by
using a discounted cash flow analysis.
There are some factors, such as perfor-
mance, affordability, availability, sur-
vivability, technical risk not readily
simulated in ship synthesis tool (Lavis
DR. & Forstell BG., 1999). Then quali-
tative assessment can be supplemented
to give each a rational evaluation. On
the basis of outputs of GES, i.e. para-
meters, qualitative evaluation can be as-
sumed with scored and weighted re-
sponses from shipyard, academic insti-
tutes, facility applier and professional
experts. According to final score of al-
ternatives, choice of AES or conven-
tional ship and the components of
propulsion system could be ideally
made.

Conclusions
In the paper, the complexity of compar-
ative studies on electric ship and tradi-
tional ship is presented and possible
reasons for disputes or arguments are il-
lustrated on the basis of which a fair
comparison, demand oriented quantita-

tive and qualitative combined compara-
tive methodology is proposed. The
main notes are as follows:
The general comparison between elec-
tric propulsion system and mechanical
power plant may be unfair, which is at-
tributed to debatable results of compar-
ison. The comparison on a specific ship
under realistic operational profile could
be fair and of much more practical value.
The operational profile of ship in its ser-
vice life may change a lot. The sensitivi-
ty research of comparison between AES
and conventional ship to various opera-
tional profiles is of practical implication,
especially from a ship owner’s point of
view.
Many criteria have various effects on fi-
nal decision besides profitability. The
final choice of propulsion system, elec-
tric or mechanical is affected by various
factors and is generally a trade-off of
various criteria although profitability is
of considerable importance. 
Relative profitability quantitative
analysis can be realized with simulation
tools, e.g. GES. Meanwhile, it is worthy
to consider the reasonability that vari-
ous criteria or factors are represented
exclusively by cost connected with
them. There may be and should be al-
ternatives to reflect effects of different
criteria in a sufficiently objective man-
ner.
A qualitative assessment could be as-
sumed as the complement of quantita-
tive simulation by means of weighted
responses from industries and experts
which is still in premature phase and
more delicate and objective evaluation
is expected in the near future.
The calculation, comparison, analysis
should be updated regularly in parallel
with the development of innovative
technologies and increasingly advanced
management system in both electric
and mechanical propulsion systems.
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4709” (O)
10.09 “EDC-P1; Pushy Cat 1204”(O)
05.43 “Egbert Wagenborg; vracht-

schip” (Ra)
05.06 “Elhamdab; Stan Tug 2909”(O)
06.11 “Emerald Gratia WT-231” (O)
04.40 “Enchantment of the Seas” (Vb)
03.08 “Ensemble; containerschip” (O)
05.08 “Fairplay-27; ASD-sleper” (D)
04.07 “Farina; vrachtschip” (O)
04.07 “Filia Antje; Tille 2900” (O)
09.09 “Flinterbirka; vrachtschip” (O)
02.08 “Flinterboreas; vrachtschip”(O)
04.07 “Flinterbrise; vrachtschip” (O)
05.07 “Forens; binnenvaarttanker”(O)
08.10 “Forth Leopard; Stan Pilot

1505” (O)
09.09 “Francesca; multi purpose

vrachtschip” (O)
04.07 “Gerarda; vrachtschip “ (O)
03.07 “GO-22 Jan Cornelis; viskotter”

(O)
08.10 “Griend; reddingboot” (O)
05.08 “Groendaal; binnenvaart vracht-

schip” (O)
05.07 “Gruno IV; sleepboot” (O)
01.07 “Halland; Container Feedwer

800” (O)
04.18 “Hamza; Damen Stan Tug

4511” (O)
04.07 “Silin; Stan Tug 2608”



SCHIP&WERF de ZEE - F EBRUAR I  200732

01.08 “Happy Dolphin; motorjacht”
(Re)

04.18 “Harris; Damen Stan Tug
4511” (O)

06.12 “Hemingway; rivier cruise-
schip” (O)

08.09 “Heroi Stakhorsky; vrachtschip”
(O)

11.40 “Hr.Ms. Pelikaan; logistic
support vessel” (O)

10.09 “Hudsonborg; vrachtschip” (O)
06.12 “Humberborg; vrachtschip”(O)
04.07 “Hunzeborg;vrachtschip” (O)
09.09 “Imke; vrachtschip” (O)
10.06 “Iselmar; Ice-runner 3600” (O)
09.24 “Jacoba Prins YE-29; oester-

kotter” (D)
02.09 “Jan van Eyck; veerpont” (O)
04.07 “Jan van Gent; vrachtschip” (O)
02.10 “Jeanine Parqui; reddingboot”

(O)
06.13 “Jill C; Combi Freighter 10.500”

(O)
08.10 “Jork Rider; Container Feeder

800” (O)
08.12 “Karagel; Multi Cat 1205” (O)
05.09 “Karel-Jakob K; vrachtschip”

(T)
05.08 “KMB 5; Mini Cat 1003” (O)
05.08 “KMB 6; Mini Cat 1003” (O)
04.06 “L 421; Multi Role Vessel” (T)
11.10 “Lal Khedidja; bunker barge

3408” (O)
12.11 “Lesmona; Stan Tender 1605”

(O)
01.18 “Lilian Ngoyi; MP Protection

Vessel” (O)
10.08 “Linge Trader; cellulair

containerschip” (O)
08.12 “Lobido Tide; Alucat 1605”(O)
09.09 “Luebeck; Stan Tug 2208” (O)
05.09 “Maas Trader” (D)
02.09 “Maasborg; multi-purpose

vrachtschip” (O)
01.07 “Macondo; multipurpose

vrachtschip” (O)
12.12 “Maersk Lifter; bevoorradings-

sleepboot” (Vk)
12.12 “Maersp Leader; bevooradings-

sleepboot” (Vk)
10.09 “Magni; Stan Tug 2208” (O)
12.11 “Mandudi Yoko; Stan Ranger

1504” (O)
08.12 “Maram; Stan Tender 1504”(O)
03.06 “Maria; Damen Alucat 1405”

(O)
06.10 “Marieke; sleephopperzuiger”

(T)
10.09 “Marieke; sleephopperzuiger”

(O)
11.07 “Marieke; sleephopperzuiger”

(O)
04.07 “Marietje Benita; Super Saimax”

(O)
06.13 “Mary Ann; mining dredger”

(O)
04.07 “MCS Alex; Shoalbuster 2609”

(O)
02.11 “Medadriatica; containerschip”

(D)
03.08 “Medusa; Damen Riverliner

960” (O)
08.12 “Melouk Abed; Stan Tender

1905” (O)
03.07 “Mercurius Amsterdam;

container kraanschip” (O)
06.18 “Mercurius Amsterdam;

containerkraanschip” (O)
10.08 “Merwe Trader; cellulair

containerschip” (O)
09.09 “Merwe Trader; container-

schip” (O)
09.09 “Michel; vrachtschip” (O)
01.07 “Middlesex; patrouillevaartuig”

(O)
04.07 “Milady; Combi Freighter

3850” (O)
06.13 “Mission; binnenvaart

containerschip” (O)
03.06 “Mistral; Type C binnenvaart-

tanker” (O)
10.06 “Morgenstond I; Combi Freigh-

ter 1200” (O)
12.12 “Morgenstond I; Combi Freigh-

ter 12000” (O)
08.12 “Moschnyi; ASD Tug 2509”(O)
10.09 “Moskau; Stan Tug 2208” (O)
03.06 “Mubarakia; snijkopzuiger type

Damen CSD 500” (O)
09.09 “Musketie; Combi Freighter

3850” (O)
06.32 “Mykola Bobrovnykov; Damen

Combi Freighter 6300V” (O)
02.08 “Myriam; binnenvaarttanker”

(O)
04.07 “Naasauborg; multipurpose

container carrier” (O)
03.07 “NEC Industry; Stan Tug

1605” (O)
03.07 “NEC Legacy; Stan Tug 1605”

(O)
05.06 “Norden; tankschip” (O)
01.07 “Noren; tanker” (T)
05.06 “Novatie; binnenvaartschip”(O)
01.07 “Octavia; bunkerschip” (O)
01.07 “Olina; bunkerschip” (T)
05.08 “Olina; bunkerschip” (O)
04.07 “onbekend; CSD 500” (O)
10.15 “P5; zeegaand politievaartuig”

(O)
10.15 “P6; zeegaand politievaartuig”

(O)
12.11 “Paka Lutete; Stan Ranger

1504” (O)
05.08 “Pawlina; ASD Tug 3111” (O)
03.05 “Pelikaan; Logistic Support

Vessel” (T)
08.12 “Pilbara Titan; ASD Tug 3111”

(O)
03.07 “Port Boise; Stan Tug 1605” (O)
10.09 “Rhein; Stan Tug 1605” (O)
08.08 “Rijnborg; container carrier”(T)
03.07 “Rio Cordoba; Stan Tug 2208”

(O)
03.07 “Rio Frio; Stan Tug 2208” (O)
05.08 “River Royale; rivier passagiers-

schip” (O)
02.44 “RT Antonie; Rotor Tug” (O)
02.44 “RT Claire; Rotor Tug” (O)
02.44 “RT Stephanie; Rotor Tug” (O)
02.44 “RT Zoe; Rotor Tug” (O)
03.06 “Rubin; Type C binnenvaart

tanker” (O)
01.18 “Ruth First; MP Protection

Vessel” (O)
11.10 “Samskip Explorer; Damen

Feeder 800” (O)
11.10 “Samskip Express; Damen

Feeder 800” (O)
04.07 “Schloss Oranienbaum; binnen-

vaarttanker LPG” (O)
12.11 “Sea Master; Pushy Cat 1204”

(O)
11.06 “Seven Oceans; pijpenlegger”

(T)
04.07 “Shannon Fisher; pruducten-

tanker” (O)
01.12 “Sherakan; charterjacht” (Vb)
10.09 “Shoal Cape; ASD Tug 2411”

(O)
11.10 “Sidi Bougdour; Multi Cat

1506” (O)
12.11 “Sidi Brahim; ASD 3110” (O)
04.07 “Silin; Stan Tug 2608” (O)
08.09 “Sirocco; motorjacht” (O)
05.07 “Skylge; schoener” (O)
01.07 “Smaland; Container Feeder

800” (O)
10.09 “Smit Antigua; ASD Tug 2810”

(O)
10.09 “Smit Barracuda; DMPT 2500”

(O)
11.07 “Smit Barracuda; DMPT 2500”

(O)
11.07 “Smit Bison; DMPT 2500” (O)
12.11 “Smit Bonaire; ASD 2810” (O)

10.09 “Smit Bronco; DMPT 2500”(O)
11.07 “Smit Bronco; DMPT 2500”(O)
05.08 “Smit Diare; ASD Tug 3110”

(O)
09.09 “Smit Jamaica; ASD Tug 2810”

(O)
06.13 “Smit Owena; ASD Tug 2310”

(O)
10.09 “Smit-Femco Novik; Stan Tug

2208” (O)
04.40 “Solitaire; pijpenlegger” (Vb)
02.08 “Solution; binnenvaart chemica-

liëntanker” (O)
09.09 “Solway Fisher; tanker” (O)
04.07 “Somtrans XII; binnenvaart-

tanker” (O)
09.09 “Somtrans XIII; binnenvaart

chemiecaliëntanker” (O)
04.07 “Sound of Music; rivier passa-

giersschip” (O)
06.13 “Souvereign; binnenvaart-

tanker” (O)
06.10 “Spirit of the Tyne; veerboot”

(T)
11.06 “Stad Schoonhoven; veerpont”

(O)
12.08 “Stadt Papenburg; Baltic CS

1700” (O)
02.08 “Stanleystad; binnenvaart

chemiecalientanker” (O)
03.06 “Stephanie; Damen Alucat

1405” (O)
04.07 “Stern; Super Saimax” (O)
11.10 “Storm; ice-runner 3650” (O)
12.10 “Storm; ice-runner 3650” (O)
09.09 “Sultan Habib A. Houmed;

ASD Tug 3110” (O)
08.09 “Sunergon; vrachtschip” (O)
09.09 “Sunhannav; zelflossend

bulkschip” (O)
08.10 “Surcouf N-86; kotter” (O)
10.07 “Surinam River; containerschip”

(O)
12.11 “Surrey; Stan Patrol 4207” (O)
08.10 “Swipall; Container Feedwer

800” (O)
02.08 “Taormina; binnenvaartvracht-

schip” (O)
02.09 “Terschelling; multi-purpose

vrachtschip” (O)
10.09 “Transportor; multipurpose

vrachtschip” (O)
09.09 “Triton; Stan Patrol 2005” (O)
09.09 “UAL Malabo; vrachtschip”(O)
09.09 “Valiant B; Stan Tug 1906” (O)
06.13 “Vanora; smeerolietanker” (O)
12.10 “Veritas; vrachtschio 4500 ton”

(O)
01.18 “Victoria Mxenge; MP

Protection Vessel” (O)
09.09 “Vikhrevoy; ASD Tug 2509”

(O)
06.13 “Viking Helvetia; rivier

passagierschip” (O)
02.09 “Vlieland; multi-purpose

vrachtschip” (O)
05.08 “Wadi Al Fai; ASD Tug 2509”

(O)
05.08 “Wadi Sidr; ASD Tug 2509”

(O)
10.09 “Wenzina; ASD Tug 2411” (O)
04.07 “Yangtse; binnenvaart

vrachtschip” (O)
08.12 “Zambeze Tide; Alucat 1605”

(O)
08.12 “Zhenis; Fast crew supplier

1605” (O)

OPDRACHTEN

01.06 Twee orders voor Keppel
Verolme

01.06 Sleepdienst Les Abeilles bestelt
vier Damen ASD-sleepboten

01.06 Rigid Inflatable Boats voor de
Belastingsdienst

01.06 Opdrachten voor Vosta LMG
02.06 Damen Shipyards bouwt twee

schepen voor Zweedse kust-
wacht

02.06 Vroon bestelt twee suppliers bij
Damen Shipyards

02.06 Kooiman bouwt veerpont
02.07 Damen krijgt Turkse opdracht

voor vijf Fast Ferries
02.07 K. Damen Shipyard bouwt twee

sleepboten voor Jan de Nul
02.07 Thaise opdracht voor De

Schelde
03.04 Indonesie bestelt twee korvetten

bij De Schelde
03.04 Veel nieuwe opdrachten IHC

Holland Merwede
03.04 Nog twee 6000 tonners voor

Ferus Smit
03.04 Twee opdrachten voor Bark-

meijer
03.05 Bijlsma boekt vier schepen
03.05 Amels boekt twee super jachten
03.05 Twee snelle motorjachten voor

Moonen
04.06 Tweede pijpenlegger voor

Merwede
04.06 Engelse opdracht voor Damen

Hardinxveld
04.06 Deens opdracht voor

Welgelegen
05.05 Grote vervolgopdracht voor

Bijlsma
05.05 Maaskant bouwt UK-112
05.05 Ook vervolgopdracht voor

Volharding
05.05 De Hoop boekt drie schepen
06.08 Weer opdracht voor de

Merwede
06.08 Damen bouwt vier Safety

Standby Vessels voor Vroon
06.08 Smit bestelt elf sleepboten bij

Damen
06.09 Ferus Smit boekt drie schepen
06.09 KLPD en Marechaussee bestel-

len dertien patrouilleboten bij
Damen

06.09 Vervolgopdracht van Adsteam
voor Damen

06.09 Damen Singapore bouwt
catamaran voor Kuwait

06.09 Chinese opdracht voor Damen
06.09 Hakvoort boekt luxe jacht

Atlantis
06.10 Nadere gegevens Seabuses
08.08 Franse opdracht voor De Hoop
08.08 Zesde Jongert 2700M besteld
08.08 Scheepswerf K. Damen bouwt

mooring launch
09.08 K. Damen bouwt tanker voor

Koole
09.08 Damen levert tien Stan Patrols

aan Singapore
09.08 Indonesische opdracht voor vier

schepen
09.08 Albanie bestelt vier patrouille-

vaartuigen bij Damen
11.04 Opdracht Superior Offshore

International voor
duikwerk/diepwater werkschip

11.04 Wijnne & Barends laat zes
schepen in Bulgarije bouwen

11.04 JR Shipping bestelt twee
Volharding 900 typen

11.05 Flinter bestelt schepen in
Vietnam

11.05 Opdrachten voor Damen
Shipyards Bergum

11.05 Chemgas bestelt twee LNG
tankers

11.05 Nieuwe werkboten voor Svitzer
Wijsmuller, Dubai

11.05 Nieuw-Zeelandse opdracht
voor Damen Shipyards

12.08 Boskalis bestelt twee schepen bij
IHC Holland Merwede

12.08 Nieuw schip voor Universal
Marine B.V.

12.08 Fairplay Towage bestelt twee
sleepboten
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12.12 Svitser Wijsmuller

BEDRIJFSNIEUWS

01.08 Kotug koopt slepers in Turkije
01.08 Amsterdamse rederij Spliethoff

neemt Deense Transfennica
over

01.08 BigLift Shipping gaat kranen
upgraden van Happy Buccaneer

01.08 Zwaar transportdivisie van
Fairmount Marine koopt drie
pontons

01.08 Jumbo Javelin wordt aangepast
voor offshore installatiewerk

01.08 Oplevering Fairmount Summit
01.09 Scheepswerf De Hoop Heusden

definitief overgenomen door
VeKa

01.09 Herstructurering Damen
Shipyards Group

01.09 Van de Giessen wordt DMC
01.09 Kooren Shipbuilding and

Trading
02.11 Opdrachten voor Vosta LMG
03.08 Nog twee S-grachten voor

Spliethoff
04.07 Navigia bestelt zes schepen in

India
06.13 Vroon bestelt twee 56.200 dwt

bulk carriers in Vietnam
08.12 Vroon Offshore services
08.13 Smit neemt bouwcontracten

voor zeven schepen over
08.13 Offshore Ship Designers
08.13 Boskalis versterkt positie met

acquisitie en vlootuitbreiding
09.09 Vroon Offshore Services
09.09 Redwise verhuisd
10.07 Surinam River opgeleverd
10.07 Nieuwe tankers voor Clearwater

Group
10.07 Opnieuw bouwopdracht van

Vroon
10.08 Anthony Veder bestelt lng-

feeder in Polen
10.08 Multrashio bestelt twee

Carousel Tugs
10.08 Vlootuitbreiding Reider

Shipping B.V.
11.09 Smit staakt grote zeesleepvaart
11.09 IHC Holland Merwede opent

een vierde helling in Nederland
11.09 Boskalis verwerft grote

opdracht in Brazilië

MARITIEME MARKT
door Menso de Jongg

01.10 Piraten en Gross Toonage
* Onverwachte wending
* Onveiliger schepen door GT
* Eindelijk beweging bij GT her-

ziening
02.12 Lagere vrachten, toch

optimisme
* Nieuwe infrastructuur
* Bloeiende offshore
* Kansen voor scheepsbouwers
03.10 Korter werken aan boord
* Oplossing: twee kapiteins
* Voordelen twee kapiteins
* Er is toch hoop
* Hoop voor zeelieden
04.08 Slopen of laten zinken?
* Ecodok geen oplossing
* Ramp in Rode Zee
* Steeds grotere schepen
05.10 King Coal komt terug
* Steenkolenverbruik
* Geen duurzame energie?
* Energiebesparing loont
06.14 Politieke hysterie in VS
* Andere zorgen Europeanen
* Vuurwerk bij Aden
08.14 Groenen als bondgenoot
* Groenen aan winnende hand
* Dreigend overschot

* Zonder innovatie geen scheeps-
bouw

09.10 Een ‘topsy-turvy’ vrachten-
markt

* Futures gunstig gestemd
* Goede verwachtingen tankers
* Voor bemanningen gloort hoop
* Managen van bergingen
10.10 Geringe invloed olieprijs op

economie
* Volle schepen, lagere winsten
* Wie let op veiligheid?
* Veiligheid op RoPax-schepen
11.12 Stuurloos maar toch op koers
* Flaters en dure lessen
* Steeds meer protesten
* Wat kan de scheepvaart doen?
12.14 Hel en verdoemenis
* Praten maar niets doen
* Praatclub voor lijnvaartreders

ONDERWIJS, OPLEIDINGEN
EN BEMANNING

01.24 Scheepvaart en Transport-
college, door Irene Start

SCHEEPSBOUW

01.12 Sherakhan, door F. Kok
01.18 Multi-purpose Protection

Vessels, door Jakob Pinkster
02.38 De Nederlandse Megajachten

Industrie, door Ir. W. de Jong
02.44 Nieuwe Rotor Tugs, door F.

Kok
03.12 Onderzeebootbouw in Neder-

land, door Prof.dr.ir. E. van den
Pol, KTZTbd

03.18 Sandwich Plate System (SPS),
door Martin Broking

03.25 mv Cetus - The first of two
Diesel-electric Swath Offshore
Pilot Tenders, door Jakob
Pinkster

04.40 Opmerkelijke projecten bij
Keppel Verolme, door Ronald
van Son

05.14 De Zonnebloem, door Jakob
Pinkster

06.18 Mercurius Amsterdam, door F.
Kok

06.22 Sideways Launching, door
Frans Sas en Arthur Veldman

06.32 Mykola Bobrovnykov, door
Jakob Pinkster

08.18 Technologie bepaalt prestaties
Volvo Ocean Race, door Ir.
Titia van der Burg

08.24 SIGMA Class Corvettes, door
Leon Goossens

09.20 Amadeus Princess, door ir. Fre
Drenth

10.15 Politievaartuigen Rotterdam-
Rijnmond

11.40 Hr.Ms. Pelikaan, door Jakob
Pinkster

11.48 Twee generaties, één passie:
Scheepsbouw, Spiegelportret

12.17 Probabilistische lekstabiliteit
(deel 1), door H.J. Koelman

SCHEEPSWERKTUIGKUNDE

01.30 Fuel Cell System, door Uwe
Regensdorf

05.30 De ontwikkeling van drukvul-
ling - deel 1, door Ir. C. Verkleij

06.28 Operating with Azipods, door
Larry Reimer

08.36 Ultrasone detectie, maritieme
toepassingen, door Ron Jonker

12.30 Oplassen met laser ook in
scheepvaartindustrie, door
Sanne Grijsen

12.34 Nieuwe types langzaam lopende
scheepsdieselmotoren, door ir
C.J. Verkleij

RAAD VOOR DE
SCHEEPVAART
Door mr. A.B. van den Engelg

05.43 Gronding van de Egbert
Wagenborg

10.46 Brand tijdens de vaart
11.52 Aan de grond gelopen Steel

Queen
12.40 Dodelijke val en overboord

slaan passagier Albatros

INNOVATIE

05.20 Binnenvaart Innovatiedag 2006,
door Herman de Grave

05.38 Seminar - Innovatieve bedrijfs-
software voor de maritieme in-
dustrie, door Edwin Thuijs

09.30 Nederlands maritiem bedrijfsle-
ven innovatief?, door ir. W. de
Jong

10.12 Genomineerden Maritime In-
novation Award 2006, door N.
Wessels

11.32 Maritime Innovation Award
2006

11.33 Timmersprijs 2006

MAAND MARITIEM

“01.06; 02.06; 03.04; 04.06; 05.05;
06.08; 08.08; 09.08; 10.06; 11.04;
12.08.”

PRODUCTINFO

01.40 Hoogefficiënte straalnozzle
01.40 Nieuwe generatie omvormer-

/acculadercombinaties
01.41 Hulp bij het ontwerpen van hy-

draulische schema’s
01.41 Approval of oil discharge moni-

toring and control system
02.47 Radio Holland lanceert nieuwe

marifoon
02.47 Furuno Integrated Navigation

System Training Center
04.50 MIP-box voor vereenvoudigde

aansluiting motoropties
04.50 Nieuwe radarniveaumeting
04.51 Extreem energiezuinig bedrijfs-

pand in Hattem
04.51 Nieuwe waterpompsystemen

van hogere capaciteit
06.48 Nieuwe website SLIPSIL af-

dichtingspluggen
06.48 Gas Freeing Fans Alfa Laval
06.48 Radio Holland and Netwave

Market NW-4000 Series
06.48 Dyneema versus staaldraad
09.42 BNC Distribution introduceert

robuuste mini PC
09.42 Nieuwe plug voor extreem

drukvaste afdichting
09.43 Alfa Laval’s New Technology

for Tank Cleaning
09.43 New Temperature and Humi-

dity Data Logger
09.44 Dyneema versus staaldraad:

dieper, sterker, taaier
09.44 Radio Holland presenteert

innovatieve binnenvaart-
producten

11.54 Explosieveilige endoscopieset
11.55 Radio Holland Presents SAI-

LOR TT-3000E mini-C
GMDSS Systeem

11.55 MEPC-Compliant Oily Water
Separator System

11.56 First Water Jet Propulsion
System from Voith Turbo
Marine

VNSI

01.38 VNSI-koers, door Irene Start

01.48 Lustrum Timmersprijs
* Dutch Leadership 2015
* VNSI Magazine
* Innovatieve samenwerking
* Antifouling
* Inventarisatie Milieu maat-

regelen
02.52 Maritieme Innovatiedag/-

Lustrum Timmersprijs
* Members’ Benefits
* Scheepsbouw innovatief en

duurzaam
03. 36 www.vnsi.nl vernieuwd
* Speciale editie Shipbuilding

Insights
* Week van de Scheepsbouw
* Vmbo-ers met bouwpakketten

aan de slag
* PELS 2
04.52 Timmerprijs voor DIINAMO
* Revolutie in vergunningenland
* Kennisoverdracht Keteninte-

gratie Maritieme Maakindustrie
* Algemene Leden vergadering
05.48 Week van de Scheepsbouw
* RD & I
* SeaQuipment
06.52 Members’ Benefits
* Platform Biociden
* Zwerfvuil
* Gebruik en opslag anti-foulings
* Voorjaarsvergadering
08.48 VNSI Jaarverslag
* Shipbuilding Insights
* Maritiem Awards Gala
09.52 Industrie op de bres
* Korting cursus
* Innovatieve schepen
* Kennisoverdracht
* Maritime Awards Gala
10.52 The Power to Lead
* Maritime Awards Gala
* S.G. William Froude
* Integraal samenwerken
11.56 Symposium en Ontmoetings-

dag
* VNSI enquête
* Personalia
* ShipRepair & Conversion
12.52 Maritime Awards Gala
* Nieuw gezicht bij VNSI
* My Industry

VERENIGINGSNIEUWS
KNVTS

01.34 Maritieme Ontmoetingsdag
2005

* Afstudeerprijzen KNVTS
* VNSI-Ter Hart Prijzen
01.50 Nieuwe jaar
02.51 Algemene Ledenvergadering
* Lezing Afdeling Amsterdam
* Nieuwjaarsbijeenkomst
03.36 Agenda voor dit jaar
04.54 Diplomauitreiking bij het KIM
05.50 Weetjes
06.50 Nieuws uit de West
08.50 Overdracht Voorzitterschap

KNVTS
09.24 De KNVTS “Schip van het Jaar

Prijs”
09.26 Maritiem Prijzen Gala 2006
09.54 KNVTS aanmoedigingsprijzen
10.50 Ontwikkelen van nieuw beleid
10.51 In Memoriam ir. Jan Nicolaas

Joustra
11.28 Schip van het Jaar Prijs 2006
11.30 Maritime Awards Gala 2006
11.58 Mogen wij even aan u voor-

stellen…
12.50 Nieuwe koers KNVTS

LITERATUUROPGAVE

“01.48; 03.35; 04.49; 05.46; 06.54;
08.47; 09.48”



SCHIP&WERF de ZEE - F EBRUAR I  200734

DIVERSEN

06.04 Rectificaties SWZ 4 en 5 van
2006

06.42 Onderhoudsketen in baggerin-
dustrie, door Frans Rodenburg
en Jaap Aalders

09.14 SMM Hamburg
09.34 KVNR jaarverslag 2005, door

ir. W de Jong
10.18 Roland Kortenhorst, door ir. T.
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Wat tanken we morgen?
Deel 1

Brandstof door G.A.K. Crommelin

Internationaal vindt er een herbezinning plaats over het gebruik van kernenergie voor grootschalige
elektriciteitsopwekking. Maar kan een vergelijkbaar proces ook opgestart worden voor kleinschalige
energieconversie en dan met name voor de maritieme sector? In drie artikelen zal uitgelegd worden dat
dit inderdaad kan.
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De berichten over beperkingen van
emissies, verdrag van Kyoto, belastin-
gen op brandstoffen en emissies, onze-
kerheden over leveranties, olieproduce-
rende landen met instabiele regeringen
en de beperktheid van de fossiele brand-
stoffen nemen toe en hebben zelfs een
plek gevonden in de verkiezingspro-
gramma’s van onze politieke partijen.
Er is kennelijk reden tot bezorgdheid.
Nederland is niet het enige land dat zich
zorgen maakt over de leveringszeker-
heid van energie. Dat kan ook niet an-
ders, want hoewel we politiek gezien
nogal nationalistisch denken, is energie
een internationale aangelegenheid. Alle
policies van toonaangevende regeringen
geven hetzelfde beeld: hoe verbeteren
we de leveringszekerheid van energie?
Met andere woorden, hoe krijgen we de
beschikking over betaalbare en leve-
ringszekere elektriciteit? Overigens kan
wereldwijd energie beter gedefinieerd
worden met elektriciteit en/of (indus-
triële) warmte en/of drinkwater. De

problematiek van de laatste twee vallen
buiten de scope van dit artikel. 
Als we de verkiezingsprogramma’s van
onze politieke partijen lezen, richten al-
len, op één na, zich op een energievoor-
ziening in de vorm van zon, wind en
biomassa. Nu zijn deze uitspraken ge-
richt op de kiezers en dus op de produc-
tie van elektriciteit en niet op transport,
industrie en warmteproductie. Tussen
de regels door lezen we dat ook de trans-
portsector, waaronder de maritieme
sector, maar moet overschakelen naar
wind, zon, waterstof of biomassa.
Een pessimistische kijk wordt ons dage-
lijks aangereikt door vele organisaties.
Zuiniger, terug naar de prehistorie, le-
ren leven met tekorten, enzovoort. Het
opgeven van verworvenheden dus en
dat doet de mens met zeer grote tegen-
zin en eigenlijk wordt een verworven-
heid alleen opgegeven als er een betere
beschikbaar komt. Het is dus onwerke-
lijk om te denken dat de mensheid een
verworvenheid als in dit geval voldoen-

de en bruikbare energie voor industrie,
verlichting, verwarming, mobiliteit en
transport onder marktwerking, op zal
geven.
Een optimistische visie komt van deze
uitspraak: “De mens is een probleem-
oplossende diersoort. Hij heeft het unie-
ke vermogen dat hij qua kennis kan
staan op de schouders van zijn voorou-
ders. Dat biedt telkens weer een breder
uitzicht”. Dit is de slotzin van het arti-
kel “Afkicken van olie” van Rudi Buis
in De Stentor van 6 mei 2006.
Motivatie om ons te oriënteren op nieu-
we mogelijkheden is er dus genoeg.
Zoeken naar alternatieven dient te star-
ten met een analyse van het verleden:
wat is al geprobeerd en wat zijn de
trends?
Als we naar de geschiedenis van de
energieconversie kijken, kunnen we
trends ontdekken zoals:
1. De energie-inhoud van de brandstof-

fen neemt toe, hoewel geen enkele
vorm van brandstof geheel verdwe-
nen is. Het is èn, èn, èn in een aanvul-
lende vorm.

2. Daarmee neemt de logistieke inspan-
ning om de brandstof aan te voeren af

3. Het aantal mensen betrokken bij de
energieconversie neemt af

4. Het rendement van het energiecon-
versie proces neemt toe

5. De reciproque machine wordt een ro-
terende machine

6. Emissies (rookgassen, koelwater, hit-
te) en afval (as, roet, sintels) worden
verdund en verspreid. Het afval van
kernenergie wordt opgeslagen voor
opwerken, verwerking of hergebruik.

7. Onbemande power plants en machi-
nekamers worden gezien als een ver-
worvenheid.Principe van een Pressurized Water Reactor

G.A.K. Crommelin,
Kapitein ter Zee
van de Technische
Dienst der
Koninklijke Marine
(bd) is tegenwoor-
dig redacteur van
“Kernvisie” en initia-
tiefnemer van het
NEREUS project.



Ad 2: Energie-inhoud van hout is 0,18
MWdag/ton, kolen 0,34, olie 0,48,
aardgas 0,56, uranium 7.000 - 400.000
afhankelijk van het type kernreactor. Of
in eenvoudige termen: één gram urani-
um heeft dezelfde warmte-inhoud als
twee ton olie, drie ton kolen of 2.400 ku-
bieke meter aardgas. Waterstof wordt
ook vaak in dit rijtje opgenomen, maar
is geen energiebron omdat het niet in
vrije vorm in de natuur voorkomt. Het
is een energiedrager, net als elektriciteit,
en moet gemaakt worden. Het veel ge-
hoorde argument dat er slechts voor
veertig jaar uranium is, is onjuist. De
huidige kerncentrales gebruiken minder
dan een procent van de in de brandstof
aanwezige energie. Modernere en nog
in ontwikkeling zijnde kerncentrales
zijn veel zuiniger met de brandstof en
maken hergebruik van het bestaande
nucleaire afval meer en meer mogelijk.
De trend lijkt te zijn dat er voor duizen-
den jaren brandstof voor kerncentrales
is, maar de geschiedenis toont aan dat
geen enkel energieconversiesysteem
verdween omdat de brandstof op was.
Het is dus waarschijnlijker dat ruim
voor die tijd betere en efficiëntere ener-
gieconversiesystemen uitgevonden zijn.
De term “brandstof” is eigenlijk incor-
rect, want er brandt niets in een kernre-
actor. Desalniettemin zal de term
“brandstof” in plaats van “splijtstof”
hier gebruikt worden, omdat men nu
eenmaal aan deze term gewend is.

Ad 5: De gasturbine is hiervan een
voorbeeld. De machine trilt minder, de
emissies vallen binnen de wettelijke
normen, het gewicht en ruimtebeslag is
kleiner en de machine is eenvoudig te
automatiseren. Waarom de diesel zich
zo handhaaft in de maritieme sector valt
buiten de scope van dit artikel.
Ad 6: Het afval van kerncentrales is
radioactief en dus gevaarlijk. Dat is een
feit dat ons voortdurend aangezegd
wordt. En het is correct. Maar het heeft
een beperkte levensduur (vele andere
materialen zoals het begraven asbest en
het opgeslagen CO2 blijven te allen tijde
levensgevaarlijk). Op laboratorium-
schaal is aangetoond dat het afval ver-
nietigd kan worden en daarnaast groei-
en de mogelijkheden tot hergebruik.
Tien jaar geleden was plutonium nog
afval, nu is het een welkome brandstof.
Opslaan is niet moeilijk omdat het maar
om kleine hoeveelheden gaat. In Neder-
land gebeurt dat bij de COVRA (Cen-
trale Organisatie Voor Radioactief Af-
val) op het industrieterrein nabij de
kerncentrale Borssele.
Wat kunnen we doen met de trends
zoals omschreven?
Kennelijk is uranium de logische en
aanvullende volgende brandstof in de
mix van brandstoffen voor onze ener-
gieconversiesystemen. De gasturbine
lijkt de logische volgende machine om
de energie van het uranium om te zetten
in bruikbare energie. En kunnen we die
twee koppelen? Het antwoord is JA.

Maar kan dat gebruikmakend van well-
proven technieken en componenten?
Ook hier is het antwoord: JA. 

Bestaande nucleaire voort-
stuwing
Dit type voortstuwing komt eigenlijk
alleen voor in de militaire maritieme
sector, hoewel er enkele civiele schepen
bestaan zoals de Russische Yamal. Een
onder civiel management opererende
Russische ijsbreker, die in het zomersei-
zoen cruises maakt naar de noordpool.
In feite zijn dit stoomschepen met als
machine stoomturbines, de stoomketel
is een kernreactor en de koppeling tus-
sen de energieproducerende eenheid en
de machine vindt plaats door middel
van een stoomgenerator. De schroeven
worden elektrisch aangedreven. De
kernreactoren in gebruik op zee zijn al-
lemaal van het type Pressurized Water
Reactor (PWR). Dit is het type dat door
de United States Navy (Admiraal Hy-
man G. Rickover) werd ontwikkeld en
op 17 januari 1955 naar zee ging als
energieleverancier aan boord van
onderzeeboot USS Nautilus. 
Er waren of zijn nog 700 kernreactoren
op zee. Aan de wal waren of zijn nog
ruim 450 kernreactoren, meestal van
een veel groter vermogen, operationeel.
De oudste kerncentrales zijn de acht
kerncentrales van de USS Enterprise
(kiel gelegd in 1958, in dienst 1961 [1]),
verwacht wordt dat het schip door zal
varen tot tenminste 2013.
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De NS Otto Hahn
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Een koopvaardijschip met nucleaire
aandrijving was de NS (Nuclear Ship)
Otto Hahn, die heeft gevaren onder
Duitse vlag. Maar de tijd was nog niet
rijp voor deze technologie, mede gezien
de goede leveringszekerheid en het
prijspeil van de fossiele brandstoffen.
Maar een stoominstallatie is moeilijker
te automatiseren dan een diesel of een
gasturbine. Kan een gasturbine ge-
bruikt worden? Bij de Pressurized Wa-
ter Reactor zijn de temperaturen laag,
rond de 300 - 350° C. Dat is te laag voor
een gasturbine. We moeten dus zoeken
naar een kernreactor die wel een hoge
werktemperatuur heeft.

Hoge Temperatuur Reactor
In Jülich, Duitsland, ongeveer een uur
rijden zuidoost van Venlo, is twintig
jaar lang een type kernreactor getest dat
wel met de voor een gasturbine beno-

digde hoge temperatuur werkt (zie lite-
ratuurlijst 2, 3, en 4). Deze zogenaamde
pebble-bed reactor heeft als brandstof
uraniumoxide verpakt in een koolstof
matrix en levert een temperatuur van
800°C. De brandstof wordt gekoeld
door een gesloten heli-
um systeem. De heli-
um draagt de energie
in warmtewisselaars
over aan de lucht die
door compressoren
aangeleverd wordt.
Deze hete lucht drijft
vervolgens turbines
aan, die op hun beurt
weer generatoren aan-
drijven. De combina-
tie Hoge Temperatuur
Reactor en GasTurbi-
ne wordt in de interna-
tionale vakpers afge-

kort als HTR-GT.
Als technici kennen we gasturbines,
pompen en warmtewisselaars (het niet-
nuleaire deel) en hebben we ook wel eni-
ge bekendheid met kernsplijting. Blijft
over een uitleg van de kernreactor, die
de rol van verbrandingseenheid ver-
vuld, die vergelijkbaar is met een ver-
brandingskamer.
De brandstofelementen in een pebble-
bed reactor zijn ballen ongeveer ter
grootte van een tennisbal. Deze bal be-
staat uit een koolstof matrix met, onge-
veer 1 millimeter grote, 10.000 TRISO
elementen. Deze TRISO bestaat weer
uit een kleine korrel brandstof (0,5 mil-
limeter) met eromheen drie coatings.
De binnenste van die coatings is voor de
regeling van het energieconversieproces
de belangrijkste vanwege zijn capaciteit
om de uitzetting en het krimpen van de
brandstof mogelijk te maken. De andere
vormen het eerste containment. De
koolstof matrix vormt het tweede con-
tainment. Een lading van zeven kubieke
meter ballen is voldoende voor een ver-
mogen van 8 tot 10 MWe, negentig
procent van de tijd, gedurende drie jaar.
De brandstof in een PWR is verpakt in
brandstofelementen bestaande uit ura-
niumoxide opgesloten in elementen be-
staande uit pijpen van Zirconium.
Meer essentiële verschillen tussen de
HTR en de PWR zijn:
- PWR is watergekoeld, de HTR wordt

gekoeld met een edel gas
- De PWR heeft een stoomturbine in-

stallatie, de HTR kan aan een gastur-
bine gekoppeld worden

- De druk in een PWR systeem is hoog
(± 150 bar), in een HTR installatie be-
trekkelijk laag

Brandstofvorm voor de Hoge Temperatuur Reactor (PBMR staat

voor Pebble-bed Modular Reactor en is de naam van een Zuid-Afri-

kaans project van 8 x 160 MWe HTR-GT kernreactoren voor

Kaapstad).

Schema HTR-GT installatie



Introduction to Aircushion
Supported Mega-Floaters

Mega-Floaters door ir. J.L.F. van Kessel

Preliminary research into large floating structures like floating airports started in the 1920s. At that
time aircushion support was not technically feasible and only pontoons and semi-submersibles were
considered. The idea of using aircushion support for large floating structures was investigated at Delft
University of Technology in recent years. The behaviour of different types of aircushion supported
structures is described in this article and compared with that of a rectangular barge having the same
dimensions. The merits of aircushion supported structures in waves are discussed and as such can be
of interest for large floating structures.
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In 1927 Lindberg first crossed the At-
lantic Ocean by turning a specially de-
signed airplane into a flying fuel tank.
At that time, non-stop transportation of
cargo and passengers across the Atlantic
was considered unsafe, unreliable and
inefficient. Besides, it was not expected
that airplanes could economically fly
more than 500 miles in the near future.
Driven by great commercial interest,
Edward Armstrong came up with a so-
lution and proposed to build strings of
floating airports across the Atlantic
Ocean. These floating structures were
called Seadromes and would serve as re-
fuelling stations for transatlantic flights.
Each Seadrome would have a length of

approximately 335 m, a width of 100 m
and a displacement of 50,000 tons [3].
Together with J.A. Roebling, whose
company built the Brooklyn Bridge, a
deep-water anchoring system was de-
signed to keep the structure in place.
On October 22nd of 1929, the New
York Times announced that construc-
tion of the first Seadrome would begin
within sixty days. Seven days later, on
what we now call Black Tuesday, the
stock market crashed and the Great De-
pression began. When the global econ-
omy recovered, feasibility of transat-
lantic flights increased and the Sea-
dromes were of no interest anymore.
Driven by new needs, amongst others a

shortage of land area, the Japanese
picked up the idea of a floating airport as
a national project in 1995 and called it
Mega-Float. The project consisted of
two phases. The first phase was a three
year program to identify the wide range
of associated problems. Seventeen lead-
ing Japanese shipbuilding companies
established the Technological Research
Association of Mega-Float (TRAM) to
investigate the feasibility of a floating
airport. Nine equally sized modules
were connected afloat and together
formed a model with a length of 300 m.
The total budget for the project
amounted to 86.2 million dollars [4].
The Mega-Float was supposed to be in-
sensitive to earthquakes and could be
built independent of water depth and
soil conditions. Besides, this type of
structure has a relatively short construc-
tion time and is environmentally friend-
ly compared to land reclamation. More-
over, Japan has a shortage of land since
less than thirteen percent of the country
is arable while on the other hand the
ocean space amounts to 4.5 million sq.
km. [1, 5]. From these figures it be-
comes clear that the limited land re-
sources, large population and extensive
marine exclusive zone (EEZ) have ne-
cessitated an aggressive and innovative
pursuit of utilization of ocean space in
Japan.
The first phase of the Japanese project
was continued with a second phase for
which a budget of 103.6 million dollars
was available. Five modules were built
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in different shipyards that, together
with the modified model of the first
phase, formed the final structure of the
Mega-Float project. The structure had
a length of one kilometre and was locat-
ed behind an existing breakwater in
Tokyo Bay near Yokosuka City. Real
landing and take-off experiments were
carried out with small airplanes during
the second phase of the project. It was
concluded that no significant differ-
ences between a land based runway and
one on the Mega-Float structure exist-
ed.
After completion of the project the
Mega-Float structure was broken up in
parts which were used for a wide range
of different applications like car and
fishing parks, floating piers and an in-
formation centre.
Simultaneously with the Mega-Float
project, the U.S. Office of Naval Re-
search (ONR) started to investigate the
feasibility of a Mobile Offshore Base
(MOB). Such a base was intended for
logistical support of U.S. military oper-
ations in areas where fixed bases were
expected not to be available or to be in-
adequate.
An MOB is a self-propelled floating
platform consisting of one or more seri-
ally connected modules which together
form a runway of 1500 m. Several con-
ceptual designs were made by different
contractors and extensive studies were
carried out to investigate the connec-
tions between the individual floating
modules. Most concepts consisted of
multiple semi-submersibles that could
be disconnected in case a certain sea
condition would be exceeded.
The ONR finished the research pro-
gram in 2000 with the conclusion that it

was possible to build a very large float-
ing structure (VLFS) like the MOB
with present knowledge and technolo-
gy.

Aircushion Support
With the exception of one monohull
concept, both Japanese and U.S. studies
resulted in rather conventional solu-
tions. A completely different approach
is a structure supported by an aircush-
ion. Air underneath the structure dis-
tributes the wave load equally over the
bottom of the construction. The main
advantage of an aircushion supported
structure is the relatively low bending
moment in comparison with that of a
conventional barge. Additionally, the
wave induced motions, second order
drift forces, and resistance of an air-
cushion supported structure can be sig-
nificantly smaller than those of a com-
parable monolithic structure.
For these reasons an aircushion sup-
ported structure can be a good alterna-
tive for conventional MOB concepts.
The behaviour of an aircushion sup-
ported MOB was investigated by
means of model tests and computations
at Delft University of Technology back
in 1998. At that time, the use of aircush-
ions to support large floating structures
had been known in the offshore indus-
try for a long time. In most cases the
draft of the structure was decreased by
pumping compressed air underneath
the construction to allow transportation
over a shallow water area. Among the
first large structures partially supported
by air were the Khazzan Dubai concrete
oil storage units installed in the Persian
Gulf in the early ’70s. 
In the same period, Seatek introduced

the Slo-Rol system to reduce roll and
pitch motions of jack-up structures dur-
ing towing operations in waves. Anoth-
er example is the Gullfaks C Condeep
structure, which was lifted to a buoyant
condition in the construction yard by
pumping compressed air in the spaces
between the skirts. In the latter case 96
percent of the buoyancy was provided
by the aircushions.
Examples from the past indicate that
aircushions can modify the behaviour of
structures in waves considerably and
justify a more detailed investigation into
aircushion supported structures. In De-
cember 2004, research into very large
floating structures was restarted with a
PhD study to develop a feasible concept
for a limited number of applications.
Aircushion support was once more in-
vestigated as an alternative for large
floating structures. The first results
were presented at the Hydroelasticity
conference in China in September 2006
[2].

Behaviour of Aircushion Support
An aircushion supported structure can
be considered as a large floating box
with an open bottom. Air is enclosed
underneath the structure by skirts at the
sides, a deck at the top and water at the
bottom as can be seen in figure 1. The
skirts surrounding the aircushion are
considered to be rigid and extend suffi-
ciently far into the water to ensure no air
loss takes place and no continuous sup-
ply of air from fans is necessary.
The behaviour of different configura-
tions of aircushion supported structures
will be compared with that of a pontoon
in the remainder of this article. The
main dimensions of all floating struc-
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Figure 1: Cross section of a single aircushion supported structure.
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tures are:
Length 150.0 m
Draught 5.0 m
Displacement 38437.5 t
The height of the aircushions and the
vertical centre of gravity (KG) are both
5 m.
As the length of a Mega-Floater is nor-
mally more than one kilometre, the di-
mensions above do not correspond to
such a structure. Nevertheless, these di-
mensions were chosen in order to re-
duce the computation time.
Three different configurations of air-
cushion supported structures are com-
pared with a conventional barge, i.e:
- A single aircushion supported struc-
ture (1AC). In this case the whole wa-
terline area of the structure is covered
by a single aircushion, the skirts have no
thickness and consequently the values
of the initial metacentric height (GM)
are negative in both longitudinal and
transverse direction.
- A structure supported by four air-
cushions (4AC). In this case the total
bottom of the structure is also com-
pletely covered by aircushions which
are separated by vertical skirts.
- A single aircushion supported struc-

ture surrounded by skirts with a wall
thickness of 5 m (“Combi 1”). Subse-
quently, the dimensions of the cushion
are 140 x 40 m. In contrast with the pre-
vious two configurations, the waterline
area is in this case not totally covered by
the aircushion.
The first two cushion configurations are
theoretical cases and not applicable in
practice since the aircushions cover the
total waterline area and the wall thick-
ness of the skirts is equal to zero. More-
over, small heeling angles will not shift
the centre of buoyancy for the single
cushion configuration 1AC. Accord-
ingly the buoyancy force acts through a
fixed point at half draught of the struc-
ture and the GM-value corresponds to
the vertical distance between the centre
of buoyancy and the centre of gravity.
For these reasons the 1AC configura-
tion is unstable and has negative GM-
values in both longitudinal and trans-
verse direction. Nevertheless it has been
included in this article to show the effect
of different aircushion configurations
on the behaviour of the structure. Addi-
tional stability can be gained by giving
the skirts a thickness as is the case for
the structure referred to as “Combi 1”.

The main particulars of the structures
are given in Table 1 together with the
stability characteristics and the natural
frequencies for heave, roll and pitch.

Motion Behaviour
For sake of brevity only heave, roll and
pitch motions will be discussed since
these are most affected by the aircush-
ion. The heave motion at the natural
frequency is about ten percent higher
for the 1AC and 4AC configurations in
comparison with a conventional barge
in beam seas. This is mainly caused by
the lack of damping. In general, damp-
ing of an aircushion supported structure
is small compared to that of a pontoon
for low wave frequencies. In head seas,
heave motions of the structure are hard-
ly affected by the cushion configura-
tion.
Roll motions in beam seas are nearly ze-
ro in case a single cushion covers the to-
tal breadth of the structure, this is due to
the fact that the thickness of the skirts is
zero and consequently no natural roll
frequency exists for this body. The roll
motions of the other cushion configura-
tions are significantly larger than those
of the conventional barge. When the

Structure name Aircushion size GMT GML ωn3 ωn4 ωn5

Length Breadth
[m] [m] [m] [m] [rad/s] [rad/s] [rad/s]

1AC (1 aircushion) 150.0 50.0 – 2.5 – 2.5 0.68 – – 
4AC (4 aircushions) 75.0 25.0 22.7 224.5 0.68 0.73 0.65
Combi 1 (1 aircushion) 140.0 40.0 19.3 128.6 0.69 0.77 0.82
Pontoon – – 39.2 372.5 0.69 0.8 0.74

Table 1: Main particulars of the structures, metacentric height (GM) and natural frequencies for heave (ωn3), roll (ωn4) and pitch (ωn5).

Figuur 2a Figuur 2b Figuur 2c Figuur 2d

Wave fields surrounding a pontoon and different types of aircushion supported structures in case of oblique waves with a frequency of 0.85

rad/s. The following cases are presented: 1AC, 4AC, “Combi 1” and a pontoon respectively.
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width of the individual cushions would
be further decreased, this would result
in smaller roll motions and ultimately
correspond to those of the conventional
barge.
The same conclusions can be drawn for
the pitch motions, though in this case
the length of the cushions has to be con-
sidered.

Drift Forces
In order to design a mooring system it is
of importance to know the drift forces
working on the floating structure. The
magnitude of the mean second order
drift forces depends on the amount of
reflection of the incident wave by the
skirts of the structure. Generally only a
part of the incident wave will be reflect-
ed, the rest will be transmitted under-
neath the floating structure as can be
seen in figures 2a-2c.
The drift forces in beam seas are high
for all cushion alternatives due to the
relatively large roll motions near the
natural frequencies. As a result of these
high roll motions a larger part of the in-
cident waves is reflected.
The effect of the cushion configuration
on the drift forces is largest when the
waves approach the structure in longi-
tudinal direction. At low frequencies
the values of the drift forces of the air-

cushion supported structures are almost
equal to those of the conventional barge.
Subsequently, due to relatively high
pitch motions of the aircushion configu-
rations at the natural frequency a peak
occurs in the drift forces. At higher fre-
quencies, the drift forces of the cushion
configurations are small compared to
those of the conventional barge, see fig-
ure 3.
The drift forces of the four cushion con-
figuration (4AC) in oblique seas reach a
minimum at 0.95 rad/s, this corre-
sponds to a wave length of 68 m which
is equal to the diagonal distance be-
tween the skirts.
The same figure also shows that the drift
forces in oblique seas are approximately
equal for the 1AC and 4AC configura-
tions for waves smaller than 68 m. In gen-
eral, it can be concluded that the mean
drift force in a considered direction is ap-
proximately equal for different structures
in wavelengths smaller than the length of
the smallest cushion, providing that all
bodies have similar dimensions and are
totally supported by air.
In case the structure is supported by
many small aircushions, the motion be-
haviour and subsequently the drift
forces of the aircushion supported
structure will approach those of the con-
ventional barge.

Wave Field
Figures 2a-2d show the surrounding
wave field as well as the height of the
waves inside the cushions for a wave
frequency of 0.85 rad/s. The wave
heights are given for different types of
structures in terms of non-dimensional
response amplitude operators (RAOs).
In other words, the maximum occur-
ring wave height is divided by the am-
plitude of the incident wave. In case no
diffraction and radiation waves are pre-
sent the RAO value will be 1.0, which is
equal to the incident wave.
In figures 2a-2c one can see that the
oblique waves with a frequency of 0.85
rad/s are transmitted underneath the
aircushion supported structures. The
aircushion does not absorb energy from
the waves, i.e. the waves can travel
freely underneath the structure, result-
ing in a relatively small wake behind the
floating body. Besides, less waves are
reflected at the front as could be expect-
ed from the drift forces given in figure 3.
The wave field surrounding the 1AC
configuration is hardly affected. The
wave field of the conventional barge on
the other hand is more distorted and a
large wake can be seen behind the struc-
ture.
The 4AC configuration distorts the
wave field more than the 1AC variant,

Figure 3: Drift forces in oblique seas for different types of aircushion supported structures and a comparable pontoon.
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though the wake behind the structure is
small compared to the conventional
pontoon. In general, less waves are
transmitted into the cushion when the
skirts are given a thickness. This is the
case for “Combi 1”, though also large
wave amplitudes occur inside the cush-
ion. These high values result from the
radiation and diffraction waves caused
by the relatively large pitch motions.
The pitch motions are large because the
wave frequency of 0.85 rad/s is close to
the natural frequency as can be seen in
table 1. Due to thicker skirts and large
pitch motions, relatively high radiation
and diffraction waves occur resulting in
high wave amplitudes inside the air-
cushion.

Bending Moments
Waves travelling underneath the struc-
ture cause pressure changes in the indi-
vidual aircushions. Though the air
pressure is time dependent in waves, it
is spatially equal, i.e. the aircushion dis-
tributes the wave loads equally over the
bottom of the structure. When the
structure is totally supported by a single
cushion, like the 1AC configuration, no
hogging or sagging occurs as is the case
for the conventional barge. Conse-
quently, the bending moments of the
1AC configuration are significantly

smaller than those of the pontoon.
Moreover figure 4 clearly shows that the
bending moments increase when the
skirts are given a thickness.
Generally it can be concluded that the
midship bending moment can be signif-
icantly reduced by the use of aircush-
ions. The effect of aircushion support
on the vertical bending moment is
largest when the structure is supported
by a single cushion. In comparison with
a pontoon the maximum midship bend-
ing moment of the single aircushion in
head seas decreases by 44 percent in
case the skirts have a thickness of 5 m.
When the bottom of the structure is to-
tally covered by a single aircushion the
reduction amounts to 96 percent.

Conclusion
Results have shown that an aircushion
supported structure can be a good alter-
native for large floating structures at ze-
ro speed in waves. The merits of an air-
cushion supported structure are largest
when the construction is supported by a
single cushion. In this case the wave
field is less distorted resulting in low
second order mean drift forces, which is
important for the mooring system.
Moreover, the midship bending mo-
ments can be significantly reduced by
the use of an aircushion, in a theoretical

case the reduction can amount to 96
percent in comparison with a conven-
tional barge, in practice a reduction of
44 percent is more realistic.
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Figure 4: Midship bending moments for different types of aircushion supported structures and a pontoon in head seas.



Ramp met de Berlin 
21 februari 1907

Terugblik door ir. Tom Lantau

Het vergaan van de Engelse Kanaal-stomer Berlin op het havenhoofd van Hoek van Holland is de groot-
ste scheepsramp die op de Nederlandse kust heeft plaatsgehad sinds de oprichting van beide Neder-
landse Reddingmaatschappijen in 1824. Het is nu, honderd jaar later, goed om nog eens terug te kijken
naar alles wat zich toen rond de ingang van de Nieuwe Waterweg heeft voorgedaan.
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De stranding van de Harwich-veerboot
heeft in februari 1907 veel stof doen op-
waaien, maar leek daarna toch snel ver-
geten. De journalist J. Louis Pisuisse
van het Algemeen Handelsblad heeft
kort na de ramp een boekje geschreven
dat een meer samenhangend verhaal
was dan de stapel ‘krantenknipsels uit
die dagen’. Hoewel het taalgebruik van
toen nu niet erg meer zal aanspreken, is
het een zeer lezenswaardig werk. Ervan
uit gaande dat een min of meer feitelijke
opsomming van de gebeurtenissen een
wat overzichtelijker verhaal zal vormen
en dat de lezers van Schip & Werf de
Zee zich vanuit hun beroep wel kunnen
voorstellen welke martelingen zich heb-
ben voorgedaan bij alle betrokkenen,
wordt hier volstaan met een zo nauw-
keurig mogelijk verslag van wat zich op
en rond het havenhoofd heeft afge-
speeld.

Donderdag
De Berlin was een in 1894 bij Earle’s Co
te Hull gebouwde veerboot voor de
Great Eastern Railway Company. Het
dubbelschroefschip (lengte 92,17 m,
breedte 10,97 m, holte 4,94 m en in-
houd 1775 BRT) werd voortgestuwd
door twee triple-expansie-machines en
voer onder Britse vlag.
Donderdag 21 februari 1907 was de
Berlin met 143 opvarenden op weg naar
Hoek van Holland. Er liepen hoge zeeën
bij een noordwesterstorm. Rond 5:00
uur zag men het schip de Waterweg na-
deren. Vlak voor het binnenlopen kreeg
het een koersafwijking (breker? wind?
stuurinrichting?). Kennelijk lukte het
niet dit op tijd te herstellen en 5:20

strandde het schip op de kop van het
Noorderhavenhoofd net buiten de
lichtopstand. Het voorschip stak onge-
veer haaks vanaf de stenen dam in de
richting van de vaarweg. Er werden
vuurpijlen afgestoken die door de se-
mafoor werden beantwoord. Vrij kort
daarna viel de verlichting aan boord uit.
De stoomreddingboot President van
Heel vertrok om 5:40 vanuit de Bergha-
ven naar buiten. De President van Heel
(PvH) was een in Engeland gebouwde
stalen reddingboot met een waterpijp-
ketel en een compoundmachine die een
centrifugaalpomp aandreef welke aan-
gesloten was op de waterjet-voortstu-
wing. In twintig minuten tijd kon deze
ketel op werkdruk worden gebracht.
De PvH ging zo dicht mogelijk bij de
Berlin voor anker en probeerde een lijn
over te schieten. Toen dit na enige po-
gingen was gelukt, brak de ankertros.
Men kon niets anders doen dan voor een
ander anker naar de Berghaven terugke-
ren (rond 8:30). Inmiddels was de zelf-
richtende roei- en zeilreddingboot
Nederlandsche Leeuw (lengte 9,40 m,
gebouwd in 1886) met vier visserlui en
vier matrozen van het Loodswezen door
de sleepboot Valk naar buiten gebracht
(de PvH was begin 1907 de enige me-
chanisch voortgestuwde reddingboot
op de Nederlandse kust).
Rond 9:00 ging de PvH weer naar bui-
ten. Voordat beide reddingboten bij de
Berlin waren, brak het voorschip -
waarop zich veel mensen bevonden - af
en gleed onder water aan de binnenzijde
van de dam. Het overblijvende deel
zakte over de buitenzijde van de dam
enigszins naar beneden waardoor de zee

op het achterdek vrij spel kreeg. Beide
reddingboten keerden met uit het water
geviste lichamen terug. De PvH had één
overlevende aan boord, een afloskapi-
tein die in Amsterdam een schip moest
overnemen. Hij had bij de stranding
meteen een dikke jas en een reddinggor-
del aangetrokken. Kort daarna werden
reddinggordels aan de passagiers uitge-
deeld. Er waren vijf uren na de stran-
ding verstreken en er was slechts één
opvarende gered en een aantal lichamen
geborgen.
Om 12:00 vertrok de PvH opnieuw om
te zien of men iets kon doen en kwam
terug met het bericht dat voor zover te
zien er nog vier mensen aan boord wa-
ren. De gehele dag hield de noord-
westerstorm aan, zodat men geen gele-
genheid kreeg vanuit zee verbinding te
maken.
Het wrak zat vast op de stenen aan de
buitenzijde van de lichtopstand en hel-
de over stuurboord. Ter plaatse van het
ketelruim was het schip gebroken; twee
Schotse ketels staken naar buiten. Men
besloot dat de beste nadering vanaf de
lichtopstand kon gebeuren. Bij vallend
water zou men vanuit de Waterweg op
de dam moeten landen en dan de licht-
opstand zien te bereiken. Dan was het
nog zo’n dertig meter naar het wrak.
Het Noorderhoofd stak ongeveer twee
kilometer in zee, waarvan de eerste kilo-
meter twee meter hoger was dan nor-
maal hoogwater. Het in het verlengde
lopende stuk van 900 m tot aan de licht-
opstand bestond uit een laaggelegen
dam (met zes bakens erop), die bij nor-
maal hoogwater meer dan een halve me-
ter onder water lag.
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Vrijdag
Vrijdag 22 februari om middernacht
vertrok de PvH met op sleeptouw een
loodsjol met vier matrozen. Nog steeds
stormde het en waren er hevige sneeuw-
buien. Het water wilde maar weinig val-
len, de PvH ging ten anker bij het laatste
baken op de dam op ongeveer honderd
meter van de lichtopstand. De zee was
te wild en te hoog om met de jol naar de
dam te gaan. De brekers liepen over het
wrak en de kop van de pier. Verkleumd
en drijfnat ging men om 6:30 weer
terug. Al langer dan een etmaal was
men nu in touw.
Na enige rust voor de bemanning (en
opwarming) vertrok de PvH om 8:30.
Teruggekeerd kon men mededelen dat
er nog steeds mensen op het wrak ver-
bleven. Het was echter hoogwater en er
stond een sterke wind met sneeuwbuien
en een onstuimige zee, waardoor men
niets kon uitrichten. Om 10:00 ging de
PvH opnieuw naar buiten om pools-
hoogte te nemen. Om 13:00 werd de
loodsjol met weer dezelfde vier matro-
zen aan boord door de PvH naar buiten
gesleept (inmiddels de zevende tocht
van de stoomreddingboot). Zo dicht

mogelijk bij het wrak ging men voor an-
ker, de jol werd bij de dam gebracht en
één man met een lange lijn werd daar
achtergelaten. Er zouden nog een paar
man volgen om gezamenlijk met het
lijnwerpapparaat naar het wrak te gaan.
Er was echter een gunstig ogenblik
waarvan de eerste man gebruik maakte:
hij kwam bij de Berlin! Het bij de PvH
liggende stoomloodsvaartuig Helle-
voetsluis (met die middag Prins Hen-
drik aan boord) liet nu ook een jol naar
de dam gaan en zo kwamen genoeg hel-
pers bij het wrak. Er bleef een man bij
het baken achter om de schipbreukelin-
gen op te kunnen vangen. Er bleek een
lijn van dek naar beneden te hangen;
men kon die grijpen en op de lichtop-
stand vast zetten. De schipbreukelingen
begrepen de bedoeling en een voor een
kwamen ze langs deze lijn naar de licht-
opstand. Zo kreeg men tien mensen op
de dam en die moesten honderd meter
verder naar het baken worden gebracht.
Van daaruit werden ze stuk voor stuk
aan een lijn door het water gehaald en zo
aan boord van een van beide schepen
gebracht. Een grote vlet van de sleep-
boot Wodan kwam te hulp zodat voor

de slachtoffers de weg door het water
korter werd.
Eén vrouw bleef op het berghout van
het wrak omdat ze waarschijnlijk niet
langs het touw naar beneden durfde.
Omdat het water opkwam moest ieder-
een van de dam weg. Toen liet zij zich
plotseling naar beneden zakken en wist
de lichtopstand te bereiken. De jol van
de Hellevoetsluis werd daarna met vier
vrijwilligers bemand, die de vrouw na
veel moeite te pakken kregen. Wegens
hoogwater en slecht weer moest het
werk worden gestaakt. Met elf schip-
breukelingen kwam men te 18:00 in de
Berghaven aan.
Die avond werden plannen besproken
om zowel met de PvH (met de jol) als
met een lorrie over de spoorbaan op de
dam naar het wrak te gaan om te probe-
ren de laatste overlevenden eraf te ha-
len. Dat zou zaterdag 23 februari te 2:00
bij vallend water moeten gebeuren.

Zaterdag
De bemanningen van de PvH en de jol
kregen dus enige rust tot 2:00. Echter,
na 1:00 werd het weer iets kalmer en
hiervan maakte de Wodan gebruik om
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bij het wrak te komen. De sleepboot
ging bij de dam voor anker en bezette
daarmee de enige beschikbare ligplaats.
De reeds vermelde vlet werd met vijf
man naar de dam gebracht. Eén man
klom aan boord van de Berlin en vond
daar drie overlevende vrouwen aan dek
tussen een dozijn lijken. Hij haalde de
loper uit een sloeptalie en gebruikte de-
ze lijn om de drie slachtoffers naar de
dam af te vieren. Eén vrouw was niet in
staat te lopen en moest naar het baken
gedragen worden. Via de vlet ging ie-
dereen aan boord van de Wodan.
Van de 143 opvarenden werden in to-
taal negen mannen en zes vrouwen ge-
red. Het dorp Hoek van Holland (toen
nog gemeente ’s-Gravenzande) met on-
geveer 3.000 inwoners was toen al bijna
48 uur ononderbroken in touw om het
wrak te bereiken, de lichamen te bergen
en de overlevenden te verzorgen. Het is
een wonder dat bij een watertempera-
tuur van 4°C (gemiddeld voor februari)
en storm met sneeuwbuien, mensen dit
bijna twee etmalen hebben kunnen
overleven zonder eten, drinken en be-
schermende kleding.

Nasleep
Wat zijn de onmiddellijke gevolgen van
de ervaringen met de Berlin? De Zuid
Hollandsche Maatschappij tot Redding
van Schipbreukelingen is zeer snel ge-
weest met aanpassingen. De PvH kreeg
een tweede anker aan boord en aan het
gerei zelf werden verbeteringen aange-
bracht. Er werden drie vletten aange-
schaft die vanuit de Berghaven naar
buiten gesleept konden worden. Ook
werd een groot aantal reddingboeien
aan lange lijnen besteld waarmee men in
het water drijvende mensen zou kunnen
redden.
Een niet onbelangrijke omstandigheid
was dat de PvH nauwelijks twee weken
weer op station lag na een ernstige ketel-
lekkage (iets dat al een aantal jaren re-
gelmatig gebeurde). De boot moest
steeds naar de Fijenoord-werf voor
onderhoud/reparatie. Om toch steeds
over een mechanisch voortgestuwde
boot te kunnen beschikken werd in no-
vember 1907 bij de werf een zusterschip
besteld, dat eind 1908 klaar was. Eén
ding was duidelijk geworden: bij
scheepsrampen van dergelijke omvang

en in zulke weersomstandigheden kon
men met roeireddingboten erg weinig
uitrichten.
Er werd een Staatscommissie ingesteld
bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1907
onder voorzitterschap van Prins Hen-
drik, die de toestand van het Redding-
wezen op de Nederlandse kust moest
onderzoeken. Zitting hadden vertegen-
woordigers van Marine, Rijkswater-
staat, Scheepvaartinspectie, beide Red-
dingmaatschappijen, Koopvaardij,
Loodswezen en Volksgezondheid. Een
voorlopig rapport werd 26 september
1907 aangeboden, het eindrapport 27
september 1909. Hierin werd uitge-
breid ingegaan op het reddingmaterieel,
de organisatie, pensioenen, ongevallen-
uitkeringen en dergelijke. Verder wer-
den denkbeelden en voorstellen be-
schreven voor het maken van inrichtin-
gen bij havenhoofden om opvarenden
van daarop gestrande schepen van
boord te kunnen halen. Hoek van Hol-
land kreeg later bij de lichtopstand op
het Noorderhoofd een soort kabelbaan.

W W W . U N I V E R S A L M A R I N E . N L

Universal Marine BV is een snel groeiende scheepvaartonderne-
ming uit Krimpen aan den IJssel, die het beheer voert over een
moderne vloot containerschepen. Naast een aantal varende con-
tainerschepen, wordt voor ons een groot aantal containerschepen
gebouwd in met name China. Onlangs is het eerste Chinese con-
tainerschip (dat zo’n 1.100 containers kan vervoeren) opgeleverd.
Wij financieren onze schepen middels commanditaire vennoot-
schappen (C.V.’s). Inmiddels investeren ruim 7.900 participanten
in onze schepen.

Functie-omschrijving
Wij zoeken een enthousiaste medewerk(st)er, die onder de verant-
woordelijkheid van de directie het beheer voert over de eigen be-
manning en de ingehuurde bemanning van onze schepen. 
Het takenpakket omvat onder andere het contracteren, selecteren,
inplannen en begeleiden van bemanning, het regelen van visa met
de consulaten en het aanvragen van de vaarbevoegdheidsbewijzen.

Plaats
Krimpen aan den IJssel.

De geschikte kandidaat
heeft ervaring in de scheepvaart / kan zelfstandig functioneren / is
goed in organiseren / is stressbestendig / heeft geen 9 tot 5 men-
taliteit / beschikt over goede communicatieve eigenschappen / heeft
een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal / heeft een
goede kennis van Word, Excel en Outlook.

Dienstverband
Het gaat om een fulltime dienstverband.

Uw schriftelijke sollicitatie met C.V. kunt u sturen naar:
Universal Marine BV
Dhr. J.F. Mangindaan
Postbus 85 
2920 AB Krimpen aan den IJssel

Wilt u per e-mail reageren dan kan dit naar het volgende adres:
j.mangindaan@universalmarine.nl. Voor meer informatie over deze
functie kunt u bellen met  (0180) 545 166.

Monster aan bij Universal Marine als

CREW MANAGER



Maritiem Combi- initiatief
“Gezellig en toegankelijk”

Henk Feikens en Guus van der Bles

Het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” is de studievereniging voor studenten Maritieme
Techniek aan de TU Delft. Om een brug te slaan tussen zijn studenten en oud-leden, heeft het Gezel-
schap vorig jaar het Maritiem Combi-initiatief opgezet. Het doel: benutten van elkaars netwerk en mo-
gelijkheden. Het middel: een één-op-één koppeling tussen een student en een oud-student.
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Het initiatief heeft meerdere wederzijd-
se voordelen. Zo kan de student voor-
zien worden van bijbaantjes, stageplaat-
sen of afstudeeropdrachten via het oud-
lid. Deze kan op zijn beurt gemakkelijk
in contact komen met studenten voor
het uitvoeren van bijvoorbeeld onder-
zoeksprojecten. Daarnaast zorgt het
contact voor beter inzicht in elkaars om-
gevingen.
Guus van der Bles is inmiddels een jaar
aan zijn ‘junior-partner’ Henk Feikens
gekoppeld. Zij blikken terug op hun ac-
tiviteiten en vertellen over hun ervarin-
gen.

Topweekend
Tijdens een borrel in november 2005
werd het combi-initiatief gelanceerd en
ontmoetten de koppels elkaar voor het
eerst. Trots vertellen Van der Bles en
Feikens dat ze het eerste koppel zijn ge-
weest dat iets ging ondernemen. Al een
week na de eerste ontmoeting spraken
ze af een weekend te gaan zeilen op het
Zuidlaardermeer. “Het was een top-
weekend. En niet alleen omdat er in de
Top-klasse gezeild werd.” Op ontspan-
nen manier leerden de twee elkaar zo
kennen met hun gedeelde hobby zeilen.
Daarna duurde het lange tijd voordat er
weer eens wat afgesproken werd, maar

er bleef contact.
Na bijna een jaar nodigde Van der Bles
zijn maatje uit om een dag met hem mee
te lopen bij CONOSHIP. Feikens ging
die dag mee naar een klant in Duitsland,
waar hij de praktijk van het vak kon er-
varen. Van der Bles vertelt dat hij,
dankzij zijn ‘stagiair’, die dag aan de
praat is geraakt met zijn klant over de
essentie van het betrekken van studen-
ten en zo weer een extra perspectief in
zijn opdracht kreeg. Voor Feikens is het
nu veel duidelijker geworden wat hij
met zijn afstuderen wil doen en wat hij
later wel of niet zou willen. Als master-
specialisatie zal hij vrijwel zeker Hydro-

Naam: Henk Feikens
Leeftijd: 22 jaar
Studie: Eindfase Bachelor

Maritieme Techniek, 
TU Delft (vijfde jaars) 

Naam: ir. Guus van der Bles
Leeftijd: 45 jaar
Afgestudeerd: Scheepsbouwkunde TU Delft,

1986
Werk: Hoofd ontwerpen CONOSHIP

Int. BV, part-time universi-
tair docent Scheeps-
productie TU Delft, eigen
adviesbureau: Blesma BV



mechanica kiezen waarmee hij meer
mogelijkheden denkt te hebben als hij
later nog eventueel wil switchen. Bo-
vendien vindt hij het mooier om “die-
hard in de materie” te gaan dan formu-
les toe te passen waarvan je niet weet
hoe ze werken. Wat hij daarna gaat
doen, kan nog variëren van een kantoor-
baan tot een zeiltocht rond de wereld,
daar is hij nog niet uit. 

Familiair netwerk
Feikens besloot op zijn zeventiende om
Maritieme Techniek in Delft te gaan
studeren, terwijl Van der Bles, opge-
groeid in een scheepsbouwfamilie, op
vierjarige leeftijd het woord scheeps-
bouwkundig ingenieur van zijn beppe
leerde. Voor hem was de keuze voor
scheepsbouw dan ook snel gemaakt.
Beiden hebben in hun studietijd een
jaar in het bestuur van het S.G. “Willi-
am Froude” gezeten. Volgens Van der
Bles is er al die tijd niks veranderd: “Er
is nog steeds veel plaats voor plezier en
gezelligheid, maar daarbij zijn studen-
ten nog steeds erg enthousiast voor hun
vak”. Als herinnering aan vroeger ko-
men hierbij de meerdaagse excursies bij
hem op. “Na een avondje aan de bar,
liep je de volgende ochtend gewoon

weer in je pakje over een werfbedrijf
heen.” Feikens vult hem aan door het
familiaire karakter van het Gezelschap -
dat eigenlijk kenmerkend is voor de hele
maritieme sector - te prijzen. Na een
jaar actief meegedraaid te hebben in het
wereldje, kom je overal wel iemand te-
gen die je kent en even een praatje met je
maakt. Van der Bles, die ook lange tijd
in het KNVTS-bestuur van regio
Noord heeft gezeten, bevestigt dit, hoe-
wel hij vertelt dat hij zijn grote netwerk
pas opmerkte toen hij in 2003 zijn eigen
consultancy bureau Blesma BV startte.
Feikens denkt dat een vergelijkbaar
koppelinitiatief bij een andere vereni-
ging of in een andere sector nooit zoveel
succes kan hebben. “De nauwe band die
tussen de scheepsbouwers bestaat, is
bijna nergens zo sterk.”
Behalve het zeilweekend en de mee-
loopdag, hebben de twee regelmatig
contact. Van der Bles werkt natuurlijk
één dag in de week op de TU in Delft,
waar hij een etage van Feikens verwij-
derd zit. Ondanks dat hij helemaal uit
het noorden moet komen, doet hij dit
met veel plezier. “Ik vertrek ‘s morgens
om zes uur en kom dan om tien, elf uur
in de avond thuis en dan heb ik een gave
dag gehad!”. Op de TU kan hij zich be-

zig houden met leuke projecten, waar in
het dagelijkse werk geen plaats voor is.
Om deze reden heeft hij ook een beroep
op Feikens gedaan om in een project tij-
dens zijn studie eens wat aandacht te
besteden aan bepaalde onderwerpen.
Als basis voor de goede relatie met el-
kaar, noemt het koppel de losse verhou-
ding. Feikens schroomt niet om Van der
Bles op te bellen voor een afspraak of in-
formatie. Van der Bles vertelt, dat hij
eerst vertwijfeld zocht naar een pro-
gramma voor de stagedag, maar uitein-
delijk heeft hij Feikens letterlijk mee la-
ten lopen en zo hebben ze er gewoon een
gezellige dag van gemaakt. “Iets gezel-
ligs ondernemen en niet te ingewikkeld
doen,” geeft hij andere koppels mee.
Feikens is dat helemaal met hem eens:
“De koppelverhouding moet gezellig en
toegankelijk zijn!”

16 Februari zal een nieuwe ‘koppelronde’
plaatsvinden bij Damen Shipyards waar-
voor student- en oud-leden een uitnodi-
ging zullen ontvangen. Belangstellenden
voor het Maritieme Combi-initiatief
kunnen contact opnemen met het Scheeps-
bouwkundig Gezelschap “William
Froude”, Jan Maris: 015-278 6562 /
froude@3me.tudelft.nl.
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Tabel 1 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
3e kwartaal 3e kwartaal per 30 september 2006 vorig kwartaal

N cgt N cgt N gt cgt N cgtN cgt N gt cgt

1 Zuid Korea [1] 88 2.782.294 162 5.418.894 1370 74.426.656 45.907.657 + 92 + 3.017.51788 2.782.294 162 5.418.894 1370 74.426.656 45.907.657
2 Japan [2] 130 2.403.292 95 1.927.247 1290 57.896.924 29.563.305 + 63 + 1.393.570130 2.403.292 95 1.927.247 1290 57.896.924 29.563.305
3 China [3] 109 1.108.793 205 3.467.268 1520 39.672.193 23.209.864 + 212 + 3.659.133109 1.108.793 205 3.467.268 1520 39.672.193 23.209.864
4 Duitsland [4] 17 242.096 13 330.866 199 4.163.252 3.822.033 – 3 + 102.17517 242.096 13 330.866 199 4.163.252 3.822.033
5 Italië [5] 4 98.788 0 0 93 2.074.125 2.483.066 – 3 – 66.7824 98.788 0 0 93 2.074.125 2.483.066
6 Polen [6] 13 194.391 5 35.620 131 2.564.860 2.103.693 – 1 – 80.12813 194.391 5 35.620 131 2.564.860 2.103.693
7 Turkije [8] 17 101.010 19 150.124 232 1.522.552 1.756.306 + 23 + 181.87517 101.010 19 150.124 232 1.522.552 1.756.306
8 Taiwan [7] 6 145.731 11 211.800 67 2.693.352 1.730.326 + 6 + 129.6116 145.731 11 211.800 67 2.693.352 1.730.326
9 Roemenië [9] 6 94.493 10 63.378 127 1.711.331 1.630.172 + 22 + 120.7166 94.493 10 63.378 127 1.711.331 1.630.172
10 Kroatië [10] 7 107.609 4 86.622 73 2.225.697 1.441.841 + 4 + 35.9877 107.609 4 86.622 73 2.225.697 1.441.841
11 Vietnam [12] 9 34.807 10 114.522 113 1.805.777 1.258.027 + 16 + 213.0669 34.807 10 114.522 113 1.805.777 1.258.027
12 Denemarken [16] 1 111.016 0 0 13 1.765.558 1.147.612 – 1 + 205.1121 111.016 0 0 13 1.765.558 1.147.612
13 Frankrijk [19] 0 0 2 375.000 11 995.263 1.135.914 + 2 + 374.8390 0 2 375.000 11 995.263 1.135.914
14 Nederland [11] 27 103.956 10 19.254 236 615.150 982.567 – 11 – 79.49427 103.956 10 19.254 236 615.150 982.567
15 Finland [14] 0 0 1 19.800 12 875.527 973.074 + 1 + 19.8000 0 1 19.800 12 875.527 973.074
16 Philippijnen [13] 5 48.771 0 0 53 1.700.446 966.368 – 4 – 22.8955 48.771 0 0 53 1.700.446 966.368
17 India [18] 4 22.177 12 89.280 132 698.831 911.145 + 10 + 101.7874 22.177 12 89.280 132 698.831 911.145
18 Spanje [17] 5 9.833 15 89.720 136 686.886 899.146 + 15 + 85.5855 9.833 15 89.720 136 686.886 899.146
19 Ver. Staten [20] 10 88.352 11 236.960 103 706.413 832.551 + 24 + 247.23210 88.352 11 236.960 103 706.413 832.551
20 Rusland [15] 7 61.434 0 0 85 781.978 811.782 – 10 – 137.0057 61.434 0 0 85 781.978 811.782

Tabel 2 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
3e kwartaal 3e kwartaal per 30 september 2006 vorig kwartaal

N cgt N cgt N gt cgt N cgtN cgt N gt cgt

LNG tankers 6 483.163 8 629.350 149 15.916.923 12.008.051 + 4 + 317.6666 483.163 8 629.350 149 15.916.923 12.008.051
LPG tankers 10 140.155 28 560.726 182 4.117.588 3.548.354 + 22 + 438.85910 140.155 28 560.726 182 4.117.588 3.548.354
Chemicaliëntankers 55 684.344 96 1.241.134 812 12.191.333 10.739.341 + 88 + 1.022.57755 684.344 96 1.241.134 812 12.191.333 10.739.341
Olietankers (crude) 27 951.381 78 2.803.670 458 44.034.239 16.030.316 + 56 + 2.168.92927 951.381 78 2.803.670 458 44.034.239 16.030.316
Productentankers 30 502.140 62 1.352.829 540 14.151.340 9.991.789 + 55 + 1.264.87530 502.140 62 1.352.829 540 14.151.340 9.991.789
Tankers overig 1 4.205 1 2.760 9 61.802 74.515 + 2 + 8.3601 4.205 1 2.760 9 61.802 74.515
Droge bulkschepen 70 1.226.592 91 1.534.529 860 38.893.100 16.033.875 + 49 + 1.007.00370 1.226.592 91 1.534.529 860 38.893.100 16.033.875
Droge bulk, zelflossend 1 5.858 3 14.700 8 93.481 67.989 + 3 + 28.9291 5.858 3 14.700 8 93.481 67.989
Droge bulk, overig 2 44.302 0 0 42 1.528.040 865.826 – 1 – 23.0792 44.302 0 0 42 1.528.040 865.826
Vrachtschepen 71 424.847 49 323.841 726 5.313.902 5.525.661 + 43 + 294.30471 424.847 49 323.841 726 5.313.902 5.525.661
Pass./vrachtschepen 0 0 0 0 2 18.400 34.040 + 0 + 00 0 0 0 2 18.400 34.040
Containerschepen 95 2.629.102 90 2.866.096 1.217 48.820.275 33.835.759 + 32 + 1.514.52695 2.629.102 90 2.866.096 1.217 48.820.275 33.835.759
Koelschepen 0 0 2 23.500 15 131.990 178.580 + 2 + 23.5000 0 2 23.500 15 131.990 178.580
Ro-ro vrachtschepen 19 356.993 6 161.200 233 9.282.276 5.926.780 + 4 – 19.29119 356.993 6 161.200 233 9.282.276 5.926.780
Pass./ro-ro vr.schepen 6 123.759 7 58.885 91 1.386.680 1.395.749 + 11 + 2686 123.759 7 58.885 91 1.386.680 1.395.749
Cruise schepen 0 0 5 544.000 41 3.486.159 4.410.095 + 8 + 559.0250 0 5 544.000 41 3.486.159 4.410.095
Overige pass.schepen 4 11.376 2 4.440 53 38.469 163.514 – 1 – 5.9584 11.376 2 4.440 53 38.469 163.514
Overige droge lading 2 17.769 0 0 16 215.929 233.979 + 0 + 20.8522 17.769 0 0 16 215.929 233.979
Subtotaal ladingschepen 399 7.605.986 528 12.121.660 5.454 199.681.926 121.064.213 + 377 + 8.621.345399 7.605.986 528 12.121.660 5.454 199.681.926 121.064.213
Visserij vangschepen 13 28.868 4 24.616 108 102.618 303.821 – 4 – 5.74913 28.868 4 24.616 108 102.618 303.821
Overige visserijschepen 0 0 0 0 10 9.632 33.583 + 0 + 00 0 0 0 10 9.632 33.583
Offshore bevoorrading 47 281.908 55 370.913 404 937.516 2.604.093 + 37 + 270.21247 281.908 55 370.913 404 937.516 2.604.093
Overig offshore 6 31.616 15 360.910 90 996.027 1.649.662 + 22 + 468.1286 31.616 15 360.910 90 996.027 1.649.662
Research 3 16.516 6 75.473 28 170.406 311.705 + 7 + 111.6553 16.516 6 75.473 28 170.406 311.705
Slepen/duwen 66 108.770 28 56.971 420 189.593 808.048 + 50 + 90.82566 108.770 28 56.971 420 189.593 808.048
Baggeren 1 10.010 3 48.000 23 108.136 219.112 + 2 + 35.3061 10.010 3 48.000 23 108.136 219.112
Overig 16 26.020 1 2.495 90 185.934 416.165 + 0 + 7.04416 26.020 1 2.495 90 185.934 416.165
Subtotaal bedrijfsvaartuigen 152 503.708 112 939.378 1.173 2.699.862 6.346.189 + 114 + 977.421152 503.708 112 939.378 1.173 2.699.862 6.346.189

Totaal generaal 551 8.109.694 640 13.061.038 6.627 202.381.788 127.410.402 + 491 + 9.598.766551 8.109.694 640 13.061.038 6.627 202.381.788 127.410.402
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Het wereldorderboek blijft groeien en
heeft nu een omvang van meer dan 200
miljoen gt. Aan het einde van het derde
kwartaal van 2006 telt de orderportefeuil-
le 6627 schepen met 127.410.402 cgt en
202.381.788 gt. Dit betekent een toename
van 491 schepen, 9.598.766 cgt (8,1%) en
15.809.181 gt (8,4%) ten opzichte van het
vorige kwartaal.

De opleveringen waren iets lager dan in
het voorgaande kwartaal met: 551 sche-
pen, 8.109.694 cgt en 12.297.534 gt; dat is
21 schepen, 932.064 cgt (10,3%) en
425.491 gt (3,2%) minder dan in het voor-
gaande kwartaal.

Nieuwe opdrachten lagen eveneens iets
lager dan in het voorgaande kwartaal. Zij
betroffen 640 schepen, met in totaal
13.061.038 cgt en 21.529.222 gt; dat is 7
schepen, 1.348.870 cgt (9,4%) en
2.096.321 gt (8,9%) minder dan in het
voorgaande kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd’s moest
circa 10% van de orderportefeuille (12,7
miljoen cgt) nog in 2006 worden opgele-
verd, ongeveer 30% (38,9 miljoen cgt) in
2007 en de rest, bijna 60% (75,7 miljoen
cgt) in 2008 of later.

De grootste winnaars qua omvang van de
orderportefeuille waren dit kwartaal Chi-
na, Zuid Korea en Japan, die ruim 3,6
resp. 3,0 en 1,3 miljoen cgt winst boekten.
Verder gingen Frankrijk, de Verenigde
Staten, Vietnam, Denemarken, Turkije,
Taiwan, Roemenië, Duitsland en India er
meer dan 100.000 cgt op vooruit. Meer
dan 100.000 cgt achteruit gingen Iran en
Rusland.

De cijfers voor de ‘Top 20’ scheepsbouw-
landen worden in tabel 1 gegeven.
Nieuw in de lijst van scheepsbouwlanden
is Tunesië, met 6 schepen, 21.090 cgt en
11.400 gt.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschil-
lende scheepstypen. 

Nederland
Ons land neemt met 982.567 cgt op de
wereldranglijst de 14e (11e) plaats in. Naar
gt gemeten staat Nederland met 615.150
gt op de 20e (18e) plaats en naar aantal
schepen in opdracht met 236 stuks op de
4e plaats (onveranderd, tussen haakjes de
positie in het vorige kwartaal).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Neder-
land met 103.956 cgt de 9e (14e) plaats in,
met 69.149 gt de 14e (16e) plaats en naar
aantal schepen met 27 stuks de 5e (7e)
plaats.

Het aantal nieuwe opdrachten was 10
stuks, met 19.254 cgt en 9.146 gt. Hier-
mee staat ons land op de 23e (13e) plaats
naar cgt, op de 22e (17e) naar gt en op de
met Roemenië en Vietnam gedeelde 11e

t/m 13e (4e) plaats qua aantal schepen.

Volgens de gegevens van Lloyd’s moet
circa 24% (236.624 cgt) van de Neder-
landse orderportefeuille nog in 2006 wor-
den opgeleverd, circa 49% (483.105 cgt) in
2007 en de rest (262.838 cgt) in 2008 of la-
ter.

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 com-
pensated gross tonnage, orderportefeuille
bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de
rangorde aangegeven in het beschouwde
kwartaal en [tussen haakjes] in het voor-
gaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Tabel 3 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
3e kwartaal 3e kwartaal per 30 september 2006 vorig kwartaal

N cgt N cgt N gt cgt N cgtN cgt N gt cgt

LPG tankers 0 0 0 0 1 3.000 4.800 + 0 + 00 0 0 0 1 3.000 4.800
Chemicaliëntankers 1 4.181 0 0 4 11.997 19.194 – 1 – 4.7981 4.181 0 0 4 11.997 19.194
Productentankers 0 0 0 0 5 25.876 37.723 + 1 + 12.0610 0 0 0 5 25.876 37.723
Overige tankers 0 0 1 2.760 3 2.902 6.675 + 1 + 2.7600 0 1 2.760 3 2.902 6.675
Vrachtschepen 8 51.827 2 8.594 68 255.474 355.644 – 16 – 75.2998 51.827 2 8.594 68 255.474 355.644
Containerschepen 2 19.168 0 0 20 161.097 179.203 – 2 – 18.8442 19.168 0 0 20 161.097 179.203
Pass./Ro-ro vr.schepen 0 0 0 0 1 600 1.800 + 0 + 00 0 0 0 1 600 1.800
Passagiersschepen 0 0 0 0 6 4.035 24.210 + 0 + 00 0 0 0 6 4.035 24.210
Overige droge lading 0 0 0 0 2 30.069 30.069 + 0 + 00 0 0 0 2 30.069 30.069

Subtotaal ladingschepen 11 75.176 3 11.354 110 495.050 659.318 – 17 – 84.12011 75.176 3 11.354 110 495.050 659.318
Bedrijfsvaartuigen 16 28.780 7 7.900 126 120.100 323.249 + 6 + 4.62616 28.780 7 7.900 126 120.100 323.249

Totaal 27 103.956 10 19.254 236 615.150 982.567 – 11 – 79.49427 103.956 10 19.254 236 615.150 982.567
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SkyWave Mobile Communi-
cations announced the avail-
ability of the SureLinx 8100, a
compact D+ and GPRS inte-
grated wireless controller. The
SureLinx 8100 combines Sky-
Wave D+ satellite terminal
technology with quad-band
GPRS to enable effortless and
immediate application devel-
opment while maintaining the
same high quality and proven
dependability the industry has
come to expect from SkyWave
D+.
By cost effectively leveraging
the power of these two net-

works, the SureLinx 8100
makes it easy for solution
providers to grow their top
and bottom lines with new
and complimentary business.
SureLinx 8100 provides in-
creased global coverage of mo-
bile or remote assets and sim-
plified hardware and network
integration at a minimal cost.
SkyWave D+ solution
providers can extend their ex-
isting applications to include
GPRS capabilities. GPRS so-
lution providers gain access to
the SkyWave D+ network as a
dependable low-cost backup,

maintaining visibility of val-
ued assets traveling in and out
of cellular coverage areas. The
multiple interfaces, cabling
and the complexities of inte-
grating separate D+ and
GPRS equipment are elimi-
nated, allowing solution
providers to focus on deliver-
ing new applications to the
end customer faster and with
fewer resources.
The SureLinx 8100’s low
power, rugged exterior, dis-
crete size and flexible configu-
ration is suitable for a wide
range of applications requiring

urban, rural and remote wire-
less coverage. It is ideal for
land and marine mobile appli-
cations for asset monitoring,
tracking and messaging.
For more information:
SkyWave Mobile Communi-
cations Inc.
Mrs. Nerissa Young
Tel: +1613-8366288 ext. 363
E-mail: public.relations@sky-
wave.com
Website:
www.skywave.com/sure-
linx.php

Alfa Laval officially released
PureBallast, the first viable
system for preventing the
transport of potentially inva-
sive species via ballast water.
The launch was marked by a
symposium in Greenwich,
England.
PureBallast, whose technology
was developed in cooperation
with Wallenius Water, arrives
more than two years in advance
of International Maritime Or-
ganization (IMO) regulations
to prevent the transport of po-
tentially invasive species. Pure-
Ballast is compact and de-

signed for real life conditions at
sea. While removing micro or-
ganisms to IMO-compliant
levels without the use of chem-
icals, it accommodates the
short and long term needs of

shipyards, ship owners and
ship operators.
PureBallast, which has met
the stringent IMO ballast wa-
ter requirements in pilot tests
supervised by Det Norske

Veritas (DNV), is well under-
way with the year long official
approval process. Moreover,
its ability to perform at sea has
been confirmed in three years
of full scale onboard tests.
For more information:
Dennis van der Toolen
Alfa Laval Benelux BV
Postbus 9377
4801 LJ Breda
Netherlands
Tel: +3176-5791200
Fax: +3176-5791211
E-mail: dennisvander.toolen-
@alfalaval.com
Website: www.alfalaval.com

SkyWave Successfully Completes Field Trials

Alfa Laval to Launch Ballast Water Treatment System

The Vaisala WINDCAP Ul-
trasonic Wind Sensor WS425
F/G is an ice-free sensor for
measuring surface wind speed
and direction. The sensor has
no moving parts and is resis-
tant to contamination, salt,
dust, and corrosion. Thus, the
WS425 F/G requires no on-
demand or periodic mainte-
nance. The sensor has a heat-
ing feature with a total heating
power of 150 W. Wind speed
can be measured up to 165
knots with the sensor.
The WS425 F/G uses ultra-

sound to determine
horizontal wind speed
and direction. The
measurement is based
on transit time, the
time it takes for the ul-
trasound to travel from
one transducer to an-
other.
The transit time is
measured in both di-
rections for each pair of
the transducer heads.
The wind measure-
ments are calculated in
a way that completely

eliminates the effects of alti-
tude, temperature and humid-
ity. The WS425 F/G is espe-
cially suitable for use in harsh,
arctic conditions.
For more information:
VAISALA Oyj
P.O. Box 26
FIN-00421 Helsinki
Finland
Tel: +358(0)989491
Fax: +358(0)989492485
E-mail:
metinstruments@vaisala.com
Website: www.vaisala.com

Ice-Free Ultrasonic Wind Sensor from Vaisala
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Dick Gorter
Deel 1 Wilde Vaart 
ISBN 90 6013 281 5
Deel 2 Lijnvaart Noord- en
Zuid-Amerika
ISBN 90 6013 280 7 
Uitgeverij De Alk, Alkmaar
Per deel: 120 pagina’s
21,5 x 24 cm gebonden
Prijs: €19,90

De Nederlandse koopvaardij uit
de periode 1945 tot 1970 lijkt wel
een onuitputtelijke inspiratiebron
te zijn waarover in het verleden al
veel boeken verschenen zijn en
nog steeds verschijnen. Bij Uitge-
verij De Alk verschenen onlangs
twee delen over dit onderwerp.
Blijkbaar is dit het begin van een
serie waarvan de voortzetting af-
hangt van of dit niet bijster origi-
nele initiatief wel of niet door het
publiek met gejuich ontvangen zal
worden. We lezen tenminste in
het voorwoord van deel 2 dat er

Door: R. Snouck Hurgronje e.a.
Formaat: 22 x 22 cm
168 pagina’s
Ruim 100 illustraties (hoofdza-
kelijk foto’s in zwart/wit)
Genaaid gebonden in harde, ge-
plastificeerde kaft
Uitgeverij: Aprilis B.V., Zalt-
bommel, 2006
ISBN: 90 5994 162 4
Prijs: €19,95

Het boek is geschreven ter ge-
legenheid van het honderdja-
rig bestaan van de Onderzee-
dienst van de Koninklijke Ma-
rine. De Minister van Defen-
sie, de heer H.G.J. Kamp,
voorzag het van een voor-
woord.
Bij eerdere gelegenheden is
ruimschoots aandacht besteed
aan de beginjaren van de
Dienst, aan de verrichtingen
van onze onderzeeboten in de
Tweede Wereldoorlog en aan
de periode direct daarna, bij
elkaar ongeveer de helft van
die honderd jaar. Daarom be-
spreekt dit recente boek alleen
in het eerste hoofdstuk - en
dan nog in beknopte vorm - de
bedoelde periode. Daarna be-
gon al gauw de Koude Oorlog
die in de twee volgende hoofd-
stukken aan de orde komt.
Het eerste daarvan geeft een
algemeen beeld van de strate-
gische verhoudingen in die pe-

riode en van de rol die onder-
zeeboten toen speelden. In een
apart hoofdstuk wordt uit de
doeken gedaan - voor het eerst
- hoe Nederlandse onderzee-
boten de Sovjet vloot in de
Middellandse Zee observeer-
den, onder andere op de an-
kerplaatsen die voor de Noord
Afrikaanse kust waren inge-
richt als provisorische vloot-
bases. Onderzeeboten waren
bij uitstek geschikt om een
beeld te krijgen van de acti-
viteiten en capaciteiten aldaar.
Conventionele, diesel-elektri-
sche boten (zoals de Neder-
landse) zijn daarvoor beter ge-
schikt dan de veel grotere

(Amerikaanse) kernonderzee-
boten. Bij dergelijke missies
gaat het niet alleen om het
waarnemen van scheepsbewe-
gingen, maar ook om het ver-
zamelen en checken van zo-
veel mogelijk andere gegevens
zoals betreffende het geluid
dat door de machines, schroe-
ven en sonarapparatuur van
de vijandelijke schepen wordt
afgegeven. Door middel van
de zogenaamde Underwater-
look wordt ook visuele infor-
matie van de schepen verza-
meld en zo mogelijk op film of
video vastgelegd.
Interessant is ook het hoofd-
stuk over de techniek van de

Walrus-klasse onderzeeboten,
waarin onder andere de lang-
durige discussie over een + of
X vormige roeropstelling
wordt besproken. Verder ko-
men de SEWACO-systemen
en de ontwikkeling van appa-
ratuur voor surveillancemis-
sies respectievelijk ten behoeve
van walsupport aan de orde.
Na de Koude Oorlog waren er
andere conflicten waarin
onderzeeboten hun nut bewe-
zen. Verscheidene Nederland-
se boten patrouilleerden in de
Adriatische Zee tijdens de
oorlog in het voormalige Joe-
goslavië en ook daaraan is een
hoofdstuk gewijd.
De opleiding van toekomstige
onderzeebootcommandanten
is een verhaal (en een hoofd-
stuk) apart.
Tenslotte wordt ingegaan op
‘De toekomstige inzet en
vraag naar onderzeeboten’ en
dan blijkt dat de rol van de
onderzeeboot nog lang niet is
uitgespeeld, en dat zich zelfs
nieuwe taken aandienen.
“Klaar voor onder water” is een
boek dat op een zeer leesbare
manier de huidige rol van de
jubilerende onderzeeboten be-
licht, een boek dat wij een
breed lezerspubliek toewensen.

F. Kok

Klaar voor onder water: honderd jaar Nederlandse onderzeeboten

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld



(meerdere) delen over lijn-
vaart, tankvaart, wilde vaart,
koelvaart, zwaar transport en
kustvaart op stapel staan. Bei-
de delen hebben dezelfde in-
deling: een selectie van 107
foto’s op het formaat 13 x 21
cm, voorzien van een toelich-
ting, die voorafgegaan wordt
door korte beschrijvingen van
de rederijen, waarvan de sche-
pen in het boek zijn afgebeeld.
Het eerste deel - Wilde vaart -
heeft als onderwerp enkele
Nederlandse rederijen die na
de Tweede Wereldoorlog nog
schepen in de wilde vaart ex-
ploiteerden. Bij de Nederland-
se koopvaardij was de focus
traditioneel vooral gericht op
de lijnvaart, terwijl de wilde
vaart eigenlijk maar een bijrol
vervulde. Meestal waren het
rederijen die zowel de lijnvaart
als de wilde vaart uitoefenden,
waarbij de trampschepen min
of meer als reserve dienden
voor de lijnvaart. Enkele over-
gebleven trampvaartrederijen

gingen bovendien in de perio-
de na 1945 de activiteiten ver-
leggen naar de (korte) lijnvaart
of tankvaart. Vanaf de tweede
helft van de vijftiger jaren
werd de rol van het conventio-
nele trampschip bij het ver-
voer van massagoederen lang-
zamerhand overgenomen
door de bulkcarrier, maar ook
die rol bleef in de Nederlandse
koopvaardij beperkt. Grote
tankers en bulkcarriers komen

ook nauwelijks meer voor in
de Nederlandse koopvaardij.
In dit deel zijn een aantal
trampschepen van Vinke &
Co, Phs van Ommeren, Wm
H. Müller & Co, Hudig & Ve-
der, Erhardt & Dekkers,
Scheepvaart Maatschappij
“Millingen”, Scheepvaart- &
Steenkolen Maatschappij,
Gebr. van Uden, Van Nievelt,
Goudriaan en Halcyon Lijn
afgebeeld.

In “Nederlandse Koopvaar-
dijschepen in beeld, deel 2”,
worden aan de hand van een
aantal foto’s de schepen die
vanaf 1945 deel uitmaakten
van de vloten van de Neder-
landse rederijen afgebeeld. Dit
tweede deel is gewijd aan de
Amsterdamse rederijen waar-
van de lijnvaartactiviteiten
vooral op en in Noord- en
Zuid-Amerika werden ge-
richt: de Koninklijke Neder-
landsche Stoomboot-Maat-
schappij, Koninklijke Hol-
landsche Lloyd, Stoomvaart
Maatschappij “Oostzee”,
Stoomboot-Maatschappij
“Hillegersberg”, Scheepvaart
Maatschappij “Suriname” en
de Bermuda Container Line.
Hoewel beide fotoboeken gra-
fisch gezien nogal saai overko-
men zijn zij wel uitgevoerd in
de bekende en alom ge-
waardeerde kwaliteitsstan-
daard van De Alk.

G.J. de Boer
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The De Poli Group is a young and expanding, family owned, shipping company with 

five  modern and sophisticated chemical tankers (10,000 – 16,000 dwt) (1998- 2004),

one Ethylene tanker (2006) and two LPG tankers (2004) with a world wide trading area. 

A new chemical tanker (17000 dwt) will be delivered to the Company in 2007. 

The Company is located in Barendrecht in The Netherlands.

For its expansion Maritime Performances BV, the technical manager for De Poli Group, seeks a

TECHNICAL SUPERINTENDENT
• With or without previous experience as a tanker engineer superintendent. Ideally you will be

an (ex)seafarer who has served as Chief Engineer, 1st or 2nd Engineer on board of tankers. 
Preferable, who has worked ashore as part of a fleet management team.

• All applicants must have existing EU working entitlement and have a bachelor degree in
marine engineering with multiple years experience (preferable a Maroff ).

• For this vacancy the English language through the spoken and the written words are required.

Forward your application letter with your CV to:

Maritime Performances BV
F.A.O. of Mr. P. Vincenti, Managing Director

Trondheim 20

2993 LE  Barendrecht

The Netherlands

Tel  0180 - 555270
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Waar kennis, kracht en kunde
samenkomen
Waar vindt u ze nog? Professionals die 7 dagen per week,
24 uur per dag inzetbaar zijn, wereldwijd? 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 werknemer of
desnoods een complete bemanning voor uw vloot. Voor
tijdelijk of voor vast. Maar ook voor total crewing, onder-
steuning bij administratieve handelingen, naast trainingen
en programma’s voor scholing, loopbaanontwikkeling en
reïntegratie. Zo vormen wij alle schakels in de maritieme,
olie- en gas- en hydrografische keten. En dat al sinds 1982.
We zullen niet van het dek schreeuwen dat we hierin de
beste zijn. Maar u kunt er wel vanuit gaan dat uw capaci-
teit én kwaliteit met Atlas Maritiem, Olie & Gas en Hydro-
grafie zijn gewaarborgd. Zeker.

www.atlasgroep.nl



Kapitein
Voor een Nederlands koopvaardijschip met als vaargebied NW-
Europa / Noord Atlantic. Bij deze vacature gaat het om een schip
dat droge lading vervoerd.
Vaarbevoegdheid Master – No limitations

Hoofdwerktuigkundige
Voor diverse projecten in de bagger met wereldwijde inzetbasis.
Voor deze vacatures is ervaring aan boord van hopperzuigers een
pré. Daarnaast zijn wij op zoek naar kandidaten met ervaring in
de koopvaardij.
Vaarbevoegdheid Chief Engineer – No limitations

Eerste stuurman
Als eerste stuurman aan boord van een supplier is ervaring met
manoeuvreren een pré. Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij
met spoed op zoek naar eerste stuurlieden met ervaring in de
offshore. Het werkgebied beperkt zich tot de Noordzee.
Het vaarschema is 4 weken op/af.
Vaarbevoegdheid chief Officer – All ships less than 3000 GT

Eerste stuurman
Voor diverse baggerprojecten in het Midden Oosten maar ook
voor diverse Schepen in de koopvaardij met een wereldwijd 
vaargebied.
Vaarbevoegdheid Chief Officer – No limitations

Dynamic positioning operators
Eerste en tweede stuurlieden
Binnenkort staten de werkzaamheden aan een groot offshore
project in Sakhalin van start. Voor één van onze opdrachtgevers
zijn wij op zoek naar stuurlieden met een volledig DP-certificaat.
Een NOGEPA / OLF / OPITO goedgekeurde offshore training is een
pré.
Vaarbevoegdheid Chief Officer – No limitations

Tweede scheepswerktuigkundige
Voor zowel koopvaardij schepen als baggerschepen met een
wereldwijd vaargebied.
Vaarbevoegdheid Second Engineer – No limitations

Maritiem officier
Voor diverse Nederlandse koopvaardijschepen zijn wij op zoek
naar enthousiaste maritiem officieren. Bij onze opdrachtgevers
kan er zowel als geïntegreerde officier als mono disciplinaire
officier gevaren worden. Vaargebieden variërend van Europa tot
wereldwijd.
Vaarbevoegdheid Maritime Officer – No limitations

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, Marifoon certificaat, Radardiploma
Binnenvaart, Nautop 2
Inzet: u wordt ingezet op inspectie- en meetvaartuigen.

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

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

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

Voor meer informatie aangaande bovenstaande vacatures

kunt u contact opnemen met ons kantoor te Urk met

Pieter Zeeman op telefoonnummer 0527-200250,

per e-mail naar pzeeman@atlasgroep.nl  

of via onze website www.atlasgroep.nl

www.atlasgroep.nl

Voor maritieme banen heeft atlas volop mogelijkheden in
de Bagger en koopvaardij informeer op 010-2411042 of kijk
op onze site www.atlasgroep.nl
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Garantie of niet?
Is er een Europese wet die
twee jaar garantie voorschrijft?
Deze vraag wordt regelmatig
door onze leden gesteld. Enige
opheldering is daarom wel-
licht gewenst.
Er is inderdaad een Europese
wet die een garantietermijn
van twee jaar voorschrijft, de
Richtlijn Consumentengaran-
ties (Richtlijn 99/44/EG).
Deze wet betreft echter alleen
consumentenproducten, pro-
ducten die worden gekocht
door een natuurlijk persoon
(dus géén BV of vereniging).
De Nederlandse wetgeving
heeft deze termijn niet overge-
nomen: bij ons geldt dat een
product geschikt moet zijn
voor gebruik tijdens de nor-
male technische levensduur.
Dit kan voor bepaalde pro-
ducten veel langer zijn dan
twee jaar en de Nederlandse
wetgever heeft de consument
in dit verband niet tekort wil-
len doen. Begeeft het product
het binnen die termijn, dan is
de leverancier verplicht dit te
verhelpen. Hij kan echter naar
evenredigheid kosten in reke-
ning brengen, als het apparaat
een aantal jaren goed heeft ge-
functioneerd.
Van bedrijven wordt verwacht
dat zij hun broek zelf kunnen
ophouden: hier geldt de
onderlinge overeenkomst die
men heeft afgesloten, inclusief
de afspraak over de garantie-
termijn. Volgens de VNSI-
voorwaarden voor toeleveran-
ciers is er een garantietermijn
van twaalf maanden na inbe-
drijfstelling of uiterlijk acht-
tien maanden na levering. De-
ze termijn is geldig zolang niet
wordt verkocht aan een consu-

ment. Omdat verschillende
bedrijven verschillende con-
tractvormen en garantieter-
mijnen hanteren (van Orgali-
me- tot FME-voorwaarden),
is het als contractpartij zaak
om hier voor het tekenen goed
naar te kijken. Voor nadere in-
formatie kunt u contact opne-
men met VNSI.

Techniekbarometer
Wat ontwikkelingen op de ar-
beidsmarkt betreft, heeft de
industrie er een meetinstru-
ment bij: de Kennisinfrastruc-
tuur Mainport Rotterdam
(KMR) ontwikkelde een tech-
niekbarometer om inzicht te
krijgen in de verschuivingen
in de arbeidsmarkt in de regio
Rijnmond. Hieruit blijkt dat
Rijnmond een aandeel van
vijftig procent heeft wat werk-
gelegenheid in de transport-
middelenindustrie betreft. In
2003 telde de regio 6.079 ar-
beidsplaatsen op het gebied
van scheepsnieuwbouw en -
reparatie, in 2004 4.998. In de-
zelfde jaren daalde het aantal
leerlingen in de metaal- en
elektrotechniekopleidingen
(mbo) sterk, met uitzondering
van de opleidingen installatie-
techniek. Vooral het aantal
leerlingen elektrotechniek op
niveau 3 en 4 is sterk afgeno-
men. In 2005 en 2006 zet deze
daling zich voort. Alleen bij de
opleidingen werktuigbouw en
scheepsbouw lijkt het aantal
leerlingen zich te stabiliseren. 

Schone brandstof?
De binnenvaart wil liefst mor-
gen schone dieselolie. Ook bij
het Europees parlement staat
dit hoog op de agenda. De hui-
dige gasolie voor de binnen-

vaart mag maximaal 2.000
ppm zwavel bevatten; het
wegtransport heeft echter al
dieselolie met 10 ppm zwavel. 
EUROMOT, de Europese
brancheorganisatie van moto-
renfabrikanten, trapte op de
rem. Zij wil vasthouden aan de
eerder afgesproken termijnen
voor invoering van nieuwe
emissie-eisen voor motoren en
van gasolie met een lager zwa-
velgehalte. De oliemaatschap-
pijen meldden een beperkt
aandeel van de binnenvaart in
de zwaveluitstoot. Volgens
EU-statistieken is de binnen-
vaart echter verantwoordelijk
voor circa dertien procent van
de zwavelemissie van de totale
transportsector (exclusief zee-
vaart). Bovendien bleek uit
emissieonderzoek, uitgevoerd
binnen het Europese CREA-
TING-project, dat tempover-
snelling in de regelgeving no-
dig is, wil de binnenvaart niet
achterraken ten opzichte van
het wegtransport. Schone
brandstof is daarbij de eerste
stap.
Dat de meningen uiteen lopen
is duidelijk, maar hoofdzaak is
dat de partijen overleg voeren.
VNSI hoopt dat er zo spoedig
mogelijk knopen kunnen wor-
den doorgehakt.

Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie 

De Vereniging Neder-
landse Scheepsbouw
Industrie (VNSI) behartigt
de belangen van de
Nederlandse maritieme
maakindustrie. Zo onder-
steunt VNSI haar leden op
het gebied van onderwijs,
arbo en milieu, techniek,
statistiek, onderzoek, ont-
wikkeling en scheepsfinan-
cieringen. Daarnaast werkt
VNSI intensief samen met
organisaties die actief zijn
in de branche. Speciaal
voor ondernemingen die
niet het werfbedrijf uitoefe-
nen, maar wel belangen
hebben in de scheeps-
bouwindustrie bestaat het
geassocieerd 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
Members’ Benefits: 
www.vnsi.nl



Leden
Akerboom Yacht Equipment
Alblasserdam Yachtbuilding B.V.
Werf 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 Sliedrecht 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.
Werf 'De Hoop' (Schiedam) B.V.
IHC Holland Merwede B.V.
IHC Holland Beaver Dredgers B.V.
IHC Holland Dredgers B.V.
IHC Holland Parts & Services B.V.
Instalho B.V. Scheepsbouw
Intervak B.V.
B.V. Scheepswerf De Kaap
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Royal Van Lent Shipyard B.V.
Scheepswerf Wout Liezen B.V.
Luyt Groep B.V.
Maatschappij De Maas B.V.
Scheepswerf 'Maasbracht' N.V.
Maaskant Shipyards
Maaskant Bruinisse B.V.
Marinebedrijf Divisie Platform
Merwede Shipyard B.V.
Nederlof Scheepsbouw B.V.
Nicoverken Holland B.V.
Scheepsreparatie H. Niessen B.V.
Koninklijke Niestern Sander B.V.
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V.
Padmos Bruinisse B.V.
Padmos Stellendam B.V.
Scheepswerf Peters B.V.
Koninklijke Schelde Groep B.V.
Schelde Marinebouw B.V.

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

Geassocieerde leden
AKD Prinsen Van Wijmen 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 Sliedrecht 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 BTCB.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 Van Duyvendijk & Zn. B.V.
Econosto Nederland B.V.
Edaircon
Feederlines B.V.
Flender Bruinhof Marine
FNV Bondgenoten
Hartman Marine B.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Heinen & Hopman Engineering B.V.
Hertel Marine Services B.V.
Hi Temp Europe B.V.
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen
& Interieurbouw
IASAS
IFS Netherlands B.V.
IHDA Shipbuilding Service B.V.
ING Bank
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 Werf 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. VEGAMeet- 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

meer info op: WWW.VNSI.NLmeer info op: WWW.VNSI.NL
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Afdeling Amsterdam

getrouw aan het eind van het
jaar een lezing gehouden over
een algemeen maritiem onder-
werp, waarbij de partners van
de leden van harte welkom
zijn en de avond wordt afge-
sloten met een toast op het af-
gelopen en het nieuwe jaar.
De spreker van deze einde-
jaarsbijeenkomst van 2006, de
heer Wiebenga directeur van
de KNRM, hield een boeien-
de inleiding over de toekomst
van de Redding Maatschappij
waarbij ook spectaculaire
beelden van het recente verle-
den werden vertoond.
De jaarafsluiting werd gevierd
met een wijnproeverij waar-
van jong en oud zichtbaar ge-
noten.

Afdeling Zeeland
Tijdens de receptie waren zo’n
75 personen aanwezig en hier-
van hebben er ongeveer 65
deelgenomen aan het buffet.
De sfeer was fantastisch ook
mede door de locatie: Huis
Ter Schelde in Vlissingen.

Na een korte toespraak van de
afdelingsvoorzitter Koos Roo-
bol heeft Henk ten Hoopen
uitgelegd wat het nieuwe be-
leid is van de KNVTS. Al met
al een zeer geslaagde nieuw-
jaarsreceptie.

Afdeling Rotterdam
Op de druk bezochte receptie
van de grootste afdeling van
de KNVTS in het prachtig ge-
legen Delta hotel werd met
een toepasselijke toespraak
van de voorzitter van het
hoofdbestuur Henk ten Ho-
open aandacht gegeven aan
een belangrijk element van
onze vereniging; de communi-
catie onderling en het grote
netwerk dat de leden van onze
vereniging vormt. Hij wenst
ons een boeiend en levendig
verenigingsjaar toe en bevor-
dert gaarne dat de oudere en
jongere leden, ieder vanuit

hun eigen invalshoek, met el-
kaar ervaring en kennis uit-
wisselen.
De voorzitter van de VNSI en
erevoorzitter van de KNVTS,
de heer Fred van der Wal, wist
met een korte toespraak over
de samenwerking tussen
scheepswerven en maritieme
toeleveranciers de belangstel-
ling van de bezoekers vast te
houden. Niet zo verwonderlijk
als men zich realiseert dat de
leden van de KNVTS uit bei-
de disciplines komen en de be-
drijfstak door intensieve
samenwerking de internatio-
nale concurrentie het hoofd
moet bieden.
De geanimeerde receptie is
weer de eerste bijeenkomst
van 2007 waar de netwerk-
functie zichtbaar gestalte
kreeg.

Afdeling Noord
De nieuwjaarsbijeenkomst
van de afdeling Noord vond
plaats na de deadline van deze
editie van Schip & Werf de
Zee, zodat u het voor dit jaar
moet doen met de welgemeen-
de beste wensen vanuit het ac-
tieve Noorden.

Schip van het jaar
De jury van de KNVTS schip
van het jaarprijs heeft al weer
de eerste vergadering gehou-
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Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology
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Eindejaars- en
Nieuwjaarsbijeenkomsten

den. Zij verwacht dit jaar een
flinke taak te krijgen aan de se-
lectie gezien het grote aantal
schepen van bijzondere kwa-
liteit dat in 2006 is afgeleverd.

Ledenmutaties
Overleden:
Ing. G. Kuiper
Geboren 25-2-1925
overleden in 2006
en ruim 50 jaar lid

Ing. P.J. Jansen
geboren 31-7-1930,
overleden 3-12-2006 
en ruim 53 jaar lid

Nieuwe leden:
J.R. Miedema
2e WTK- Van Oord Rotter-
dam
Grote Poortstraat 22
3841 AL Harderwijk.
Voorgesteld door S.A. Zeegers
Afdeling Amsterdam

H. Ratering
Directeur R.R.Consulting
Group B.V. Groningen
Barkmolenstraat 17
9723 DA Groningen.
Voorgesteld door M. Bartelds
Afdeling Noord

M. Schouten
Manager Uitbetalingen IHC
Holland Merwede
Postbus 508
3300 AM Dordrecht.
Voorgesteld door A. Kik
Afdeling Rotterdam

Voor meer informatie:

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

De penningmeester van het hoofdbestuur en van de afdeling Amsterdam

toasten op een goed en bloeiend verenigingsjaar.

Ook de jongeren voelen zich bij de KNVTS thuis.
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