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Seo of Solutions ii een dynqmis-ch bedrijf daMntematlonqol projeclen 

ontwikkelt voor de offshoie en maritieme merrkl. Daarbij rkhten wij 
ons mef nöme op de reden en olïemaalsctiappijen-

Sea of Solution* zoekt en vindt nieuwe combJnaltei van morklen en 
m cirüieme concepten waarm ee de klanten hun concernerende 

posllle In d# mark! kunnen verstevigen ol verbeteren. Dei e dienilen  
worden onafhankelijk en Yertrauwelijk ultgevoerd-

Door de groeiende vroag naar onre diensten i]jn wij 
op zoek naar een

Scheepsbouwkundig ingenieur 
(TU Scheepsbouwende)

Je bent Ir ila a l ideeën om te ieHen naar werkbore concepten. 
N aait hel m aken van (C M É e ^a H tw e ip ë il en technische 

berekeningen, schrijf je  specificaties e r rapportages. 
Je onderhoudt co rrfad  mei de klant en met de k3asse.

Wj zoeken iemand met maainrioal 2 Jaar rolevanlü werkervaring
_______i die creatier en conceplueel kan denken.

te n t communicalieC, inilorielrifk en je denkt en handelt klanlgericht.
Je bent in 5loai zeJFslandig te werken moor je bent

teven* een leamplayef. 
f Seö ol S{jlu1idrtï heeM éen jnl^rnolicirKilé klQhtenkriny.

Communiceren in de Engelse toal is geen probleem voor jou. 

In bovengenoem de functie zul je aangestuurd worden door esn
p fo jed  ^nginesr.

Sea of Solutions B.V. is een jong en dynamisch bedrijf 
en biedt veel ruimte voor zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden 

naasl een goed salaris en secundaire afbends voor waarden.
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Projectm anagem ent
Projecten zijn vaak complex: hoe meer on
deraannemers erbij betrokken zijn en hoe 
meer mensen er tegelijk aan willen werken, 
des te ingewikkelder wordt de coördinatie 
van al deze werkprocessen. Door het con
sequent toepassen van projectmanagement 
is minimaal twintig procent kostenbespa
ring en twintig procent doorlooptijdver- 
korting mogelijk.

42

Argeloos voor het laa ts t afdalen
Het is levensgevaarlijk, maar het gebeurt 
nog steeds. Door onwetendheid of ge
makzucht worden besloten ruimten in 
binnenvaartschepen soms betreden zon
der dat vooraf de atmosfeer is gemeten en 
zonder het gebruik van persoonlijke be
schermingsmiddelen. Elk jaar weer vallen 
hierdoor in Europa doden en gewonden.

Trans Sea Lifter
The Trans Sea Lifter (TSL) 
is an innovative barge carrier 
that loads/unloads barges in 
a 90 minute float-on/float- 
off (Flo/Flo) cycle. The TSL 
System is comprised of the 
TSL barge carrier and barges 
of up to 6000 tdw each. It is a 
transportation chain for short 
sea routes.

" < S i

48 M V Deo Volente
On Tuesday 2nd Decem
ber 2006, the Urk based 
shipyard Hartman Marine 
BV delivered MV Deo Vo- 
lente to her owner Hartman 
Seatrade, Urk, The Nether
lands. Deo Volente is an ice 
strengthened 3.650 tdw ge
neral cargo/heavy lift/con
tainer (MPC) vessel and is 
custom built to the owner's 
specifications.

Omslag: MV Deo Volente (foto: Flying Focus)
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Nederlands consortium start ontwikkeling waterstofboot
Onlangs is Fuel Cell Boat BV, 
een consortium van Neder
landse bedrijven, overeenge
komen om een door waterstof 
aangedreven boot te ontwik
kelen en te bouwen. Deze m i
lieuvriendelijke waterstofboot 
zal in Amsterdam als rond
vaartboot geëxploiteerd gaan 
worden waarbij geen enkele 
uitstoot van schadelijke stof
fen, zoals C O 2, plaats zal vin
den.
De ‘groene' rondvaartboot 
heeft een capaciteit van hon
derd passagiers en zal in de 
loop van 2007 in de vaart ko
men. Om dit mogelijk te ma
ken zal het consortium tevens 
een tankstation plaatsen dat de 
boot van waterstof zal voor
zien. De benodigde waterstof 
zal door middel van elektroly
se op basis van groene stroom 
worden geproduceerd. Eerder 
zijn al kleine bootjes gebouwd 
die op waterstof varen, maar

een commercieel geëxploiteer
de waterstofboot van deze om
vang is een wereldprimeur. 
Een eerste potentiële klant is 
er ook al: Shell Amsterdam. 
Het plan is om de waterstof- 
boot in te zetten om circa 600 
Shell medewerkers dagelijks te 
vervoeren over het I J  tussen

Amsterdam Centraal Station 
en het nieuwe technologiecen
trum (N T C ) van Shell. De 
Amsterdamse rederij Lovers 
gaat deze eerste waterstofboot 
exploiteren.
Het consortium bestaat uit vijf 
bedrijven: Alewijnse, Integral, 
Linde Gas, Marine Service

Noord en Rederij Lovers. 
Voor de ontwikkeling van de 
eerste boot is subsidie verkre
gen van het Ministerie van 
Economische Zaken.
Voor meer informatie:
www.fuelcellboat.nl
info@fuelcellboat.nl

Training “Marine Propulsion”
Op 22 februari 2007 is de ver
nieuwde training “Marine 
Propulsion” gestart. Deze 
internationale training is een 
gezamenlijk initiatief van Ver
eniging Holland Marine 
Equipment, Bakker Sliedrecht 
Electro Industrie BV, W artsi
la Propulsion Netherlands BV  
en de T U  Delft en biedt de 
maritieme industrie de moge
lijkheid om kennis te vergaren 
over het matchen van voort
stuwingssystemen. Nieuw dit 
jaar is een separate module 
over elektrische aandrijvin
gen, waarmee nu nog meer 
wordt ingespeeld op de be
hoefte in de markt.

Inhoud
De training draagt bij aan een

beter begrip van de specifieke 
karakteristieken van een schip, 
haar voortstuwingstrein en het 
matchen ervan, inclusief de 
deelsystemen en -componen
ten. Doordat de training is op
gebouwd uit vijf separaat te 
volgen modules, is deze trai
ning bij uitstek geschikt voor 
ontwerpers, engineers, pro
jectmanagers en verkopers 
werkzaam bij system integra
tors, aandrijfleveranciers (mo
toren, schroeven), reders, wer
ven, marines en ontwerp
bureaus.
De nieuwe module “Electrical 
Drives: Characteristics” legt 
een nadruk op typen en karak
teristieken van elektromoto
ren, generatoren, vermogense
lektronica, diodes, transistors

en thyristors, gelijkrichters 
(A C-D C), choppers (DC- 
DC), inverters (DC-AC), 
synchro en cyclo converters en 
P W M  converters.

Modules
De training bestaat uit de vol
gende vijf modules:
Propulsion Plant Concepts 
and Basic Ship Hydrodyna
mics (22-23 februari 2007) 
Diesel Engines, Gas Turbines 
and Electrical Drives: Charac
teristics (22-23 maart 2007) 
Marine Propulsors: Characte
ristics (18-19 april 2007) 
Electrical Drives: Characte
ristics (30-31 mei 2007) 
Matching Propulsion Engine 
and Propulsor (21-22 juni 
2007)

Tijden, kosten en aanmel
den
Elke module duurt twee dagen 
en vindt plaats in het Delta 
Hotel te Vlaardingen.
Een module start bij een mini
mum deelname van twaalf 
personen met een maximum 
van twintig personen. Deelna
mekosten voor leden van Ver
eniging Holland Marine 
Equipment bedragen €81 0 ,- 
p.p. per module, niet-leden 
betalen € 9 1 0 ,- (bedragen ex. 
B T W ).
U  kunt zich direct inschrijven 
via de activiteitenpagina op de 
website www.hme.nl.
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Robotlassen voor iedereen
In Dodewaard is eind vorig 
jaar het bedrijf Rob Welding 
gestart, een onderneming die 
zich heeft gespecialiseerd in 
robotlassen. RobWelding last 
voor klanten, maar biedt las
sende ondernemingen ook een 
uniek concept waardoor ro
botlassen voor iedereen moge
lijk wordt.
De mensen achter RobW el- 
ding lassen, ontwikkelen las- 
programma's en ontwerpen 
passende mallen.

Voor organisaties die nog twij
felen over de aanschaf van een 
lasrobot biedt RobWelding 
mogelijkheden. Het bedrijf 
koopt op eigen risico de ge
wenste robot en start vanuit de 
eigen bedrijfshal de productie 
op deze machine. Als dit na 
verloop van tijd soepel ver
loopt, wordt een evaluatiemo
ment ingelast, waarna de klant 
bepaalt of het de installatie wel 
of niet overneemt. Als tot aan
schaf wordt overgegaan, krijgt

het betreffende personeel van 
de klant de gelegenheid om 
met de machine te leren wer
ken. Algemeen directeur Van 
Vlastuin heeft twintig jaar er
varing in lasrobots: “Een inge
werkte machine en ingewerkt 
personeel garanderen de be
trokken organisatie een suc
cesvolle aankoop.”
De eerste proef van dit con
cept is een Cloos Romat 310 
lasrobot ten behoeve van de 
productie van frames voor

kunstmeststrooiers. De ko
mende tijd hoopt RobW el- 
ding het lasproces te optimali
seren. De toekomst zal uitwij - 
zen of RobWelding zelf blijft 
produceren of dat de klant de
ze lasinstallatie overneemt. 
M et ingang van 2007 last 
RobWelding ook voor 
scheepswerf Ravestein uit 
Deest. In de toekomst wil Van 
Vlastuin zijn lasactiviteiten 
verder toespitsen op de 
scheepsbouw.

Rode diesel verboden voor pleziervaart
EU-landen mogen per 1 janu
ari 2007 geen voordelige rode 
diesel meer verkopen aan 
schippers van pleziervaartui
gen voor zover het de brand
stof voor aandrijving betreft. 
De uitzonderingspositie voor 
Engeland, Malta en België is 
daarmee verleden tijd. Dit 
heeft de Europese Commissie 
op 8 december besloten. HIS- 
W A  Vereniging reageert ver
heugd op de uitspraak.
In 1993 verbood de E U  al de 
verkoop van rode diesel aan 
pleziervaartuigen voor voort
stuwing. Enkele landen vroe
gen ontheffing aan en kregen 
die ook. Nederland was daar
toe niet bereid en gaf de water-

sportsector één jaar de tijd om 
de omschakeling van de laag
belaste rode, naar hoogbelaste 
witte diesel te maken. De ac
cijns op diesel steeg aanzien
lijk en tanken aan het water 
werd duurder dan op de weg. 
Het gevolg: georganiseerde
vaartochten van motorboten 
naar het belastingparadijs Bel
gië, sluiting van bijna 200 
brandstofstations, en het weg
lekken van omzet van brand- 
stofverkoop en gelieerde om
zet als onderhoud en reparatie. 
Veel watersportbedrijven zo
als brandstofstations, jachtha
vens en jachtservicebedrijven 
in de zuidelijke provincies 
ondervinden al twaalf jaar eco

nomische nadelen.
H ISW A  Vereniging pleitte ja 
renlang tevergeefs voor herin
voering van de rode diesel. 
Rode diesel mag nog wel ge
bruikt worden voor histori
sche pleziervaartuigen, be
roepsvaart, proefvaarten en 
verwarmen en koken in ple
ziervaartuigen. Echter niet 
voor de voortstuwing van 
niet-historische pleziervaar
tuigen. Scheiding van twee 
brandstoffen in eenzelfde sec
tor is zeer onpraktisch en de 
meeropbrengst van de extra 
accijns op nationaal niveau is 
uiterst marginaal. Het Rijk 
heeft echter nooit herinvoe
ring overwogen.

Geert Dijks, hoofd branche- 
belangen bij H ISW A  Vereni
ging, is verheugd dat er op Eu
ropees niveau nu sprake is van 
een ‘level playing field'. “Er 
zal ongetwijfeld nog sprake 
zijn van een overgangsperiode 
voor de betreffende landen. 
Ook blijven lidstaten de ruim
te houden om voor hoogbe
laste diesel een minimum ac
cijnsniveau te hanteren. De 
positieve effecten zullen ech
ter op korte termijn al merk
baar zijn in de Nederlandse 
watersportindustrie,” aldus 
Dijks.

Icon Yachts werkt met module van Logic Vision
Icon Yachts te Harlingen heeft 
een bouwconcept ontwikkeld 
waarbij het technisch ontwerp 
van de jachten vooraf volledig 
wordt uitgewerkt en de klant 
slechts de styling en het inte
rieur hoeft te bepalen. Dit 
nieuwe concept vraagt om 
structureel solide oplossingen 
voor complexe bouw- en ad
ministratieve processen, toe
gespitst op de jachtbouw. Icon

heeft daarom gekozen voor de 
Shipyardmodule van Logic 
Vision, een op Microsoft D y
namics NAV gebaseerde op
lossing die vooral toepasbaar is 
in de scheepsbouw.
De directeuren van Icon 
Yachts, W im  Koersvelt en Jen 
Wartena, hebben jarenlange 
ervaring met het ontwikkelen 
en bouwen van grote jachten. 
De ideeën van Icon blijken

goed aan te sluiten bij de prin
cipes achter de Shipyardmo- 
dule van Logic Vision. Beide 
partijen hebben het vertrou
wen dat dit een opdracht is 
waarin ze veel voor elkaar 
kunnen betekenen.
De initiatiefnemers werken er 
hard aan om de organisatie 
snel en volledig op de rit te 
krijgen. Icon Yachts heeft al 
twee schepen verkocht en is

druk doende haar productielo
catie en personeelsbestand 
rond te krijgen.
Voor meer informatie:
Icon Yachts BV 
www.iconyachts.eu 
Logic Vision BV 
www.logicvision.nl
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HSS Stena Discovery zwaait af
De supersnelle HSS Stena 
Discovery van ferrymaat
schappij Stena Line, heeft 
haar laatste overtocht op de 
route Hoek van Holland - 
Harwich gemaakt. Na bijna 
tien jaar trouwe dienst maakt 
de supersnelle catamaran 
plaats voor twee te verlengen 
(tot 240 meter) Ropaxferries, 
de Stena Hollandica en Stena 
Britannica. Na de verlenging 
zijn zij de grootste RoPax 
schepen op de Noordzee. 
Tijdens de laatste reis van de 
Stena Discovery lichtte Pim

de Lange, Algemeen Direc
teur van Stena Line BV, toe: 
“De Stena Discovery heeft de 
afgelopen jaren haar diensten 
meer dan bewezen. De super
snelle overtochten tussen 
Hoek van Holland en Har
wich hebben nautische ge
schiedenis geschreven. De 
stijgende brandstofprijzen 
dwongen ons echter de inzet 
van onze vloot te herzien, zo
dat we onze klanten tegen de 
scherpst mogelijke tarieven 
frequente overtochten kunnen 
blijven aanbieden. M et de in-

New Magazine for 
Shipbuilding, Maintenance 
and Repair Industry
Following the success of the 
magazine SuperYacht Indus
try, Netherlands based Yellow 
& Finch Publishers is to 
launch a new independent 
glossy for the Dutch and inter
national shipbuilding, ship 
maintenance and ship repair 
industry. The periodical will 
be published together with the 
Netherlands' Shipbuilding In
dustry Association (VNSI). 
ShipBuilding Industry aims at 
local and international ship
building businesses and will 
be launched 10 May 2007, 
during the general meeting of 
VNSI. The new glossy will be 
dedicated to covering the 
Dutch region and the issues 
that affect it. The magazine 
will feature interviews with 
leading business, academic 
and political figures combined 
with unbiased journalistic 
comment to create a quality 
B2B media without political 
and editorial constraints.
Right from the start the b i
monthly magazine will be dis
tributed to at least 3,000 ad

dresses and leading business 
figures from across the ship
building industry branch. A d
ditional copies will be distrib
uted at major marine trade 
fairs world wide. In order to 
keep pace with the growing 
demand from the shipbuild
ing market the magazine's 
starting circulation number is 
expected to be increased on 
short term.
Each issue will include dis
tinct industry specific sections 
covering a wide range of topi
cal issues pertinent to busi
nesses in the shipbuilding 
market such as: strengthening 
the supply chain, entrepre
neurship and professional 
operational management, 
knowledge and innovation as 
well as integral and innovative 
government policy. All of 
them important opportunities 
in which the Netherlands is al
ready strong. The new maga
zine will cater to shipbuilding 
and co-makership companies. 
For more information:
E-mail: info@vnsi.nl

vestering van ruim € 1 0 0  mil
joen in het verlengen van de 
Stena Hollandica en Stena Bri
tannica kunnen we aan zowel 
de passagiers als vrachtklanten 
de juiste capaciteit blijven bie
den. Het is de grootste in
vestering die Stena Line ooit 
heeft gedaan in het verbouwen 
van schepen,” aldus Pim de 
Lange.
Daarnaast investeert Stena L i
ne ook voor ruim € 1 2 0  mil
joen in twee nieuwe schepen 
voor de vrachtroute Hoek van

Holland - Killingholme. Het 
eerste nieuwe schip, de Stena 
Trader, is recent in de vaart 
genomen en het tweede schip 
de Stena Traveller wordt om
streeks juni 2007 verwacht. 
Door deze nieuwe schepen 
kunnen betere afvaarttijden en 
een grotere capaciteit worden 
geboden aan de vrachtklanten. 
Voor meer informatie:
Stena Line, Pim de Lange, 
E-mail:
pim.delange@stenaline.com

Rectificatie
In het redactionele artikel ‘Op koers' in SW Z  1 2007 is een 
storende fout geslopen. Gesproken werd over de scheidende 
auteur van de artikelen over uitspraken van de Raad voor de 
Scheepvaart als de heer Van den Andel. D it moet natuurlijk 
zijn de heer Van den Engel.
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Radio Holland start 90-jarig jubileum jaar
Radio Holland Group (R ot
terdam) vierde 6 december 
2006 haar 90-jarig jubileum in 
de maritieme industrie. Het 
bedrijf werd in 1916 in A m 
sterdam opgericht als de 
Nederlandsche Telegraaf- 
maatschappij Radio-Holland 
door een groep Nederlandse 
reders die het belang van 
radiocommunicatie voor de 
scheepvaart inzagen. Radio 
Holland begon met het instal
leren van radiostations aan 
boord van Nederlandse koop
vaardijschepen. T o t in de ja 
ren negentig had Radio Hol
land ook vele radio-officieren 
in dienst, die het radiostation 
aan boord bemanden, waarbij 
in het begin vooral gebruik 
werd gemaakt van de morse-

sleutel. Na de Eerste W ereld
oorlog richtte Radio Holland 
een speciale school in Amster
dam op, die de opleiding van 
deze radio-officieren verzorg
de. In het begin van de jaren 
negentig, toen de functie van 
radio-officier aan boord ver
dween, werden veel van deze 
radio-officieren in verschillen - 
de functies binnen de Radio 
Holland organisatie te werk 
gesteld.
Na de eerste pioniersjaren 
breidde Radio Holland al snel 
uit buiten Nederland en van
daag de dag is Radio Holland 
een bekende naam in de mari
tieme industrie met een 
wereldwijd netwerk van 54 ei
gen vestigingen.
De Stichting Historisch M ate

riaal Radio-Holland, die als 
doel heeft de unieke collectie 
van antieke communicatie en 
nautische apparatuur te 
restaureren en te conserveren, 
heeft naast de historische ap
paratuur een unieke collectie 
van oude maritieme publica
ties en foto's. De vrijwilligers 
van deze stichting bieden mu
sea de gelegenheid om deze 
historische apparatuur ten
toon te stellen.
Dé Slager, C EO  van de Radio 
Holland Group: “Op zich is 
negentig jaar niet een getal dat 
een jubileumviering met zich 
meebrengt. Het is echter meer 
dan gerechtvaardigd om ten
minste terug te kijken naar de 
start van ons bedrijf op 6 de
cember 1916. Sinds die tijd is

er veel gebeurd, en dat is niet 
alleen een verandering in aan
deelhouders. De hele markt is 
overgestapt op satellietcom
municatie en wij hebben daar
in een sterke positie veroverd 
en dit hebben we mede te dan
ken aan onze voorgangers. 
Vandaag kunnen we met veel 
plezier werken voor een sterk 
bedrijf met een fantastische 
positie in de markt en een on
geëvenaard wereldwijd net
werk! Ik kijk uit naar ons 100- 
jarig jubileum.”
Voor meer informatie:
Mevr. A.A. Boers 
E-mail:
a.boers@radioholland.nl

DOP-Solution for Explosive Problem
During enlargement works at 
the Twentekanaal explosive 
devices from World W ar II 
were found in the dredged 
mixture and all works were 
stopped immediately.
All backhoes and excavators 
were banned from the works 
as the explosives were not to 
be brought above the water 
surface for security reasons. 
The dredging contractor, 
Martens en van Oord, con
tacted Damen Dredging 
Equipment for an instant so
lution to this explosive prob
lem.
The job was executed with a 
pontoon-based hydraulic ex
cavator. In close cooperation 
Damen Dredging Equipment 
and Martens en van Oord de
signed a specialized suction 
mouth which was to be at
tached to a D O P submersible 
dredge pump. The heavily 
constructed suction mouth is 
provided with a grid with 
small openings and jetwater 
nozzles to stop explosives

from entering the pump - the 
explosives thus remain on the 
canal bed. The suction mouth 
has powerful jetwater assis
tance to avoid clogging of the 
grid and to increase the mix
ture flow.
The D O P3530LD  sub
mersible dredge pump, to 
which the special head is di

rectly attached, is connected to 
the boom of the existing hy
draulic excavator. It pumps 
the dredged mixture through a 
discharge line over the pon
toon to a very heavy-duty fun
nel-shaped barge loader. 
Should any explosive manage 
to get through the grid and the 
dredge pump, it is caught in

the funnel. The barges can 
therefore be filled without any 
danger. The funnel has a 
hatch to empty it from below, 
dumping any debris back into 
the canal. The complete con
figuration has been patented 
by Martens en van Oord.
Due to the urgency of the 
problem Damen Dredging 
Equipment and Martens en 
van Oord had to find an im
mediate solution in order to 
keep up with the project plan
ning. In only two months time 
the suction mouth was de
signed and built, and the 
D O P3530LD  was delivered 
complete with power pack, 
hoses, etcetera. The new 
DOP-configuration has been 
running for three months now 
and is proven successful; 
barges are filled continuously 
without any explosives being 
found.
For more information:
E-mail:
sdh@damendredging.com
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Wartsila to offer SOx scrubbing technology
In 2006 Wartsila Corporation 
initiated a two-year develop
ment project to test scrubbing 
plant for removing sulphur 
oxides (SOx) from the exhaust 
gases of marine diesel engines 
and oil-fired boilers. The pro
ject involves testing of scrub
bing equipment on marine en
gines burning typical grades of 
heavy fuel oil.
The objective of the project is

to study the equipment's per
formance in realistic applica
tions, to identify any difficul
ties in utilizing such scrubbing 
equipment onboard Marine 
installation and to design 
complete exhaust gas cleaning 
system compliant to IM O  re
quirements and other regula
tions. The project will investi
gate the effect of scrubber de
sign on performance, lifetime

and economy, the effect of 
scrubbing equipment on en
gine performance, installation 
requirements, discharge water 
criteria and ecological impact. 
Through this project W art
sila, as the leading supplier of 
ship power plant and related 
services, develops unique 
knowledge and expertise 
about scrubbing technology 
for both new buildings and

retrofit installations. It is en
visaged that any results ob
tained from the project will be 
equally applicable to any two- 
stroke or four-stroke engines 
in the Wârtsilâ marine engine 
programme as well as to any 
other brand.
For more information:
E-mail: marit.holmlund- 
sund@wartsila.com

Kompas gaat GrootSchip bouwen
GrootSchip Jachten BV  laat 
de serie luxe motorjachten 
GS40, GS48 en GS60 van ei
gen ontwerp nu bouwen door 
Kompas Jachtbouw uit Sneek. 
Omdat de grootte van de op
dracht om uitbreiding van de 
capaciteit vraagt, komt er een 
nieuwe scheepswerf in Heeg. 
Kompas zal de jachten van 
GrootSchip bouwen en afbou

wen, bevestigen Jacob Hiem- 
stra, directeur van Kompas 
Jachtbouw en Tjeerd A. 
Groot, directeur van Groot
Schip Jachten BV. Kompas is 
specialist in het bouwen van 
stalen rondspant schepen en 
bouwer van de Heechvlet en 
Kuperus Aak. GrootSchip 
Jachten ontwikkelt en ver
koopt luxe motorjachten van

eigen ontwerp. Beide onder
nemers verwachten door de 
samenwerking deskundigheid 
en ervaringen uit te kunnen 
wisselen.
Kompas Jachtbouw verwacht 
binnen afzienbare tijd met de 
nieuwbouw in Heeg te starten. 
Er komt ook een eigen haven 
bij met kraangelegenheid. Op 
de nieuwe werf kunnen meer

dere schepen tegelijkertijd tot 
twintig meter lengte gebouwd 
worden. Ook GrootSchip 
heeft Heeg als toekomstige 
vestigingsplaats gekozen.
Voor meer informatie: 
GrootSchip BV  
038-4239583

HME tweemaal in turkije
Turkije is een duidelijke 
groeimarkt. Daarom organi
seert Vereniging Holland M a
rine Equipment (H M E) van 
22 tot en met 28 april 2007, in 
opdracht van EVD , voor m a
ritieme toeleveranciers twee 
exportactiviteiten in Turkije. 
Allereerst een handelsmissie 
naar de regio's Tuzla en Izmit 
en aansluitend daarop het 
Nederlands Paviljoen tijdens 
Europort Eurasia 2007 in 
Istanbul.
HME-leden hebben gevraagd

om exportactiviteiten richting 
Turkije vanwege de verande
rende scheepsbouwindustrie 
aldaar. W as deze voorheen 
bijna exclusief in het Tuzla- 
gebied geconcentreerd, nu zijn 
er werven geopend (en worden 
ook nog bijgebouwd) aan de 
Zwarte Zee, in Izmit en aan de 
Middellandse Zee in het Zui
den van Turkije.
In deze gedecentraliseerde 
markt is één centrale beurs, 
zoals Europort Eurasia in 
Istanbul, voor toeleveranciers

een kostenbesparende en ef
fectieve manier om een grote 
groep (potentiële) klanten te 
spreken. Daarnaast voorziet 
de voorafgaande handelsmis
sie in waardevolle één-op-één 
contacten tijdens bedrijfsbe
zoeken aan scheepswerven in 
de regio's Tuzla en Izmit.
De meest gebouwde scheeps- 
typen zijn sleepboten en kleine 
chemicaliën- en producten
tankers. In dit segment is de 
Turkse scheepsbouw het 
meest competitief met de

scheepswerven in het Verre 
Oosten. Veel Noordwest-Eu- 
ropese eigenaren, waaronder 
Nederlandse, laten schepen 
bouwen in Turkije. Inmiddels 
zijn ook in Turkije echter de 
orderboeken overvol en neemt 
de groei enigszins af. Daar
tegenover staan echter grote 
investeringen in eerder ge
noemde nieuwe scheeps- 
bouwcapaciteit buiten de cen
trale Tuzla-regio.
Voor meer informatie:
E-mail: lv@hme.nl
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Vroon Offshore Services B.V.
Vroon Offshore Services B.V. 

is a dynamic and ambitious 

international offshore shipping 

company based in Den Helder, 

The Netherlands.

The Company operates a 

diversified fleet of 20 vessels, 

with a trading area mainly located 

in the North Sea, although some 

vessels are engaged in world-wide 

operations. The fleet is engaged 

in a variety of different 

offshore services such as:

The fo llo w in g  vessels are cu rren tly  on o rde r fo r  de livery in 20 07  - 2008:

- Platform Supply

- Diving Support

- Anchor Handling

- Seismic Support

- Safety Standby

- Survey

3 p la tfo rm  supp ly  vessels (o f w h ic h  tw o  are equ ipped  w ith  a DP 1 system)
2 DP2 d iv ing  su p p o rt vessels
1 fo u r  p o in t m o o rin g  /  DPI d iv ing  su p p o rt vessel
4  safe ty s tandby vessels

Due to this expansion of our offshore fleet, we are looking for:

Masters
fo r  o u r DP2 d iv in g  s u p p o rt vessels

Senior DPO's
fo r  o u r DP2 d iv in g  s u p p o rt vessels

Junior DPO's
fo r  o u r DP2 d iv in g  s u p p o rt vessels

Chief Engineers
For ou r fo u r  p o in t /  DPI m o o ring  vessels

2nd Officers 
2nd Engineers 

and 
3rd Engineers

to  be em ployed a t sho rt notice. C and ida tes should  pre fe rab ly  have w a tch ke e p in g  experience on 
board o ffsho re  vessels.

Job requirements:
You are in possession o f  th e  a p p ro p ria te  C e rtif ica te  o f  C om p e ten ce , as requ ired  fo r  th e  jo b . You 
are a responsib le, pe rseveran t and fle x ib le  te a m  player, ab le  to  e m p o w e r th e  skills o f  y o u r team  
m em bers. F u rthe rm ore , you  are c o n fid e n t and en thus ias tic , w ith  g o o d  c o m m u n ica tio n  skills 
and f lu e n t in English. In re tu rn , w e  w ill p rov ide  you  w ith  c o m p e titive  te rm s  o f  e m p lo ym e n t, a 
fle x ibe l leave a rra n g e m e n t, p lus tra in in g  and 
d e v e lo p m e n t possib ilities.

For fu r th e r  in fo rm a tio n , please c o n ta c t M r John M o g g ré , C re w  O fficer.
A p p lica tio n s , in c lu d in g  extensive resum é, sho u ld  be sen t to:

V ro o n  O ffs h o re  Services B.V. A t tn :  C re w in g  D e p a rtm e n t -  B ianca Barends

Het N ieuw e W e rk  88 •  P.O. Box 432  •  1780 A K  Den Helder •  The N etherlands 
T +31 22 3  6 7 3 8 5 0  
F +31 2 2 3  6 7 3 8 5 9  
E c re w in g @ v ro o n o ffs h o re .c o m  
W  w w w .v ro o n o ffs h o re .n l

mailto:crewing@vroonoffshore.com
http://www.vroonoffshore.nl


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

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

Tenm inste, vanuit deze plaats beschikt Atlas Services Groep  

over een internationaal netw erk van vestig ing en  en ag e n 

ten die snel kunnen beschikken over een w erkn em er of 

desnoods een com plete b em an nin g  voor u w  vloot. Voor 

tijd elijk  o f voor vast. M a ar ook voor total crew ing, o nd er

steu nin g  bij ad m inistratieve handelingen, naast trainingen  

en program m a's voor scholing, loo p b aan o ntw ikkelin g  en 

reïntegratie. Zo vorm en w ij alle schakels in de m aritiem e, 

olie- en gas- en hydrografische keten. En dat al sinds 1982. 

W e zullen niet van het dek schreeuw en dat w e hierin de 

beste zijn. M a a r u kunt er w el van u it gaan dat u w  cap aci

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

grafie zijn gew aarb orgd. Zeker.

www.atlasgroep.nl

-  ■ - U . La Crossen d z n s a i lo r  T

d i e n s t v e r l e n i n g  |

^  IA Y M A R  L A  C R O SS E LTD. A tlasTristar Q  D O O R

m a r i t i e m  I o l i e  &  g a s  I h y d r o g r a f i e

http://www.atlasgroep.nl


Kapitein
Voor een Nederlands koopvaardijschip met als vaargebied NW- 
Europa /  Noord A tlantic. Bij deze vacature gaat het om een schip 
dat droge lading vervoerd.
Vaarbevoegdheid M aster -  N o  l i m i t a t i o n s

Hoofdwerktuigkundige
Voor diverse projecten in de bagger met w ereld w ijd e inzetbasis. 
Voor deze vacatures is ervaring aan boord van hopperzuigers een 
pré. Daarnaast zijn w ij op zoek naar kandidaten met ervaring in 
de koopvaardij.
Vaarbevoegdheid Chief Engineer -  N o  l i m i t a t i o n s

Eerste stuurman
Als eerste stuurm an aan boord van een supplier is ervaring met 
m anoeuvreren een pré. Voor een van onze opdrachtgevers zijn w ij 
met spoed op zoek naar eerste stuurlieden met ervaring in de 
offshore. Het w erkgebied beperkt zich tot de Noordzee.
Het vaarschem a is 4 weken op/af.
Vaarbevoegdheid chief Officer -  A ll s h i p s  less  t h a n  3 0 0 0  GT

Eerste stuurman
Voor diverse baggerprojecten in het M idden Oosten m aar ook 
voor diverse Schepen in de koopvaardij met een w ereldw ijd  
vaargebied.
Vaarbevoegdheid Chief Officer -  N o  l i m i t a t i o n s

Dynamic positioning operators
Eerste en tw eede stuurlieden
Binnenkort staten de w erkzaam heden aan een groot offshore 
project in Sakhalin van start. Voor één van onze opdrachtgevers 
zijn w ij op zoek naar stuurlieden met een volledig DP-certificaat. 
Een NOGEPA /  OLF /  OPITO goedgekeurde offshore tra in in g  is een 
pré.
Vaarbevoegdheid Chief Officer -  N o  l i m i t a t i o n s

Tweede scheepswerktuigkundige
Voor zowel koopvaardij schepen als baggerschepen met een 
w e reld w ijd  vaargebied.
Vaarbevoegdheid Second Engineer -  N o  l i m i t a t i o n s

Maritiem officier
Voor diverse N ederlandse koopvaardijschepen zijn w ij op zoek 
naar enthousiaste m aritiem  officieren. Bij onze opdrachtgevers 
kan er zowel als geïntegreerde officier als m ono disciplinaire 
officier gevaren w orden. Vaargebieden variërend van Europa tot 
w ereldw ijd.
Vaarbevoegdheid M aritim e Officer -  N o  l i m i t a t i o n s

V o o r  e e n  g r o t e  o p d r a c h t g e v e r  i n  d e  n a u t i s c h e  s e c t o r  h e e f t  

A t l a s  e e n  u i t d a g e n d e  o p d r a c h t  g e k r e g e n :

D e w e r v i n g  e n  s e l e c t i e  v a n  n a u t i s c h  p e r s o n e e l  v o o r  de  

v o l g e n d e  f u n c t i e s :

Gezagvoerders
W erklocatie: IJsselm eergebied
Eisen: Groot vaarbew ijs, M arifoon certificaat, Radardiplom a 
Binnenvaart, Nautop 2
Inzet: u w ordt ingezet op inspectie- en m eetvaartuigen.

Sluismeesters
W erklocatie: IJsselm eergebied 
Eisen: M arifooncertificaat, Nautop 2
Overig: Kennis van geautom atiseerde system en, com m unicatief 
sterk, voldoende kennis van Engelse taal, daadkrachtig, stress
bestendig, kunnen w erken met IVS.

Sluis- en brugwachters
W erklocatie: IJsselm eergebied 
Eisen: M arifooncertificaat, Nautop 1
Overig: C om m unicatief sterk, kennis van Engelse en Duitse taal, 
daadkrachtig, kunnen w erken met IVS, stressbestendig, ook op 
oproepbasis beschikbaar zijn.

Depotmedewerkers
Werlocatie: IJsselm eergebied
Eisen: M B O -techniek/zeevaart of gelijkw aardig, Groot vaarbew ijs, 
Radardiplom a binnenvaart.
Overig: Goede stuurm anskunst, kennis van Word en Exel, ervaring 
met verw erkin g van zandige baggerspecie.

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

d e  Ba g g e r  e n  k o o p v a a r d i j  i n f o r m e e r  o p  0 1 0 - 2 4 1 1 0 4 2  o f  k i j k  

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

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

k u n t  u  c o n t a c t  o p n e m e n  m e t  o n s  k a n t o o r  te  U r k  m e t  

P ie t e r  Z e e m a n  o p  t e l e f o o n n u m m e r  0 5 2 7 - 2 0 0 2 5 0 ,  

pe r  e- m a i l  n a a r  p z e e m a n @ a t l a s g r o e p .n l  

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

www.atlasgroep.nl

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

Damen Shipyards bouwt veerponten voor Istanbul

Image van het type DFR 8 5 2 1

Eind 2006 heeft Damen Ship
yards van de veerdienst Istan
bul Deniz Otobusleri (IDO) 
opdracht gekregen voor de 
bouw van twee snelle veer
ponten van het type Fast Ro- 
Pax (D FR ) 8521 als bouwnrs. 
539.301 en 539.302. De veer
boten zullen in 2008 worden 
opgeleverd voor inzet in de be
staande veerdienst tussen 
Pendik en Yalova. M et regel
matige afvaarten en een over
tocht van een halfuur bespaart 
de reizigers een twee uur du
rende autorit om de baai van 
Izmir. De kopladingveerboot 
D F R  8521 is een aluminium 
catamaran ontworpen voor 
het vervoer van maximaal 112

personenauto's en 600 passa
giers met een snelheid van 22 
knopen. D e voortstuwing be
staat uit vier hoofdmotoren en 
vier roerpropellers verhogen 
de manoeuvreerbaarheid en 
een gunstig brandstofver
bruik. Door een groot open 
autodek is het mogelijk dat de 
auto's snel op en af kunnen rij
den aan beide kanten. D e ac
commodatie heeft comforta
bele zitplaatsen en faciliteiten 
voor de passagiers tijdens de 
korte overtocht. ID O  is na de 
overname van de veerdienst 
T D I (Turkish Maritime L i
nes) momenteel een van de 
grootste veerbootexploitanten 
van de wereld. Na de voltooi

ing van een uitgebreid nieuw- 
bouwprogramma zal de vloot 
van ID O  bestaan uit negentig 
snelle en conventionele veer
boten. Een andere opdracht 
voor ID O  die Damen Ship-

yards uitvoert is de bouw van 
vijf veerboten van het type 
D F F  4212, die in de eerste 
helft van 2007 in Istanbul zul
len worden opgeleverd.

Order tw ee nieuwe Moonen 9 7  jachten

Zijaanzicht Moonen 9 7

Moonen Shipyards BV in ‘s- 
Hertogenbosch heeft binnen 
enkele maanden opdrachten 
geboekt voor twee jachten van 
het nieuwe type Moonen 97, 
de bouwnummers 187 en 190. 
De typeaanduiding is afgeleid 
van de lengte; 97 voet (29,57 
meter). De Moonen 97 is ont
worpen door René van der 
Velden in samenwerking met 
Diana Yacht Design. Het eer
ste jacht is inmiddels in aan
bouw en zal begin 2008 wor
den opgeleverd, het tweede is

gepland voor medio 2008. Zij 
worden gebouwd onder 
Lloyd's classificatie en M CA 
certificering. Beide jachten 
krijgen een ArtLine-interieur. 
De Moonen 97 heeft een sta
len casco en een aluminium 
opbouw en is een vergrote ver
sie - met een iets lagere kruip- 
lijn - van de Moonen 96, de 
Clementine, die werd ge
bouwd in 2005. Het nieuwe 
type 97 heeft een lengte van 
bijna dertig meter en een 
breedte van zeven meter. In

plaats van een verhoogd 
stuurhuis en zonnedek heeft 
de Moonen 97 twee dekken 
met vier hutten voor gasten, 
twee hutten voor de beman
ning en een grote geïntegreer
de brug en een jacuzzi. Het ty
pe heeft de aantrekkelijke ken
merken van de veel gevraagde 
Moonen 84, waarvan er al ze
ven zijn geleverd en de achtste 
in aanbouw is. Overigens zijn 
de beide opdrachtgevers al ei
genaar van een Moonen 84 en 
zeer tevreden over de indeling

van dit type, maar ze hebben 
nu gekozen voor de grotere 
ruimten, zowel aan dek als 
binnen, aan boord van de 
Moonen 97. Moonen heeft de 
ruimere afmetingen vooral be
nut om de vier hutten en het 
bemanningsgedeelte groter te 
maken. Tevens werd de bun- 
kercapaciteit vergroot tot 
26.300 liter in vier tanks om 
transatlantische oversteken 
mogelijk te maken. De afme
tingen van de Moonen 97 
worden: lengte o.a. 29,98 me
ter, lengte op de waterlijn 
27,18 meter, breedte volgens 
de mal 7,00 meter en maxima
le diepgang 2,00 meter. De 
voortstuwing bestaat uit twee 
Caterpillar-dieselmotoren van 
het type C 18 D IT A  met een 
vermogen van elk 448 kW  bij 
1800 tpm voor een snelheid 
van 13 knopen. De actieradius 
is 3.500 zeemijlen bij een eco
nomische snelheid van 9 
knopen.
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Twee nieuwe sleepboten voor Sm it

Smit Terminals, Rotterdam 
heeft eind januari 2007 twee 
nieuwe sleepboten gekocht 
van Bogazici Denizcilik AS in 
Istanbul. Deze sleepboten zijn 
al in aanbouw onder klassifi- 
catie van Bureau Veritas bij 
G e-T a shipyard in Tuzla als 
Bosphorus I (bouwnr. 006) en 
Bosphorus II (bnr.007). Deze 
door het Spaanse bouwbureau 
Cintranaval-Defcar S.L. ont
worpen sleepboten zijn de 
derde en vierde van een serie 
van vier. De afmetingen zijn: 
L  x B x H (dg) = 32,50 x 11,70 
x 5,60 (4,30) meter. De 456 gt 
metende sleepboten zijn voor
zien van twee Caterpillar- 
hoofdmotoren, type 3561B, 
van elk 1.920 kW  bij 1.600

tpm op twee Schottel-roerpro
pellers, type SRP 1515 met 
een diameter van 2600 mm 
en een Schottel-boegpropeller

Sm it Europe in aanbouw (foto rederij)

met een diameter van 800 
mm, type S T T  110 T -L K  van 
150 kW . De trekkracht is 65 
ton, de snelheid 13 mijl per

uur. Aan boord is accommo
datie voor 10 personen. De 
beide sleepboten zijn multi
functioneel inzetbaar waar
voor zij onder andere zijn uit
gerust met bergingspompen 
en een brandblusinstallatie. 
Op het voordek is een 
sleep/ankerlier geplaatst, op 
het achterdek is een sleeplier 
en twee sleeptrommels met 
400 meter 52 mm-sleepdraad 
en een dekkraan met een W SL  
van 15 ton geïnstalleerd. Op 
het achterdek is bovendien ca
paciteit voor drie 20-voets 
containers. De twee sleepbo
ten zullen in mei 2007 worden 
opgeleverd als Smit Europe en 
Smit Africa.

Keppel Verolm e krijgt opdracht M PU  Heavylifter

Keppel Verolme heeft op
dracht gekregen van het 
Noorse bedrijf M P U  O ff
shore Lift voor de bouw van 
een hef- en transportvaartuig. 
Aan het ontwerp is acht jaar 
gewerkt waarvan de laatste 
vier in samenwerking met 
Keppel Verolme. De bouw
som bedraagt 140 miljoen eu
ro, exclusief 24 miljoen euro

aan te verwachten meerwerk 
en vervolgopdrachten. M P U  
Offshore Lift zal het half- 
afzinkbare vaartuig inzetten 
voor het demonteren en trans
porteren van olie - en boorplat- 
forms op de Noordzee. Daar is 
M PU  (Multi Purpose Unit) al 
betrokken bij het verwijderen 
van het Ekofisk-project. O m 
dat de meeste platforms tus

sen de 20 en 25 jaar oud en aan 
vervanging toe zijn, is er op de 
Noordzee voldoende werk. 
Naast ontmanteling van off- 
shoreplatforms is het multi
functionele vaartuig ook inzet
baar voor de installatie van 
nieuwe platforms in zee met 
een gewicht tot 15.000 ton. De 
M PU  Heavylifter wordt gro
tendeels gebouwd van beton,

en zal bestaan uit een U-vor- 
mig drijflichaam met daarop 
vier grote kolommen waartus
sen twee hefframes zijn ge
monteerd. De bouw zal 
plaatsvinden in dok 7 van 
Keppel Verolme in Rotter- 
dam-Botlek. De oplevering is 
gepland voor begin 2009.

Tewaterlating
Yacht Express

Op 19 januari 2007 is bij de 
Yantai Raffles Shipyard in 
Yantai op bijzondere wijze de 
Yacht Express (bouwnr. 178, 
imonr. 9346029) voor Dock- 
wise Yacht Transport te water 
gelaten. Op 15 januari begon 
het transport van de kade op 
vier aan elkaar gekoppelde af- 
zinkbare bakken. Het leeg ge
wicht van het schip was tij
dens deze operatie 15.000 ton. 
M et een lengte van 209 meter,

een breedte van 32,3 meter, 
een holte van 8,5 meter en een 
dekoppervlakte van 5.115 m2, 
is de halfafzinkbare Yacht E x 
press (16.250 gt) in zijn soort 
de grootste van de wereld. Het 
schip zal jachteigenaren snel
lere en meer regelmatige 
transporten over de Atlanti
sche Oceaan kunnen bieden 
voor hun motor- en zeiljach
ten. M et een dienstsnelheid 
van 18 knopen zal de over- Yacht Express na de tew aterlating (foto rederij)
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Yacht Express aan de afbouwkade (werffoto)

tochtsduur tussen Florida en 
de Middellandse Zee worden 
teruggebracht van 15 naar 8 
dagen. In tegenstelling tot de 
vier al voor D Y T  in de vaart 
zijnde schepen, de Explorer 
(1984 - 19.453 gt, imonr.
8116051), Dock Express 12 
(1979 - 13.110 gt, imonr.
7716529), Super Servant 3 
(1982 - 12.642 gt, imonr.
8025331) en Super Servant 4 
(1982 - 12.642 gt, imonr.
8025343), heeft de Yacht E x
press extra hutten, een atrium 
met zwembad, conferentie-, 
media- en fitness faciliteiten 
beschikbaar om de overtocht 
voor de jachtbemanningen zo 
comfortabel mogelijk te ma
ken. De voortstuwing van de

Yacht Express wordt geleverd 
door twee Wartsila - dieselge
nerators, type 12V38, van elk 
8.700 kW , die via twee 
elektromotoren van 5.100 kW  
elk twee omkeerbare Lips-

roerpropellers aandrijven. Om 
te kunnen manoeuvreren is 
het schip uitgerust met een 
draai- en omkeerbare boeg- 
propeller van 1.640 kW . Na 
de proefvaart en overdracht

medio mei 2007, zal de Yacht 
Express via Australië en 
Nieuw-Zeeland koerszetten 
naar Florida. Tijdens de M o
naco Yacht Show in septem
ber 2007 zal het nieuwe schip 
aan het publiek worden gepre
senteerd. Vanaf de eerste reis 
in 1987 heeft D Y T  als specia
list en wereldmarktleider in 
het maritieme transport van 
luxe (mega) jachten, meer dan
8.000 motor- en zeiljachten 
naar verschillende bestem
mingen in de wereld getrans
porteerd. Dockwise Yacht 
Transport, een werkmaat
schappij van Dockwise Trans
port B.V. in Breda, is ge
vestigd in Fort Lauderdale, 
Florida.

Opleveringen
Felicitas

Al vanaf 1999 zijn vader Joop 
en zoon Klaas de Jong in Har- 
dinxveld-Giessendam bezig 
geweest met de ontwikkeling 
van een nieuw multifunctio
neel binnenvaartvrachtschip. 
Samen met wijlen tekenaar 
Slob hebben ze jaren aan het

ontwerp gewerkt. Nadat het 
concept goed was doordacht 
en uitgewerkt werd aan JSC  
Yantar in Kaliningrad, een 
voormalige marinewerf in het 
vroegere Oost-Pruisen, op
dracht gegeven voor de bouw

van het casco. Begeleiding tij
dens de bouw en het transport 
naar Nederland werd ver
zorgd door Kuipers Scheep
vaart. Het casco werd door de 
Deense sleepboot Sveasund 
(1969 - 1.320 rpk) van Svend- 
borg Bugser A/S van Kalinin-

grad naar Nederland gesleept. 
Op 27 mei 2006 kwam het 
transport behouden op de 
Nieuwe Waterweg aan, waar
na het casco werd afgemeerd 
bij Machinefabriek A.A. Vink 
B.V. aan de Rivierdijk in

Sliedrecht voor de afbouw en 
het installeren van de moto
ren. Het casco is zodanig ge
bouwd dat ook in één ruim 
massagoed geladen kan wor
den, waarvoor in het ruim een 
verplaatsbare halfhoge ver
sterking is aangebracht. Hier
door kan het schip gelijktijdig 
droge bulklading en contai
ners vervoeren. De afmetin
gen van de Felicitas zijn: leng
te 135 meter, breedte 17,3 me
ter, holte 5,4 meter en een 
diepgang van 3,5 meter. Het 
schip heeft een maximum 
draagvermogen van 5.300 ton 
en een containercapaciteit van 
496 T E U . De ruimlengte is
105,6 meter, de beunen zijn 
geheel als ballasttanks inge
richt waarin totaal 1.200 ton 
ballast gepompt kan worden. 
De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit drie M TU-diesel- 
motoren van het type 8V 4000 
M 60 met een totaal vermogen 
van 2.640 kW  / 3.590 rpk bij 
1800 tpm die via drie electro- 
nisch bedienbare keerkoppe-

lingen, type ZF/masson 
W 4400 (1 : 5.542) drie schroe
ven in straalbuizen aandrij
ven. Het schip is uitgerust met 
zes hydrodynamische roeren, 
type 2 H D  220, die zowel on
afhankelijk als gekoppeld be
diend kunnen worden. De 
twee boegschroeven worden 
aangedreven door twee 
MTU-dieselmotoren van het 
type 12V 2000 M 60, elk met 
een vermogen van 600 kW  / 
805 rpk bij 1800 tpm.
Een noviteit aan boord, de zo
genoemde Power-Led ver
lichting, die in het donker niet 
verblindend is, werd door E- 
systems BV  in Sliedrecht ont
wikkeld. Uit veiligheidsover
wegingen is deze LED -ver - 
lichting aangebracht bij deu
ren, bolders, gangboorden en 
masten. Eind 2006 is de Feli
citas door Felicitas VoF (fam. 
De Jong) in de vaart gebracht, 
terwijl de bevrachting van dit 
multifunctionele binnenvaart
schip is opgedragen aan 
TransBoot BV  in Nijmegen.

Felicitas
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Rig Express

Rig Express (foto Vroon)

Vroon Offshore Services BV 
heeft in december 2006 de Rig 
Express (bnr. VZJ689-02, 
imonr. 9273870) overgeno
men van de Jiangsu Zhenjiang 
Shipyard Co. Ltd. De Rig E x

press, de tweede van een serie 
van drie Platform Supply Ves
sels (PSV), vertrok op 15 de
cember 2006 van de werf naar 
Singapore. Als eerste werd op 
16 juni 2006 de Power Express

(bnr. VZJ689-01, imonr.
9273911) opgeleverd, terwijl 
de derde, de Supply Express 
(bnr. VZJ689-03, imonr.
9334026), begin 2007 in de 
vaart zal komen. Dit type be-

voorrader is ontworpen door 
Vuyk Kenton in nauwe 
samenwerking met Vroon. Zij 
hebben een lengte over alles 
van 75,00 meter (72,40 meter 
tussen de loodlijnen), een 
breedte van 17,50 m, een holte 
van 7,60 meter en een maxi
male diepgang van 6,40 meter. 
Het tonnage is 2.810 ton bruto 
bij een draagvermogen van 
3.859 ton. De voortstuwing 
bestaat uit twee Wartsila-die- 
selmotoren van elk 2.460 kW. 
De supplyboten zijn verder 
uitgerust met twee boeg
schroeven van elk 700 kW  en 
twee hekschroeven van elk 
400 kW .

Riinhnrn i y

De Rijnborg (imonr. 
9355812) van CV  Scheep- 
vaartonderneming Rijnborg 
(Wagenborg Shipping BV), 
Delfzijl vertrok op 3 januari 
2007 van Kinderdijk voor de 
proefvaart op de Noordzee, 
waarna het schip 6 januari 
‘s morgens in Delfzijl is aange
komen. De Rijnborg werd als 
bouwnr. 1.242 gebouwd bij 
IH C Holland De Merwede in 
Kinderdijk.
De overdracht vond plaats op 
11 januari in Delfzijl. Na een 
tweede proefvaart op 14 janu
ari werd het schip de volgen
de dag herdoopt in Katharina 
in verband met een langdu
rig charter bij Delphis NV 
in Antwerpen voor een con
tainerfeederdienst tussen

Zijaanzicht Rijnborg

Bremerhaven/Hamburg en 
St. Petersburg. In de thuisha
ven Delfzijl is op 18 januari de 
Rijnborg als Katharina ge
doopt door mevrouw Catheri
ne Verbeke, moeder van Del-

phis-directeur Alexander Sa- 
verys. Kort na de doopplech
tigheid is het schip onder com
mando van kapitein Fred Rei
neking van Delfzijl vertrokken 
naar Hamburg om te begin
nen aan rondreizen naar St. 
Petersburg. Voor de vaart op 
de Oostzee beschikt de R ijn 
borg, een open containerschip 
met een containercapaciteit 
van 1.720 T E U , over de zeer 
zware Zweeds/Finse 1A ijs- 
klasse. De voortstuwingsin- 
stallatie bestaat uit twee W ärt- 
silä-hoofdmotoren van het ty

pe 6L46F van elk 7.500 kW  
op een schroefas voor een 
dienstsnelheid van 21 knopen. 
De afmetingen van de R ijn 
borg zijn: lengte over alles
176.00 meter, lengte tussen de 
loodlijnen 166,50 meter, 
breedte 23,70 meter, holte
11.00 meter en (zomer)diep- 
gang 7,70 meter. De tonnages 
zijn: 11.165 gt, 7.550 nt, dwt 
16.450 ton. In een van de vol
gende nummers van SW Z zal 
een uitgebreide beschrijving 
van de Rijnborg worden gepu
bliceerd.Rijnborg (Flying Focus)
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Spavalda

De Koninklijke Niestern San
der BV  in Delfzijl heeft op 12 
januari 2007 het multi pur
pose schip Spavalda (bouwnr. 
818, imonr. 9327774) opgele
verd aan Setramar Spa. Het 
casco werd gebouwd bij de 
Pendik Shipyard in Istanbul 
en kwam op 5 augustus 2006, 
gesleept door de mslb Multra- 
tug 7 (1977 - 3.525 rpk) in 
Delfzijl aan om te worden af
gebouwd. Op 4 januari 2007 
werd vanuit Delfzijl de proef
vaart gemaakt op de Eems. 
Aanvankelijk was de thuisha
ven Ravenna, maar dat is voor 
de overdracht gewijzigd in 
Rotterdam. Een van de eisen 
van de opdrachtgever was dat 
er een schip moest worden 
ontworpen dat ladingen tot 
12.500 ton kon vervoeren bij 
een diepgang van maximaal 
6,80 meter. Het bleek dat de 
afmetingen van de casco's van 
de in 2003 bij Niestern Sander 
gebouwde tankers Adour

Spavalda (Flying Focus)

(bouwnr. 814, imonr.
9256652) en Dordogne
(bouwnr. 815, imonr.
9265378) hieraan voldeden, 
waarna door KNS en Cono
ship besloten werd dit type 
casco voor droge lading sche
pen over te nemen. Bovendien 
bestelde Setramar als bouw- 
nummer 832 (imonr.
9347023) nog een identiek 
schip. De afmetingen van het 
type M P15000 zijn: L  o.a.

(l.l.) x B  x H = 139,95 (134,70) 
x 21,00 x 10,60 meter. Bij een 
diepgang van 6,80 meter vol
gens ontwerp is het draagver
mogen 12.359 ton, bij een 
maximale diepgang van 7,80 
meter 15.023 ton.
De bruto en nettotonnages 
zijn 9.286 en 4.398 ton. Het 
schip heeft twee ruimen met 
een totale inhoud van 16.300 
m3 waarin zowel bulk- als pro- 
jectlading en containers ver

voerd kunnen worden. De rui
men worden afgesloten met 
pontonluiken die zijn bere
kend op een maximum be
lasting van 1,7 ton per m2. De 
maximum belasting op de 
tanktop is 15 ton per m2 zodat 
ook zware lading kan worden 
ingenomen. De Spavalda 
wordt voortgestuwd door een 
Wartsila-hoofdmotor, type 
6L38B van 4.350 kW  bij 600 
tpm die via een tandwielre- 
ductiekast een omkeerbare 
schroef met een diameter van 
4.200 mm aandrijft. De boeg
schroef van 700 kW  heeft een 
diameter van 1.500 mm. Aan 
boord is accommodatie voor 
16 personen. Op 24 januari 
2007 vertrok de Spavalda on
der kapitein M. Mancino van 
Delfzijl naar Bremerhaven. 
Het casco van het tweede 
schip wordt medio februari 
2007 van Istanbul in Delfzijl 
verwacht. De oplevering is ge
pland voor augustus 2007.

IHC Holland M erw ede huurt locatie Alblas

W erf- en rederijnieuws
Sm it Loire & Sm it Rhone

IH C  Holland Merwede heeft 
besloten het terrein van de 
voormalige Alblas Scheeps
bouw BV  langs De Noord in 
Hendrik-Ido-Ambacht te hu
ren. Het personeel van de werf 
komt in dienst van IH C Hol
land Dredgers (Kinderdijk) 
maar blijft werkzaam op loca
tie Hendrik-Ido-Ambacht. Bij 
IHC-Alblas zal sectiebouw 
ten behoeve van de overige 
IH C  werven worden uitge
voerd en op termijn kan de 
helling (90 x 25,3 meter) mo
gelijk weer in gebruik worden 
genomen. Momenteel is een 
middenschip voor Volharding 
Shipyards in aanbouw bij

IHC-Alblas. In overleg met 
Volharding wordt het onder 
regie van IH C afgebouwd en 
men verwacht dat de werk
zaamheden maximaal een half 
jaar zullen duren. Op het ter
rein van de werf bevinden zich 
een snijhal, voorbewerking- 
hal, sectiehal en kantooraan- 
bouw. IH C  huurt ook de af- 
bouwkade van 110 meter. Het 
complex was in het verleden 
bestemd voor de bouw van 
binnenvaart- en sleepboten 
met een maximale lengte van 
circa 100 meter op de buiten
helling. In de laatste jaren 
heeft men uitsluitend in de 
hallen secties gebouwd.

De Rotterdamse ASD 3111- 
slepers Smit Loire (2000 - 
3.660 kW , 61 ton) en Smit 
Rhone (2000 - 3.660 kW , 61 
ton) zijn 23 december 2006 
vanuit de Waalhaven vertrok
ken naar West-Afrika. De sle
pers zullen met ingang van 
1 maart 2007 voor S M IT  T er
minals bij Bioko Island in 
Equatoriaal Guinee worden 
gestationeerd. T o t die tijd

worden beide slepers ingezet 
voor terminals activiteiten in 
Nigeria en Gabon. De Smit 
Loire en Smit Rhone zijn in 
november bij Maaskant in 
Stellendam uitgerust met een 
uitgebreide brandblusinstalla- 
tie met een capaciteit van 
2.400 m3 per uur ofwel 666 li
ter per seconde. De systemen 
werden voor vertrek uitvoerig 
getest in de Waalhaven.
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Fairplay Towage v e rs te rk t sleepvloot

Fairplay Towage heeft zijn 
sleepvloot in de Rotterdamse 
haven verder versterkt met het 
in langdurig bare-boat charter 
nemen van de m.slb. Michael 
(306 gt, imonr. 9107409) van 
Johannsen & Sohn in Lübeck. 
De ijs versterk te sleepboot 
werd daarvoor in Rendsburg 
in de F  airplay-kleuren ge
schilderd, omgevlagd van de 
Duitse vlag naar die van Anti
gua-Barbuda en omgedoopt 
tot Fairplay X II. De Michael 
werd in december 1994 als 
bouwnummer 808 opgeleverd 
door J.G . Hitzler Schiffswerft 
und Maschinenfabrik GmbH 
& Co. K G  in Lauenburg aan 
de Elbe voor de havensleep
dienst in Lübeck, maar is ook 
voor Fairplay gestationeerd 
geweest in de Oostzeehavens 
Wismar en Rostock. De Fair-

play X II heeft als afmetingen: 
L.o.a. (l.l.) x B  x H (dg) =
30,00 (29,50) x 10,00 x 5,00 
(4,01) meter. De ASD-sleep- 
boot van het type SRP 1010 is 
voorzien van twee Deutz

MW M -hoofdmo toren van
het type SBA6M 628 met een 
vermogen van elk 1.250 kW  
die elk een Schottel roerpro
peller aandrijven. Als losse 
boot kan een snelheid worden

behaald van 13 knopen. De 
trekkracht is 41 ton. De sleep- 
uitrusting bestaat uit een 
sleeptrommel met 400 meter 
sleepkabel met een diameter 
van 42 mm.
In april 2007 verwacht Fair
play Towage de eerste nieuwe 
kust/havensleepboot met een 
trekkracht van 60 ton, de Fair
play III (308 gt, imonr. 
9365116). Dit is de tweede 
van een serie van vier die in 
juli 2005 zijn besteld bij Astil
leros Armon. De vierde sleep
boot, de Fairplay I, zal in de 
loop van de zomer van 2007 
worden opgeleverd. De eerste 
en de derde sleepboot zijn be
stemd voor de Unie van Red
ding en Sleepdienst in A nt
werpen, een 50/50 joint ven
ture van Fairplay en Smit.De Fairplay XII in Rendsburg kort voor vertrek  naar Rotterdam  

(foto rederij)

a  Wij bieden een vloot vol ambitie
x Marin Ship Management is een jonge en dynamische rederij. Onze vloot bestaat op dit 

moment uit 48 schepen, in de grootte van 3000 to t 7500 DWT, waaronder 8 product/ 
chemicaliëntankers en 3 producttankers. Voor deze schepen verzorgen w ij het volledige 
management. In 2007-2009 worden er 4 nieuwbouwschepen opgeleverd. Ook deze 
schepen komen in volledig management.

Bemanningsleden treden in dienst bij onze bemanningspool Marin Crew B.V., die momenteel 
uit 850 zeevarenden bestaat. Wij zijn ISM gecertificeerd en bieden onze bemanning training 
en opleiding, evenals een concurrerend salaris.

Droge lading schepen
V a a rg e b ie d  N o o rd w e st E u ro p a /M id d e lla n d s e  Zee 

Ladin g c o n ta in e rs /b u lk /b o sp ro d u c te n

V e rlo fre g e lin g  12  w e ke n  op/6 w e ke n  af

Product / chemicaliëntankers
V a a rg e b ie d  v o o rn a m e lijk  N o o rd ze e  

Ladin g oil lik e  chem icals

V e rlo fre g e lin g  8 w e ke n  op/8 w e ke n  af

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

W ilt u meer informatie over vacatures en uw carrièremogelijkheden bij Marin Ship Manage
ment, neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer o f bezoek onze website.

H o g e la n d s te rw e g  14 •  9936 BH Farmsum 
P.O. Box 121 •  9930 AC D e lfz ijl •  The N e the rlands  
Tel. +31 (0)596 63 39 22 •  Fax +31 (0)596 63 39 29 

In te rn e t: w w w .m fm a rin e d iv is io n .n l 
E-mail: c re w d e p a rtm e n t@ m fm a rin e d iv is io n .n l

Marin Ship Management
M e m b e r M a n a g e m e n t  F a c ilit ie s  G ro u p
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Maritieme markt door Menso de Jong

Een bureaucratische nachtmerrie

Menso de Jong W ie leest wel eens een ‘green paper' van
was jarenlang de Europese Commissie, behalve dan
agent in het Ver- de direct betrokkenen? Uw columnist
re Oosten voor heeft wel de 49 bladzijden doorgeno-
diverse scheep- men van Towards a  Future Maritime
vaartmaatschap- Policy fo r  the Union: a European Vision
pijen. Hij is nu fo r  the Oceans and Seas van juni 2006.
freelance journa- Het gaat om “the particular need for an
list en vaste all-embracing maritime policy aimed at
medewerker van developing a thriving maritime econ-
Schip &  W erf de omy, in an environmentally sustainable
Zee manner”. W ie zal daar bezwaar tegen

maken? Bovendien, als je  begint te le

zen, raak je  onder de indruk van het 
schrijverstalent dat binnen de Commis
sie aanwezig is. W e moeten kunnen ge
nieten van het goede dat de zee biedt als 
we maar iets doen aan de zeebedreigen- 
de gevaren als verontreiniging, overbe- 
vissing, klimaatverandering en onze 
steeds betere technieken voor de exploi
tatie ervan. W e moeten ons bewust b lij
ven van ons roemrijke, maritieme verle
den maar toch de uitdaging aangaan te 
streven naar zowel maritieme groei als 
maatschappelij ke welvaart.
De schrik slaat pas toe wanneer je  leest 
wat er allemaal moet gebeuren om de 
doelstelling te bereiken. Alle beslissers 
en anderen in havens en zeescheepvaart, 
visserij, geïntegreerd kustbeheer, regio
naal bestuur, energiebeleid, zeeonder- 
zoek en technologiebeleid moeten wer
ken aan het opbouwen van onderling 
begrip en een gemeenschappelijke visie, 
uiteraard veelal onder de regie van EU - 
instanties. Deze instanties moeten risico
analyses maken ten behoeve van de be
leidmakers. Daarvoor is meer informa
tie benodigd van havens en schepen met 
betrekking tot maritieme incidenten en 
verkeer. Een Thematic Strategy fo r  the 
Marine Environment moet een eco
systeem opleveren, gebaseerd op ruim
telijke planning. Er is reeds een aanbe
veling dat kustregio's moeten overstap
pen naar geïntegreerd regionaal kustbe
heer (IC ZM ) van kustzee, aangrenzend 
land en havens. Nationale zeeonder- 
zoekprogramma's moeten gecoördi
neerd worden om tot pan- Europees 
onderzoek te komen met een holistische 
benadering van de scheepvaartpolitiek. 
Zou ‘holistisch' hier betekenen dat al
leen onderzoek in aanmerking komt 
wanneer het aansluit op de politieke vi

sie van de Commissie? Voor maritiem 
beleid zou het immers noodzakelijk zijn 
te komen tot een grote mate van coördi
natie ter bevordering van samenhang 
met onder andere beleidsdoelen en bui
tenlandse politiek. Zeevaartonderwijs, 
bonus/malus-regelingen bij de verzeke
ring en iets soortgelijks bij de haven
staatscontrole; het komt allemaal aan de 
orde. Ook wat er nog moet gebeuren als 
het omstreden “Erica-3-package” 
wordt aanvaard.
Deze zaken en nog veel meer zullen ui
teraard een vloed aan regelgeving ople
veren en een leger aan nieuwe ambtena
ren om alles te coördineren, controleren, 
registreren en evalueren. Gelukkig staan 
er na elk hoofdstuk enkele vragen in de 
geest van of we de voorstellen echt nood - 
zakelijk vinden en hoe we het eventueel 
anders willen zien. De Groene Nota is 
immers bedoeld als een discussienota 
waarop iedereen mag reageren.

De verborgen agenda
Enkele controversiële zaken worden 
daarentegen oppervlakkig behandeld, 
maar overduidelijk is meestal welke 
richting de Commissie wil opgaan. O p
nieuw is de vraag gesteld of er een optio
neel Europees register moet komen. 
Daarentegen is niet uitgewerkt welke 
extra attracties het kan bieden en of zo'n 
register uitbesteed kan worden aan een 
particulier bedrijf zoals Liberia en de 
Marshall-eilanden hebben gedaan. Ca
botage moet evenals spoor- en wegver
voer vrijgesteld worden van douanetoe- 
zicht ter bevordering van de “motor
ways of the seas”. Hoewel de nota veel 
aandacht geeft aan de mogelijkheid 
schepen via satelliet te volgen - ook voor 
toezicht op ‘milieumisdrijven' op de
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oceaan - is slechts aangestipt dat de 
kustvaart bij vrijstelling van douanever- 
plichtingen wellicht toch voorbehouden 
moet worden aan de beter te controleren 
EU-vlaggen. Fotis Karamitsos zag dat 
niet gebeuren, maar voegde er in één 
adem aan toe cabotagerestricties te zien 
als een politiek wapen bij onderhande
lingen met landen als de VS en China. 
Hierbij dus zelfs een dubbele agenda? 
Breed wordt uitgemeten wat ECSA  al
lemaal kan doen ten aanzien van veilig
heid en het opruimen van olie, maar de 
rol van bergers komt niet ter sprake. 
Zijn zij van geen belang voor de Com
missie omdat een EU-kustwacht ber
gingstaken kan overnemen? Weliswaar 
is alleen de vraag gesteld of er een EU - 
kustwacht moet komen en wat dan 
diens taken moeten zijn, maar de Com
missie wijst erop dat er reeds samenwer
king bestaat tussen de leden en EU-in- 
stanties bij maritieme veiligheid via 
EM SA  en de bewaking van de zeegren- 
zen, met name in de Middellandse Zee,

via Frontex. Gestreefd kan worden naar 
verdere grensoverschrijdende integratie 
bij het beheer van de territoriale wateren 
en EEZ's. Douane-inspecties en veilig
heidscontroles op goederenvervoer zou
den ook onderwerp van deze discussie 
moeten zijn. Een grotere rol van de 
Commissie bij IM O  en U N C LO S 
komt eveneens aan bod, maar op een 
wijze die alleen vragen oproept. Terecht 
stellen ICS en IT F  de vraag of de Com
missie IM O  alleen ziet als een politiek 
forum of de intentie heeft de benodigde 
technische en nautische expertise te ver
krijgen voor een nuttige bijdrage aan de 
IMO-debatten. Zo niet, dan verwacht 
men afnemende invloed van de E U  bij 
IM O . Ten aanzien van de Commissie- 
wens grotere bevoegdheden te verkrij
gen in de EEZ's vragen ICS en IT F  om 
een zorgvuldig onderzoek of het aan
vaardbaar is dat andere landen overeen
komstige mogelijkheden krijgen, zoals 
het aanhouden wegens vermeende ver
grijpen van EU-schepen op doortocht

in hun EEZ. Ruimtelijke planning moet
wel aan de EU-regio's worden overgela
ten maar met inachtneming van de E U 
regels. Als ik het goed lees, moeten be
zwaarmakers bij plannen voor een 
Maasvlakte 3 of een IJmuidervlakte 
straks niet naar de Raad van State gaan, 
maar wil de Commissie zelf beoordelen 
of de plannen in overeenstemming zijn 
met EU-wetten. De IJmuidervlakte 
maakt dan meer kans want de Commis
sie vraagt zich af of we de grote, meest 
efficiënte havens moeten blijven stimu
leren of de vorming van regionale 
clusters moeten aanmoedigen om con
gestie, milieudruk en overbelasting van 
infrastructuur te vermijden.
Per saldo is de nota een stuk waarbij de 
eerste indruk redelijk positief is, maar 
uiteindelijk vooral aangeeft hoe de 
Commissie denkt onderzoek, planning 
en ontwikkeling te stimuleren, te struc
tureren en te coördineren binnen de EU  
met uiteraard een grotere rol voor de 
Commissie en haar ambtenaren daarbij.

Project Manager M/V

Var Aalst Mar in t & Offshore is per direct op 
zO^k n a a r  e e n  P r o je d  M a n a g e r  d ie h e l ,  n e l  a ls  
de rest van hel teem, een uitdaging vindt om 
van Van Aalst Marine & Offshore oen begrip 
binnen de Marilieme sector te maker,

Van Aalsl Marine & Offshore is een
dynannscJi bedrijf dat aclief is in de sector van 
Dry Bulk Handling Systemen aan boord van 
offshore supply scheper, maar ook voor 
self discharglng ccmcin carriers.

Als Project Manager heb je de dagelijkse 
lekling over meerdere projecten mel een 
taslhaar eindresultaat,
Ddec resultaten dienen binnen een bepaalde 
periode On binnen een gesteld budget 
gehaald ie worden.

VAN AALST
M A R I N  E & O F « H O ffÉ  B V

Het salaris is in overeenstemming met de 
functie en werkervaring.

Welke competenties moei je in huis hebben:

1. A lg e m e n e  M a n a g e m e n tv a a r d ig h e d e n

2. Systematisch en resultaatgericht werken
3. Stressbestendigheid
d. Een HTS (WTB or Scheepsbouw) 

oplerding met daarnaast minimaal 5 paar 
relevante ervaring en een goede 
talenkennis

Uw sollicitatie met CV kunt u richten aan:
Van Aalst Marine & Offshore BV.
T.a.v. Marjolein Meijer 
Baanhoekweg 16 
3313 LA Dordrecht

m a rio le -in @ v a n a a l5 tm a r in e . cocn 
w w w .v a n a a ls tm a n n e .r o m
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Projectmanagement door Adri Platje

Projectmanagement in de 
maritieme sector

Projecten zijn vaak complex: hoe meer disciplines en onderaannemers erbij betrokken zijn en hoe meer 
mensen er tegeli jk in een beperkte ru im te willen werken, des te ingewikkelder w o rd t de coördinatie van 
al deze werkprocessen. Dit probleem w ord t ook nog eens ve rs te rk t  wanneer er sprake is van een orga
nisatie waar meerdere projecten tegeli jkertijd worden uitgevoerd. Door het consequent toepassen van 
pro jectmanagement is minimaal tw in tig  procent kostenbesparing en tw in tig  procent doorlooptijdverkor- 
t ing mogelijk. M et andere woorden, projectmanagement geeft antwoord op de vraag: "Hoe word ik een 
betrouwbare partner in projecten?"

Herkent u deze situaties? Uw klant 
vraagt:
“Wanneer krijg ik  mijn schip o f  jacht en 
de hieronder liggende deelproducten 
(romp, zones, secties, ruimtes etc.) opge
leverd?”
“Ik  wil graag de volgende wijziging. W at 
zijn hiervan de consequenties?”’
O f één van uw toeleveranciers of onder
aannemers komt met de mededeling: 
“Door omstandigheden heb ik  in die peri
ode m aar de helft van mijn personeel be
schikbaar.”
“Jullie planning verandert voordurend. Ik  
kan daar niet op anticiperen. ”
Voor uw werf komen in deze situaties 

Adri Platje is ei- vragen op als:
genaar van Ap- Hoe stem ik de werkzaamheden in de
plicon Project- verschillende afdelingen op elkaar af?
Based Manage- Hoe stem ik de werkzaamheden van de
ment te Veldho- onderaannemers hier op af?
ven en heeft zich Welke interne/externe resources heb ik
gespecialiseerd nodig, en hoeveel?
in het implemen- W at gaat mij dit kosten?
teren van zake- Wanneer kan ik de klant factureren
lijke verbeterpro- voor de levering van het eindproduct en
cessen in multi- voor de onderliggende deelproducten?
projectorganisa- Projectmanagement helpt bij het vin-
ties. Hij is onder den van antwoord op deze vragen.
andere betrok
ken geweest bij Symptoombestrijding
de bouw van de Elke multi-projectorganisatie kent een
Lady Anne, het aantal problemen die te beschouwen
laatste jacht dat zijn als symptomen van een inadequate
door Amels op methode van projectmanagement. D it
hun voormalige zijn de meest voorkomende:
werf in Makkum - Het overhevelen van mensen van het
is gebouwd. ene project naar het andere.

Dit artikel is de eerste in een serie van vijf artikelen. Het volgende artikel zal gaan 
over de Project Start Up (PSU), dit is een beproefde methode die projecten een 
vliegende start geeft met als resultaat een enorme verkorting in doorlooptijd en 
verlaging van de kosten. Het derde artikel zal gaan over Product Based Planning. 
Dit is een planningtechniek uit de methode Prince2. Daarna komt de Multi-pro- 
jectsituatie aan bod, en als laatste in de serie wordt het implementeren van 
(Multi)projectmanagement uitgewerkt.

- De afstemming met onderaannemers 
is niet optimaal.
- Projectmanagers shoppen, al dan niet 
gedwongen, op eigen houtje om schaar
se resources.
- Een werkmethode van “hollen en stil
staan”.
- Er ontstaan steeds langer wordende

lijsten met restpunten.
In deze situaties heeft de loop van het 
proces de regie, niet het management. 
De gevolgen zijn bekend: mijlpalen en 
deadlines worden niet gehaald, langere 
doorlooptijden en hogere kosten, pro
jectmanagers worden vaak geschied
schrijvers, en ontevreden klanten.

Symptoombestrijding leidt to t een neerw aartse spiraal naar bureaucratie.
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Amels: bouwnummer 4 4 6 , de Lady Anne. Plamuren, schuren en 

spuiten van ruim ten vraagt om de nodige coördinatie van werk

zaamheden. Projectm anagem ent voorziet in een efficiënte en ef

fectieve afstemming tussen de betrokken disciplines.

Verkramping
De meest voor de hand liggende reactie 
van leidinggevenden om deze sympto
men te bestrijden is er een van meer re
gels, meer procedures, meer controle, 
meer centralisatie, nieuwe software. 
Wanneer wordt vastgesteld dat dit alles 
niet helpt, wordt de roep om deze in
strumenten alleen maar sterker: het ma
nagement verkrampt als het ware.
Deze neerwaartse spiraal, richting bu
reaucratie, uit zich meestal in de vraag 
naar de hulpmiddelen die deze behoefte 
aan controle en regelgeving van het ma
nagement moeten bevredigen, zoals:
- Het dwingend gebruik van een pro
jectmanagement methode, bijvoorbeeld 
Prince2.
- Het dwingend toepassen van tools, 
bijvoorbeeld een planningspakket.
- T o t in de details geïnformeerd willen 
worden over iedere herplaatsing van 
mensen op het werk (resource re-alloca- 
ties).
- Het meten van prestaties door het in
voeren van business balance score cards. 
D it soort symptoombestrijding heeft tot 
gevolg dat de problemen alleen maar 
toenemen. Soms ontaardt dit in het ver
schijnsel dat de projectleiders niet meer 
‘naar boven' rapporteren wat er aan de 
hand is, maar alleen nog wat vertellen 
wat ‘zij daar' willen horen. Bovendien 
bevordert het een ongewenste cover your 
ass -mentaliteit.

Methode of aanpak
De Dikke van Dale definieert ‘methode' 
als een vaste, weldoordachte werkwijze 
om een bepaald doel te bereiken. D it be
tekent dat er voor verschillende doelen 
kennelijk verschillende vaste, weldoor
dachte werkwijzen nodig zijn. Eén van 
de wezenskenmerken van een project is 
zijn “unieke doelstelling”. Daarom 
komt onmiddellijk de vraag naar boven 
met welke methode deze unieke doel
stelling dan het beste kan worden gerea
liseerd.
Aangezien niet alleen iedere werf, maar 
ook de projecten die daar worden gerea
liseerd verschillend zijn, heeft het geen 
enkele zin om te kiezen voor een bepaal
de projectmanagement methode. Het 
gaat niet om de methode maar om de 
beheersing en besturing van een creatie- 
proces: de aanpak.

Ontwerp vs. ontwikkeling
Het implementeren of verbeteren van 
bedrijfsprocessen, zoals projectmanage
ment of een ERP-systeem, kan op twee

verschillende manie
ren: de ontwerpaanpak 
of de ontwikkelings- 
aanpak.
In  de ontwerpaanpak 
initieert, stuurt en con
troleert het top
management de veran
dering. De aanpak is 
oplossingsgericht, de 
besluitvorming is veel
al strak gestructureerd 
en geformaliseerd, met 
grote invloed van het 
topmanagement. Er 
worden algemeen gel
dende regels en unifor
me werkwijzen gehan
teerd. Het verande
ringstraject is lineair 
ingericht, met een dui
delijk begin en eind
punt. De aanpak start 
met het vaststellen van 
abstracte doelen. De 
aandacht is vooral ge
richt op de gewenste 
output van de organi
satie, het formele trans
formatieproces en het daaraan gekop
pelde informatieproces. Er is weinig 
aandacht voor het versterken van het 
leervermogen in de organisatie. Ont- 
werpaanpakken worden dan ook veel
vuldig gebruikt voor het implementeren 
van methoden.
De ontwikkelingsaanpak wordt toege
past in situaties waarin problematieken 
nog niet helder zijn. Er wordt onder
kend dat er meerdere perspectieven be
staan op problemen en oplossingen, en 
ook dat de koers van de verandering nog 
niet geheel duidelijk is. Deze aanpak 
start met een analyse van problematie- 
ken en oplossingsrichtingen door alle 
betrokkenen. Veranderingen worden 
geleidelijk gerealiseerd. De medewer
kers zijn betrokken bij alle fasen van 
verandering. Werkwijzen zijn sterk af
hankelijk van het verloop van de veran
dering. Er is aandacht voor verandering 
van structuur, cultuur en individueel 
gedrag. De rol van de veranderingsma- 
nager is die van facilitator: hij begeleidt 
de verandering en zoekt in het verande
ringstraject samen met betrokkenen 
naar oplossingen. De organisatie veran
dert van een bekende ongewenste situa
tie naar een nieuwe gewenste situatie. 
Ontwikkelingsaanpakken zijn dan ook 
uitermate geschikt voor het ontwikkelen 
van een aanpak die het beste bij de aard

van de organisatie en het soort projecten 
past.

Onderzoek
U it de praktijk blijkt dat verandering 
via een ontwikkelingsaanpak voor me
nig manager een nachtmerrie is. M ana
gers voelen zich veilig wanneer het gaat 
om het behalen van mijlpalen via de 
ontwerpaanpak. Toch demonstreert 
wetenschappelijk onderzoek dat deze 
methode slechts een laag rendement 
heeft. Het bevragen van directieleden, 
staffunctionarissen, lijnmanagers en ad
viseurs in 240 Nederlandse organisaties 
liet zien dat in 84 procent van deze orga
nisaties overwegend een op resultaat ge
richte ontwerpaanpak werd gevolgd en 
meer dan driekwart van deze aanpakken 
vastliep of niet het beoogde resultaat be
haalde. Oorzaken: gebrek aan draag
vlak, ontoereikende oplossingen, onvol
doende steun van het management en te 
weinig aandacht voor de invoering.
De ontwikkelingsaanpak kent geen 
mijlpalen maar gateways. Een gateway 
is een van te voren bepaald review -m o
ment in de tijd, waarop wordt getoetst 
of een proces een van te voren bepaald 
kwaliteitsniveau heeft. Deze processen 
duren dus net zo lang tot het vereiste 
kwaliteitsniveau (het effect) is bereikt. 
Bovenstaand onderzoek wees ook uit
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dat in zestien procent van de organisa
ties voor de ontwikkelingsaanpak was 
gekozen; slechts eenderde hiervan vast
liep of verwaterde; in tweederde van de 
gevallen klanten positieve effecten er
voeren; en er verbeteringen werden ge
realiseerd in de kwaliteit van de organi
satie en de arbeid.

Vicieuze cirkel
De ontwerpaanpak leidt dikwijls tot een 
cascade van verbeteringsacties die over 
elkaar buitelen omdat eerdere verande
ringen onvoldoende resultaat hebben 
gehad. Het gevolg is onzekerheid en 
verwarring bij de medewerkers, ondui
delijkheid over de koers van de organi
satie en verminderde motivatie. Als de 
medewerkers vervolgens uit betrokken
heid met hun werk of hun klanten zich 
richten op de uitvoering van het proces 
en de beoogde verandering juist daarom 
blokkeren, worden ze beticht van weer
stand tegen verandering en bewerkt met 
weer nieuwe implementatieprogram- 
ma's. In dit verband is het niet verwon
derlijk dat sommige adviesbureaus im 
plementeren als hun vak zijn gaan zien. 
W at ze daarmee doen, is de scheiding in 
stand houden tussen problemen, oplos
singen en de activiteiten van de betrok
kenen.
Ook bij de aanschaf van tools (plan- 
ningsoftware, ERP-pakketten en derge
lijke) zie je  een dergelijke vicieuze cirkel. 
Wanneer het beoogde effect niet wordt 
bereikt, krijgen de tools de schuld en 
worden er nieuwe, vaak nog ingewikkel
dere tools aangeschaft.

Projectsucces
Het probleem van de resultaatgerichte 
ontwerpaanpak is bijna altijd dat het ge
wenste resultaat te veel veranderingen 
tegelijk inhoudt. Het betekent dat én de 
organisatorische structuur én de domi
nante cultuur én de besturings- en be- 
heersingsprocessen moeten veranderen, 
plus de invulling van de taken en rollen 
van de medewerkers. Deze stap, met 
vier onderling afhankelijke variabelen, 
blijkt in veel gevallen een brug te ver en 
is gedoemd te mislukken.
Ook wordt vaak de implementatie van 
een methode tot doel verheven, terwijl 
het zou moeten gaan om het effect dat 
de implementatie heeft op de kwaliteit 
van de organisatie en dus de winstge
vendheid. Bovendien wordt projectsuc- 
ces niet zozeer gerealiseerd door gebruik 
te maken van allerlei managementin
strumenten, zoals planning, budgette

ring, monitoring, voortgangsrapporta
ges en beslisdocumenten. Het moet 
juist worden gezocht in de sfeer van atti
tude en werkstijl. Projectsucces wordt 
eerder via leiderschap bereikt, dan via 
managementinstrumenten.

Seriebouwen en one-offs
Werven kunnen worden beschouwd als 
capaciteitgestuurde multi-projectorga- 
nisaties. De uitdaging is niet langer om 
alleen de winst per schip of jacht te 
maximaliseren: het gaat erom de winst 
van de werf als geheel te maximaliseren. 
Uiteraard is er verschil tussen werven 
die in serie bouwen en werven die one- 
offs leveren. Op een werf die one-offs 
maakte, zei eens het hoofd van de afde
ling verkoop tegen de hoofden van de 
afdelingen engineering, productie en lo
gistiek: “M ijn taak is het verkopen van 
schepen. Het is jullie taak om ze te ma
ken”. Dat maken lukte echter niet tegen 
de verkoopprijs. Hoofd verkoop had 
zijn maritieme ervaring opgedaan in de 
seriebouw, waar het verlies op het eerste 
vaartuig wordt gecompenseerd door de 
winst op de rest van de serie. Het maakt 
dus voor de inhoud van de projectma- 
nagementaanpak verschil of er sprake is 
van het bouwen van series of het bou
wen van one-offs.

Project Start-Up
Succesvolle multi-projectorganisaties 
kenmerken zich door 
flexibiliteit, kwaliteit 
en kostprijs. Het 
meest prangende pro
bleem in dergelijke 
organisaties is een op
lossing te vinden voor 
het zogenaamde re- 
source-allocatiesyn- 
droom: “W ie plaats 
ik, wanneer, en op 
welke taak op zo'n 
manier dat alle pro
jecten samen succes
vol verlopen?”
De oplossing voor dit 
syndroom ligt in het 
prille begin van ieder 
project: het zogeheten 
Project Start Up pro
ces (PSU).
Een PSU is een werk
conferentie waarin op 
een effectieve en effi
ciënte manier wordt 
vastgesteld wat er 
moet gebeuren en

hoe. De PSU is dus geen onderlinge in- 
formatieuitwisseling of briefing, geen 
cursus en ook geen presentatie van de 
projectdoelstellingen. De deelnemers 
maken onderling afspraken over de ma
nier waarop zij gezamenlijk de project- 
doelstelling willen realiseren.
Tijdens de PSU wordt de initiële pro- 
jectopdracht, zoals deze is geschreven 
door een accountmanager, geherformu
leerd. Gedurende deze herformulering 
worden de volgende aspecten onder
zocht: de consequenties van het project 
voor de business (business case); inven
tarisatie van de risico's en de maatrege
len hiertegen; en alternatieven: make or 
buy-beslissingen.
Het resultaat van een PSU is het Project 
Masterplan. Dit bevat onder andere:
- de tijdsplanning;
- de synchronisatie van de planning met 
die van de onderaannemers;
- de resourcebehoefte (mensen, materi
eel, lengte kade, ruimte in het dok);
- de kosten;
- de risico's, de impact hiervan en de 
maatregelen ter voorkoming;
- de kwaliteitsbeheersing;
- wijzigingen- en configuratiebeheer;
- informatiebeheer;
- product support;
- project support;
- communicatieplan.
In feite wordt de projectopdracht gedu
rende een PSU omgezet in een commit-

De Lady in Blue. H et coördineren van de werkzaamheden van tien

tallen disciplines tegelijkertijd in een beperkte ruim te vraagt om ef

fectief en efficiënt projectmanagement.
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ment van alle betrokkenen, zodat het 
Project Masterplan is gebaseerd op rea
listische schattingen en aannames. Het 
motto van een PSU is daarom: een goed 
begin is het halve werk.
Voordelen van het PSU-proces:
- Het is methodeonafhankelijk;
- Het bevordert de convergentie in de 
beeldvorming bij alle betrokkenen;
- D e betrokkenheid van de deelnemers 
stijgt;
- De betrouwbaarheid van de project- 
masterplannen neemt toe;
- Het resource-allocatiesyndroom lost 
°p;
- Het volgt de projectmanagementaan- 
pak op een natuurlijke manier en vanuit 
de organisatieverandering;
- De (belangrijkste) onderaannemers en 
subcontractors worden op een natuur
lijke en inhoudelijke manier in het pro
ject betrokken;
- Er zijn geen ingewikkelde informatie
systemen nodig.
Net zoals bij de ontwikkelingsaanpak is 
betrokkenheid van cruciaal belang bij 
het welslagen van PSU. Uit een ander 
onderzoek blijkt de belangrijkste suc- 
cesvoorwaarde voor een op een PSU-

gebaseerde ontwikkelingsaanpak: seni
or management commitment. Op de 
tweede plaats staat de betrokkenheid 
van de gebruiker, terwijl de formele me
thode in deze top tien slechts op de acht
ste plaats staat.

Mono- naar multi-projectmanage- 
ment
Valkuilen bij projectmanagement im- 
plementatieprogramma's zijn het te veel 
ineens willen veranderen en te grote, 
dus niet realistische en niet haalbare 
stappen.
Ook het veranderen van de structuur 
van de organisatie en cultuurverande
ringen staan terecht hoog in de top tien 
van de angsten van menige manager. 
Dergelijke acties zijn niet alleen contra
productief maar ook geheel overbodig. 
D e valkuil hier is dat managers moeite 
hebben om het denken in hiërarchieën 
los te laten en te gaan denken in proces
sen.
Projectmanagement is een van de meest 
belangrijke primaire bedrijfsprocessen. 
W anneer de basis van dit proces niet 
goed verloopt dan heeft het geen enkele 
zin om energie te steken in het verbete

ren van de besturing en beheersing van 
de bundel projecten. W ie zijn project
managers leert hoe een goede PSU moet 
worden uitgevoerd, mag ervan uitgaan 
dat daar als vanzelf de juiste projectma- 
nagementaanpak uit voortkomt die past 
bij de organisatie en genoeg betrokken
heid en vertrouwen, en dus draagvlak, 
zal genereren. M et als onvermijdelijk 
gevolg: het welslagen van het project 
met intern hogere kwaliteit en extern te- 
vredener klanten. Een goed begin is en 
blijft het halve werk!

Literatuurverwijzingen:
[1] Van Aken, T ., De weg naar project- 
succes: Eerder via werkstijl dan via in
strumenten, Academisch proefschrift, 
Katholieke Universiteit Brabant dd. 7 
juni 1996. Uitgeverij de Tijdstroom, 
1996.
[2] Boonstra, JJ ., Lopen over water, Ora
tie uitgesproken bij het aanvaarden van 
het ambt van bijzonder hoogleraar M a
nagement van Verandering in Organi
saties aan de Universiteit van Amster
dam op 10 februari 2000, Vossiuspers.
[3] Standish Group, Chaos Report.
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Binnenvaart door W im  Danhof

W im  Danhof is 
hoofdredacteur 
van Gevaarlijke 
Lading, vaktijd
schrift over ver
voer, op- en 
overslag van ge
vaarlijke stoffen.

Argeloos voor het laatst 
afdalen
Advies over het veilig betreden van besloten ruimten

Het is levensgevaarlijk, maar het gebeurt nog steeds. Door onwetendheid of gemakzucht worden beslo
ten ru imten in binnenvaartschepen soms betreden zonder dat vooraf de atmosfeer is gemeten en zon
der het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Elk jaar weer vallen hierdoor in Europa doden 
en gewonden. U leest een samenvatting van de presentatie die marit iem consultant G erri t  Bedet hield 
over het veilig betreden van besloten ru im ten in binnenvaartschepen op de jaarli jkse 'Gefahrguttage', 
een congres over vervoer van gevaarlijke stoffen met binnenschepen.

Afdalen alleen m et de juiste uitrusting en m eetapparatuur. Foto: Roel Piersma

Bij besloten ruimten gaat het om ruim
ten waar de buitenlucht onvoldoende 
kan circuleren. Woningen, stuurhuis en 
machineruimten vallen hier niet onder, 
maar lading-, ballast- en sloptanks gel
den wel als besloten ruimten, evenals 
bijvoorbeeld kofferdammen, walgan
gen, pompruimtes onder dek en bun
kertanks. Diverse gevaren kunnen op
doemen bij het betreden van besloten 
ruimten:
-  verstikking door zuurstofgebrek;
-  bedwelming door inademing of huid- 

opname van productdampen;
-  opname van stoffen die giftig of kan

kerverwekkend zijn;
-  vuur- en explosiegevaar;

-  het invreten van bijtende stoffen;
-  uitglijdgevaar door gladde vloeren in 

een ongereinigde tank.

Verstikking
Neem het gevaar van verstikking. De 
mens heeft zuurstof nodig om te leven. 
Bij een zuurstofpercentage onder 
zestien procent krijgt het bloed te wei
nig zuurstof. Het duurt even voordat je 
dat merkt omdat het een aantal secon
den duurt voordat het bloed met het la
gere zuurstofgehalte van de longen naar 
de hersenen is getransporteerd en de 
hersenen alarm slaan. W ordt het een
maal bemerkt, dan is het vaak te laat. De 
persoon bevindt zich bijvoorbeeld al

een aantal stappen op de ladder naar be
neden. Het zuurstoftekort verlamt ar
men en benen, waardoor de kracht ont
breekt om weer naar boven te klimmen. 
Het is ook de laatste jaren in de Europe
se binnenvaart voorgekomen dat een 
persoon die iets dergelijks overkwam, 
naar beneden viel omdat hij niet via een 
reddingslijn was gezekerd. In sommige 
gevallen kon men de gewonde persoon 
nog redden. Een korte periode van 
zuurstoftekort kan echter al leiden tot 
blijvend letsel. Betreed men zonder van 
de buitenlucht onafhankelijke adembe- 
scherming een ruimte die geheel is ge
vuld met stikstof, dan volgt de dood in 
slechts enkele seconden. Teveel zuur
stof levert overigens ook gevaar op. Bij 
ontsteking wordt de verbrandingsreac- 
tie dan versneld.
Sommige stoffen die zich qua concen
tratie ruim onder de onderste explosieli- 
miet bevinden, zouden wel al zeer giftig 
kunnen zijn. Regelmatige blootstelling 
aan giftige ladingresten en verfoplos- 
middelen leidt bijvoorbeeld tot sympto
men als geheugenverlies, verwardheid 
en een verlies van bewustzijn.

Voorschriften
Het A D N R  - Europees verdrag over 
het vervoer van gevaarlijke stoffen over 
de Rijn - bevat allerlei voorschriften 
voor het betreden van besloten ruimten. 
Zo meldt 7.2.3 onder de algemene voor
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Goede m eetapparatuur is belangrijk. Dit apparaatje m eet giftigheid, zuurstof en brandbaarheid.

schriften in 7.2.3.1.2: Het betreden van 
ladingtanks, sloptanks, kofferdammen, 
waalgangen, dubbele bodem en lading- 
tankruimten is alleen toegestaan voor het 
uitvoeren van controles en voor reini- 
gingswerkzaamheden. Overigens wordt 
onder betreding verstaan het betreden, 
het binnenstappen, maar ook het vooro
ver buigen. Ook in het laatste geval zijn 
dodelijke ongevallen gebeurd doordat 
men in een tankhoofd voorover boog in 
een tank die onder stikstof was.
Het betreden van lege besloten ruimten 
zonder persoonlijke beschermingsmid
delen is alleen toegestaan als door me
ting is vastgesteld dat zich geen gevaar
lijke gassen of dampen in de ruimte be
vinden; er voldoende zuurstof aanwezig 
is (wettelijk meer dan achttien procent); 
en er geen andere gevaren aanwezig of 
waarschijnlijk zijn.
Bedet: “Bij een zuurstofpercentage be
neden 20,9% zou men zich bovendien 
moeten afvragen wat daarvan de oor
zaak kan zijn en of een betreding zonder 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
wel verstandig is. Het is namelijk moge
lijk dat er in hoeken en nissen minder 
zuurstof aanwezig is. Het is daarom aan 
te raden om bij een lager zuurstofper- 
centage de ruimte verder te ventileren 
totdat hetzelfde zuurstofpercentage als 
in de buitenlucht aanwezig is.”

Bergingsuitrusting verplicht
Stel nu dat er zuurstofgebrek is, of er 
zijn schadelijke stoffen gemeten in lege 
ruimten die men wil betreden. In
7.2.3.1.6 wordt uitgelegd dat men dan 
van de buitenlucht onafhankelijke 
adembescherming en een nooduit
rusting moet dragen die is gezekerd via 
een koord. Bovendien mag men een 
dergelijke ruimte alleen betreden onder 
toezicht van een tweede persoon met 
dezelfde uitrusting. Twee andere perso
nen moeten zich in voldoende nabijheid 
bevinden, zodat zij in geval van nood 
hulp kunnen bieden. Bij aanwezigheid 
van een bergingsuitrusting is echter één 
extra persoon in de nabijheid voldoen
de. Het A D N R  verplicht niet het ge
bruik van een bergingsuitrusting. Het 
gebruik hiervan acht Bedet zeer wense
lijk: ladingtanks in de huidige schepen 
zijn vaak diep, waardoor het nog moei- 
lijker is om een bewusteloze persoon uit 
een dergelijke ruimte naar boven te ha
len.

Informatie over lading
De documentatie die volgens het 
A D N R  aan boord aanwezig moet zijn 
(onder meer het UN-nummer en schrif
telijke instructies) biedt volgens Bedet 
te weinig informatie over de vervoerde 
lading. Productinformatiebladen zoals

in het chemiekaartenboek bieden meer 
specifieke informatie, zoals fysische ei
genschappen over de vervoerde stoffen. 
Schippers en bemanningsleden die hun 
ADNR-certificaten behalen krijgen op 
het examen ook vragen over chemische 
en producteigenschappen. Het is aan te 
raden dergelijke informatie, zoals de fy
sische eigenschappen van de lading, ook 
standaard aan de bemanning mee te de
len. De vergaarde kennis op de oplei
ding voor ADNR-deskundige kan hier
mee op peil worden gehouden. Nu is het 
zo dat men na een A D N R  examen der
gelijke informatie in de gebruikelijke 
documentatie in de praktijk nog maar 
weinig tegen komt.

M eten
Bedet sprak in zijn presentatie vervol
gens over belangrijke zaken bij het me
ten van de atmosfeer. Gaat het om een 
ladingtank, dan moet men weten welke 
stoffen het laatst in de tank hebben ge
zeten om het meten daarop af te stem
men. Minimaal moeten de volgende za
ken bekend zijn:
-  productnaam met UN-nummer;
-  onderste explosiegrens;
-  MAC-waarde;
-  dampdruk;
-  stolpunt (in de wetgeving ook vaak als 

smeltpunt genoemd).
Afhankelijk van de stof kunnen andere 
gevaren een rol spelen zoals:
- stoffen die waterstofsulfide bevatten 
zoals ‘zwarte' producten of bepaalde 
naftasoorten;
- stoffen die zwaarder zijn dan water. 
Na reiniging met water kunnen bij ver
der handmatig schoonmaken plotseling 
gevaarlijke dampen vrijkomen uit wa
terplassen die worden beroerd. Dam
pen die eerder niet zijn gemeten wegens 
hun opsluiting in water.
Het is niet toereikend om alleen de 
atmosfeer in de ladingtank zelf te me
ten. Ook moet worden gecontroleerd of 
geen gevaarlijke gassen kunnen vrijko
men uit aanliggende ruimten of uit aan
gesloten leidingen waar bepaalde pro
ducten zich mogelijk hebben opge
hoopt. Daarnaast moet pas direct voor 
de geplande betreding de atmosfeer 
worden gemeten. Als men vervolgens 
de besloten ruimte betreedt, mag er aan 
de stand van ventielen en leidingen niets 
worden gewijzigd. Er mogen ook geen 
verbindingen tot stand worden ge
bracht via laadarmen of slangen met de 
walinstallatie.

S C H I P & W E R F  d e  Z E E  - MAART 2007 23



Meetinstrum enten
Er zijn allerlei soorten meetinstrumen
ten zoals zuurstofmeters, gasmeters, 
toximeters en meetinstrumenten die 
bijvoorbeeld de concentratie waterstof
sulfide meten. W e volstaan met drie op
merkingen over gasmeters en toxime- 
ters.
1. De in de scheepvaart gebruikte gas

meters werken onder meer volgens 
het principe van de katalytische ver
branding, waarvoor zuurstof nodig is. 
Is er in een ruimte zuurstofgebrek, 
dan zal de gasmeter een onjuiste en 
vaak te kleine concentratie aangeven. 
Eerst zal dus de zuurstofconcentratie 
moeten worden gemeten.

2. Gasmeters worden vaak gekalibreerd 
in methaan (CH4) omdat deze stof 
een stabiel ijkresultaat geeft. Deze 
stof heeft een onderste explosiegrens 
van 4,5%. Voor elke andere stof dan 
methaan cq elk ander gas dan het ijk- 
gas moet het meetresultaat worden 
vermenigvuldigd met een correctie - 
factor die de fabrikant heeft opgege
ven. Voor benzeen is dat bij enkele 
apparaten ongeveer factor 2. D it is 
vaak niet bekend. Ook wordt wel in 
propaan geijkt, waarbij de toe te pas
sen factor kleiner is.

3. De veel verkochte toximeters op basis 
van gasdetectiebuisjes hebben een 
aantal nadelen, zoals het feit dat men 
voor elke te meten stof specifieke 
buisjes nodig heeft en het grote aantal 
buisjes dat men aan boord moet heb
ben. Ook de beperkte werkingsduur 
en de precisie (mogelijke afwijking 
van meerdere procenten) vormen na
delen. Dergelijke nadelen gelden vol
gens Bedet minder voor toximeters 
die werken op basis van het P ID - 
principe (Photo Ionisation Detection). 
De oorspronkelijk dure PID-meters 
zijn steeds goedkoper geworden en 
kunnen tegenwoordig in één apparaat 
worden gebruikt in combinatie met 
gasmeters en zuurstofmeters.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in gewij
zigde vorm in ‘G evaarlijke Lading’ nr. 6
2006.

Voorbeelden van ongevallen

Er zijn vele voorbeelden bekend van dodelijke ongevallen bij het betreden 
van besloten ruimten. Hier volgen enkele:

Ladingtank
Bij het betreden van een ladingtank in de parceltanker ‘Anco Duke' (een be
kend voorval uit de zeventiger jaren) raakten twee personen bewusteloos. 
Andere bemanningsleden gingen kijken wat er aan de hand was. In totaal 
vonden zeven mensen de dood, omdat er geen of onvolledige metingen wa
ren verricht.

Pom pruim te
Aan boord van een parceltanker waren twee personen in de pompruimte lei
dingen aan het omstellen. Vanaf het dek werd met perslucht een buisleiding 
schoon geblazen. Vanwege de hoge snelheid waarmee lucht uit deze leiding 
vrijkwam, spatten productrestanten uit de kielruimte naar boven. Daar ver
mengden deze restanten zich met de omgevingslucht in de pompruimte. De 
twee personen in deze ruimte raakten bedwelmd en vonden de dood. Het 
commentaar van de United States Coast Guard: “Pumprooms are deadly”.

Nafta
Tijdens een leegreis na het lossen van Nafta UN -1268, werden de tanks ge
ventileerd. Voor een verdere reiniging betrad een bemanningslid met een fil- 
termasker Tank 8, zonder de toestand van de tank eerst te meten. Na het on
geval werd slechts acht procent zuurstof en een gasconcentratie van honderd 
procent van de onderste explosielimiet gemeten. De betrokken persoon heeft 
het voorval niet overleefd.

Visolie en wijn
Soms gaat het ook mis bij ladingen die niet bekend staan als gevaarlijk. Twee 
voorbeelden:
Een ladingcontroleur moest op kerstavond een lege, ongereinigde ladingtank 
controleren. De vorige lading was visolie, een lading die normaal gesproken 
ongevaarlijk is. De tanks waren al enkele dagen afgesloten. Door de oxide
rende werking van de vorige lading bevatten de tanks een verminderd zuur
stofgehalte. De controleur ging zonder het zuurstofgehalte te meten de tank 
in en overleed.
Een Franse wijnboer wilde aan het begin van het wijnseizoen zijn wijntank 
inspecteren. In de tank bevond zich een resthoeveelheid wijn. Door oxide
ring had de wijn zuurstof aan de tankruimte onttrokken. De wijnboer, zijn 
zoon en twee andere personen die hen gingen zoeken, vonden door zuurstof
gebrek de dood.

24 S C H I P & W E R F  d e  Z E E  - MAART 2007



Holland Marine 
Equipment

Masters of Innovation

Maritime Innovation Award 2007

De inschrijving voor de Maritime Innovation Award 

2007 is gestart! Heeft uw bedrijf een waardevolle 

innovatieve bijdrage geleverd? Vul dan het inschrijf

formulier in op www.hme.nl. Mogelijk ontvangt u de 

award tijdens het Maritime Awards Gala op i november 

2007. Inschrijven is mogelijk tot 18 mei 2007.

Y  i  Maritime L /  Innovation Award 2007

HME op d e ‘Binnenvaart Innovatiedag’

Op de ‘Binnenvaart Innovatiedag’, 13 april in Delft, 

georganiseerd door het Bureau Innovatie Binnenvaart, 

is ook de toeleveringsindustrie vertegenwoordigd. De 

HME-stand biedt informatie van de deelnemers aan het 

Innovatie Prestatie Contract (IPC) voor de binnenvaart.

Seminar ‘W ens van reders, uitdaging voor 

toeleveranciers’

Op 18 april wordt, in samenwerking met de KVNR, het 

sem inar‘Wens van reders, uitdaging voor toeleveran

ciers’ georganiseerd.Tijdens deze bijeenkomst zullen 

toeleveranciers en reders elkaar treffen en van 

gedachten wisselen. Er wordt ingegaan op innovaties, 

die vanuit een gezamenlijk initiatief zijn ontstaan. 

Verder wordt bekeken waar mogelijkheden bestaan om 

nieuwe innovaties te ontwikkelen.

M arktinzicht ‘Sleep- en supplyboten’

Vanuit het Maritiem Innovatie Programma wordt ook 

de offshore als belangrijke pijler van de maritieme 

maakindustrie genoemd. Op 8 mei organiseert HME 

het sem inar‘Marktinzicht Sleep- en supplyboten’, dat 

met name informatie verschaft over bevoorradings

schepen.

Nieuwe adjunct-directeur 

Na bijna 8 jaar heeft NickWessels zijn baan bij HME 

verruild voor een functie als Sales & Marketing 

Engineer bij Sea of Solutions BV. In Gert-Jan Huisink 

is een uitstekende opvolger gevonden. Huisink is als 

adjunct-directeur verantwoordelijk voorde innovatie- 

en kennisoverdrachtactiviteiten en is toegetreden tot 

het managementteam.

Algem ene Ledenvergadering

Op 4  april 2007 vindt de Algemene Ledenvergadering

plaats bij Vroon Offshore Services BV in Den Helder.

Exportprogramma 2 007

De wereldwijde scheepsbouw floreert en dat willen wij 

uitdragen tijdens de volgende HME-exportactiviteiten:

- Handelsmissie Brazilië* (24 - 31 maart)

- Handelsmissie Turkije* (22 - 24 april)

- Europort Eurasia* (25 - 29 april)

- Nor-Shipping (12 -15juni)

- N EVA 2006* (24 - 27 septem ber)

- INMEX India (3 -5  oktober)

- Kormarine (24 - 27 oktober)

- Europort Maritime (6 - 9 november)

- Marintec* (2 7 -3 0  november)

* Uitgevoerd in opdracht van EVD

Voor meer informatie en inschrijven: www.hme.nl

Vereniging Holland M arine Equipment 

HME organiseert technische en exportactiviteiten voor 

haar leden. Door de hoge frequentie van activiteiten 

worden netwerken gestimuleerd en het kennisniveau 

bevorderd. De vereniging vertegenwoordigt de 

maritieme toeleveringsbranche bij overheden, pers 

en zakelijke doelgroepen.

Voor meer informatie:T: (010) 44 44 333 of 

E: info@hme.nl.

Overige activiteiten

- C u rsu s‘Scheepsbouw 

voor niet- 

scheepsbouwers’ 

(startdatum 2 april)

- W orkshop‘Toepassing 

classificatieregels voor 

elektrotechnische 

ontwerpers’ (9+16 mei)

- Binnenvaartontmoetings 

dag (31 mei)

- Training Sound and 

Vibration on Board 

(5 + 6 juni)

Kijk op www.hme.nl voor

een com pleet overzicht

http://www.hme.nl
http://www.hme.nl
mailto:info@hme.nl
http://www.hme.nl
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Bureau Veritas Marine
Interpretatie van internationale wet*en regelgeving voorde binnenvaart

Bureau V-=rj| = = soes || eer toonaangevende 
rol cp hel gebigd van plan approval en 
ir-.spteciieni Als classificatie instelling heali 
Bureau Verltas h h i  gedegen en wereltNj^de 
y r 'k t i  ii l i r iy  O p g e b O u w d  * M  W ü f d t  S lO fn  g ö fO S
pedee*d ais pan^r m de scheepsbouw, 
scheepvaart en offshore intfiislrie.
Z o c a  da 1erm tchBepvaan rer sprake komt. 
wondt die vrijwel automatisch geassocieerd 
mei aw vaart. Desalniettemin behoort ook de 
bnnenvaart tot hel aandachtsgebied wan 
Bureau Veritaï. Onder de ectiwleüen cbe 
Bureau Veriras ontplooit in deze specifieke 
bedrij'&1ak vair ondermaer de beoonJeling 
van scheepsontwerpen en de interpnelalie 
wan J e  miematMnaJe wel- en regelgeving die 
cp de Hnnémnprt wan toepassing Is. 
Voldoende neden om één van de specialisten 
ven de Marine divfsie hierover aan hel woord 
la laten

Prmcpai Su(ve-y0f  Jan Huls: *Oe binnenvaart 
is een complex gebeuren en gef oppald aan 
een uitgebreid pakket van rlchttjnen en voor
schriften. Naagt de Inaditionele binnenvaart is 
ef ook sprake i/an een mix lussen zee- en 
binnenvaart. Hel gegeven dat zeeschapen 
öe bmiiGnwalefen öevaren is nlsl nieuw 
Üe «ordeien  liggen voor de hand, Overslag 
komt huerdwr Ie vervallen en daarmee de |ijd 
en kosten dia hieraan verbonden zijn.’

Huis vcrv*lgi -Eigwrilijk l& d>1 ean typ Sth 
Europees fenomeen dat zich &||na nergens 
anderg 1er wereld voordgel, dankzij het via 
een urtgebred netwerk ven binnenwater 
bereikbare acfrlartand

Gevraagd naar de essentie ven de voort
durende ontwikkeling ven de eisen c e  aen 
da b im arvaa4  worden ggtlt: d antwoord! 
Huls: 'Van meet al aan stond veiligheid 
panlraal, later Jtwafw daar do mibou re gal 
geding bij, m de k)op <3& (aren Is de regel
geving verder aangeKherpt.
Rederijen, scheepbouwers en individuele 
schippers hebben allemaal te maken met 
aan groot aantal wetleh^a voorschriHen en 
toezichthoudende instanties.
Een belangrijke laak vpgr gng Is om de 
geldende wel- en regelgeving op de juiste 
manier 1e interpreteren an onze opdracht
gevers hierin wegwijs [e maken.'

■Vanal de ontwerpfase morden ivl| geraad
pleegd om 1e voorkomen dar schepen niet 
voldoen aen de strenge ersen. Het kamt 
regelmatig voor dat we praktisch gerichte 
OfüOÉSirijjen moeten bedenken d*n ervoor te 
zorgen dat een ontwerp ïodanig wordt aan- 
gepasl dal het schip in kweslie in de vaart 
genomen kan wonden en qua specrficaJlles 
beantwoord! aan de regels."
'Naast specifieke kenniadraait hel hier 
uilaraard in belangrijke mate Om ervaring, 
in de praktijk zien we nog wei eens dar 
verschillende regels met elkaar in legen- 
SpraaK zijn. In dengelijke gevallen komE het 
erop aan dat we onze rol als neutrale en 
objectieve specials! waarmaken", aldus 
Huis.

Meer- irtom ialle ?
Neem w n ta d  met on? op via: 
im hu l»@ n]-b 4Jreau v tirila$ .£0rt>

P eg els en unstam iw
HqpimH Hbi bncdn: sw la vgn 
nationale-«fl rfibemaikMialfr 
rebels en tM zltfithoucerrfs 
instantie; nitf zionctornieer kan 
rtundari taiflOiKjKMal, g & fth  de 
navolgende opsomming een  
InaruK -'3 1 de com p leten  van

msipiio.

BOB
B io n a » c l> e f ia n  E : :v u i i  

NCVQ
N 1.111r i;L 11 C Ë r l i l ic a a i  vidii Gt:r:iJ-
Keuning, 

fiüs (FtljKf
Hi.ij cnii.inl Q r V É ir lü e k  S c h e p e n  
(OP da rvi)-

FPR
Rijnvaart palihereglament.

C C P
C o n lr ^  C cm m i^ ir; vpyr c<j 
Ni|iW£ail.

IM S
l(lL*rnuionSl AiSüCiflliCitKJ 
Classtrcasion S«it« le3 .

AÜU  ADHfl |F.|:in:
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transport intErnatlonal des 
merchandiees danger-susea per 
wuic dp rwvigsdion in(èrioiai(j.
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QngarTjj(icn.

IVW
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International] Classification Society
Classificatie van binnenvaarttankers: 

Schaalvergroting en grote ladingtanks

- ■  — I O B i £

_ ■  V

Bureau neeh van flensen Shipbuilding de opdracht aeknegen voor het gnde*
KlsFse brengen ven het binnenvaart bunkerschip 'Vinntrs II!" (ontwerp N E C  voor Vinolra 
Bunkers & Tfen&pcrt). Dit schip worm met hoofdaFmelingen van 134 .96 x 22.ËÜ x 6.36 m 
en 0*1 d e a r iw ip t  iran 12000 L één van de groolste Êtftitpan ia haar u o t  Hui 
ladin^geöeolte Is verdeeld In if l tanks met een iciaai volume van circa 1 z e t»  nu3 10 van 
deze ladingtanks hebben een volume dal groter & dan de tradilioneel door de ADNft 
voorgegohreven maximale tenkgnootle grootje van 300 m3. One hier goedkeuring voor 1e 
hijgen, d ier: de ontwerper aan 1e tonen det hel risico van uilstioming bij een aanvaring 
niet g _o l e r ia dan bij een re le re n lie E c h ip  dat volgens de Iradibonele ADNFt eisen ia 
ontworpen. Daartoe is de “Vmotra 10" geconstrueerd mei de door- de Sctielde ontwikkelde 
en gepalemeerde fcolsbestendige hulöconstfwale, de zogeheten "-Scnelderiuitr.

De bovengenoemde aspecten, alsmede de door de markt gedreven wens 10 oplimaa) 
rogeh k gebruik 1e willen meken van hetconslmrtiemalenael - maaimakaering ven het 
deadweight door een 20 Iich1 mogelijk caeco 1e ontwerpen - heett ertoe geleid dal Bureau 
Verilas hBt castc beoordeel! ^an de hand van gedetailleerde öindige elemenien 
tjcrökÉnmytn, Met bflhulp van iJtnir: aari|H* kunnen io ^ e i gedrag als responsie van de 
wnsinxale zeer nauivkeung wenden geanalyseerd. Er Is jow ei aantfacw geschonken aan 
de globale slertile wan de njmp (primair verban^ f llï aan een aantal bijzondere details,

B u re a u  V eritas  M a rin e  
N ed erlan d

Nallonaal neruerK van 2 
vestginjan (RoltevidBin en
CV-rniivjCü-; p r  ^ 0  nwiijivirtjrkHjrs-

Lev en ngs program ma.
r.r - j ) &fp- tJ0 OOtd>*1 g , flvalualiBS,
inspecties gn sgrliRcering

ftcüvnenen m acreepstMiJrt. 
scheepvaart en alfgtwa
irtfejttiifi

BUREAU VERITAS 
ViBaHiLdijH. ZZ3-2J1 
3011 GW ROTTERDAM

POSTBUS 27105 
BHüCSftQTTEflUAM

r*i. oKt-asaa«
Fa*. D1G -241 1DD0

Benieuwd naar o n »  
v a c a tu re s ?

VYii zoeken:

■ Pl*ft Approval E rtjirtft«
- Surveyor
- Marin« Center Surveyors 

Marine Inspector

N . i :Jüi i ! ir ïlü iir ia n ie  Cwer t i * / «
Yi3Calur&a en ünre
kun Je vinden op onze rtebs-ies
www.buresuverltfle.nl en
www.vBrlslPr.com

We ontvangen graag je sollicilalie 
per e-mail die je sarnen ra t  ie CV 
kjnl slurfln san:
I II ii ii 'duï rl ixjitrfiuMÉi iia ï.eam

TgM&niEcfca Inlichtingen n|n 
«üjrkrißtiaar via onjtf sMfllintf 
HRM ::fi liHcrcunr.ii n iici 
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Special door Ir. W. de Jong

Editorial shortsea shipping
In veel opzichten is de shortsea shipping voor Nederland een belangri jk deel van de marit ieme in
dustrie. De Nederlandse vloot bestaat voor 75  procent uit schepen kleiner dan 1 0 .0 0 0  GT, de helft is 
kleiner dan 5 .0 0 0  GT. Onze werven zijn ook in hoge mate afhankelijk van de bouw van kleinere schepen. 
En hoewel veel van deze schepen wereldwijd worden ingezet, w o rd t het merendeel vooral voor shortsea 
vervoer gebruikt. In de Nederlandse havens vo rm t het shortsea segment eveneens een aanzienlijk deel 
van de totale bedrijvigheid.

Ir. W . de Jong is 
oud-directeur 
van Lloyd's Re
gister Londen en 
als redacteur 
verbonden aan 
Schip &  W erf de 
Zee.

In verband met de groeiende congestie, 
milieu- en energieproblematiek pro
beert de EU , samen met de aangesloten 
landen, de ontwikkeling van de shortsea 
shipping te stimuleren. “Motorways of 
the sea” is daarbij de kreet. Men neemt 
daarbij zoveel mogelijk de hele logistie
ke keten in ogenschouw, van leveran
ciers/fabrikant tot klant, in intermodaal 
verband met daarbij de nadruk op 
shortsea, binnenvaart en rail. In deze 
shortsea special wordt een aantal facet
ten van deze steeds belangrijker wor
dende scheepvaarttak belicht. U  vindt 
informatie over de Europese shortsea 
shipping school, een artikel over de ont
wikkelingen in deze vervoerstak ge
schreven door het Nederlandse voor
lichtingsbureau voor shortsea shipping 
en een artikel over “Havens en Feeders” 
van onze eigen redacteur Hugo Dill. In 
het artikel “Van kustvaart naar shortsea 
shipping” wordt namens de Damen 
Shipyards groep het onderwerp belicht 
en in een ander artikel wordt het con
cept van de Trans Sea Lifter (T SL ) be
schreven als een bijzonder logistiek con

cept en een methode om het probleem 
van havencongestie te omzeilen of op te 
lossen. Jakob Pinkster beschrijft ten
slotte in twee artikelen een paar bijzon
dere schepen die recent aan de shortsea 
shipping business werden toegevoegd. 
De “Naval Architect” van januari 2007 
beschrijft de ontwikkelingen van de 
shortsea shipping in Noorwegen, zoals 
bekend een land met een zeer lange 
kustlijn en veel havens. Interessante as
pecten van die Noorse ontwikkeling zijn 
het gebruik van LN G  (vloeibaar 
aardgas) als brandstof voor shortsea 
schepen en de introductie van gespecia
liseerde schepen voor bepaalde la- 
dingstromen. De “Fairplay” van de
cember 2006 beschrijft de congestiepro
blemen van de N .W . Europese havens 
als gevolg van de snel toenemende 
transportvolumes (“Europe faces inter
model crisis”) en in november 2006 
klaagde de Vereniging van Duitse 
havens dat de ontwikkeling van short- 
sea shipping te langzaam ging en dat er 
met name een gebrek bestaat aan snelle, 
moderne ro/ro schepen. Er zit dus nog

wat in het vat voor de scheepsbouwers! 
De binnenvaart is vaak nauw verbon
den met de shortsea shipping en dat be
tekent dat ook deze vervoerstak goed re
kening moet houden met de groei van 
shortsea vervoer. Een probleem zou 
daarbij kunnen worden dat er meer en 
meer binnenhavens zijn waar de over- 
slagfunctie dreigt te verdwijnen door 
ander gebruik van de terreinen aan de 
havens zoals voor woningbouw en kan
toren. Volgens de “Schuttevaer” van 3 
februari heeft de organisatie van Duitse 
binnenhavens over dit onderwerp re
cent de noodklok geluid. W ie regelma
tig in Nederland rondkijkt en ziet wat er 
langs de kanalen en rivieren gebeurt, 
kan zich voorstellen dat dit ook in ons 
land een probleem zou kunnen worden 
of wellicht reeds is. Onze overheid zal 
daarbij niet alleen bestaande haven- en 
andere overslagfaciliteiten moeten be
schermen, maar ook voor de toekomst 
rekening moeten houden met de toene
mende noodzaak om meer over het wa
ter te vervoeren en daarvoor ruimte aan 
kanalen en rivieren te reserveren.

- t e r  M U L T I N V
Scheepsbouwkundig Studiebureau
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Special door Ir. W. de Jong

Opleiding voor
Short Sea Shipping
“European Short Sea School of Shipping”

Op 30  september 2 0 0 6  vond de officiële inauguratie plaats van deze opleiding, heel passend aan boord 
van de cru iseferry “Fantastic” , varende van Barcelona naar Genua. Bij die gelegenheid voorspelde de di
rec teur van deze nieuwe 'school', Eduard Rodés, dat de toekomstige directeuren van logistieke bedrij
ven cursussen op zijn school zullen hebben gevolgd. M et andere woorden: geen gebrek aan ambities!

Gedurende meer dan drie jaar vooraf
gaande aan deze officiële start zijn er aan 
boord van de Fantastic reeds short sea 
cursussen gegeven waaraan bijvoor
beeld in 2005 zo'n 2.500 studenten heb
ben deelgenomen. Deze cursussen wa
ren begonnen op initiatief van organisa
ties uit Spanje en Italië. M et een donatie 
van bijna 1 miljoen euro uit het Marco 
Polo programma van de E U  kon deze 
opleiding nu in een echte school worden 
omgezet. Het is één van de methoden 
waarmee de EU  probeert short sea ship
ping te stimuleren. Behalve de oor
spronkelijke initiatiefnemers, Spanje en 
Italië, werken nu ook België, Denemar
ken, Frankrijk, Duitsland, Grieken
land, Ierland, Nederland, Noorwegen, 
Polen, Portugal, Zweden en het Vere
nigd Koninkrijk samen in deze acti
viteit.

Inhoud
De vierdaagse cursussen worden ge
houden tussen oktober en mei aan 
boord van een cruiseferry, varend tus
sen Barcelona en Genua - een typische 
short sea verbinding.
Afhankelijk van hun achtergrond en be
langstelling kunnen studenten kiezen 
uit een aantal verschillende cursussen, 
bijvoorbeeld primair gericht op mede
werkers van handels- en transportbe
drijven, of op studenten van E U  univer
siteiten met belangstelling voor interna
tionale logistiek of meer gespecialiseer
de programma's voor postdoctoraal 
onderwijs in logistiek en internationale 
handel en transport.
Onder andere de volgende onderwer

pen worden behandeld: short sea rede
rijen, schepen en diensten; operationele 
facetten, procedures en documenten; 
short sea shipping promotie; milieu
aspecten; vergelijkingen tussen kosten 
van verschillende transportmodalitei
ten. De theoretische lessen worden af
gewisseld met workshops en excursies.

Informatie
De cursussen kosten 250 euro, reis
kosten voor de studenten naar Barcelo
na worden door de school gesubsidi
eerd. B ij alle cursussen hoort een bezoek 
aan de havens van Barcelona en Genua 
en/of Civitavecchia.
Voor meer informatie zie: www.2e3s.eu

D. Touw Expertise- en Ingenieursbureau BV 
Surveyors & Consultants

D. Touw Expertise- en Ingenieursbureau BV, onderdeel van 
de Touw B&B Holding Groep, verleent expertise- en 
consultancydiensten in de maritieme sector. Het werk wordt 
veelaluitgevoerdin opdracht van verzekeraars, rederijen, 
banken etc.

Ter versterking van ons team  zijn w ij op  zoek n a a r een

schade-expert

Functie
Het w erk  van een schade-expert is zeer geva riee rd . H ij/z ij 
inspecteert, stelt de sch a d e -o o rza a k  vast, be p aa lt de 
repa ra tiekosten , voe rt besprek ingen en legt z ijn /h a a r 
onderzoeksresu lta ten en conclusies vast in een rapport.
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De gedach te  gaa t u it n a a r een en thousiaste  ka n d id aa t op 
H B O -n ive a u  m et een M AR O F o p le id in g . H ij/z ij d ien t te 
beschikken ove r g oede  con tac tue le  e igenschappen , terw ijl 
een uitstekende kennis van zowel de N ede rlandse  als 
Engelse taa l een abso lu te  m ust is.

Sollicitatie
Uw s o llic ita tie b rie f vergezeld van uw C V  kunt u rich ten aan 
de d irec tie  van D. Touw  Expertise- en Ingen ieu rsbu reau  BV, 
W aa lh a ve n  Z Z  1 0 , 3 0 8 8  H h  R otterdam .
U kunt uw reactie  o o k  sturen n a a r ons e -m a ilad res: 
ro tte rd a m @ to u w .n l.
V o o r m eer in fo rm a tie  w o rd t verwezen n aa r onze website 
w w w .to u w .n l.
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Special door Ingrid van Gelderen en Sander van ’t  Verlaat

Shortsea heeft het tij mee
Ontwikkelingen in shortsea vervoer

Voor de ontwikkelingen in het shortsea vervoer [1] kan men naar cijfers kijken. Cijfers - in d it geval van 
shortsea overslag in Nederlandse havens - geven echter maar een deel van de ontwikkelingen in het 
shortsea vervoer weer. Statistieken zeggen weinig over ontwikkelingen in containers, schepen, havens 
en term inals. Het Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping geeft hier een overzicht.

De shortsea overslag in Nederland 
groeit ieder jaar. De afgelopen jaren 
(sinds 1996) is de trend dat op een hoge 
stijging een minimale stijging volgt. 
Ook in 2005 is een minimale stijging het 
geval. Na een stijging van de totale 
shortsea overslag in Nederlandse 
havens van elf procent in 2004, is de 
stijging in 2005 slechts 0,72 procent (to
tale shortsea overslag van alle goederen 
in 2005: 271 miljoen ton), zie tabel 1.

De overslag van shortsea containers, ge
meten in tonnen, is in 2005 gegroeid met 
21 procent tot bijna 37,6 miljoen ton. De 
overslag van containers heeft een aan
deel in tonnen van bijna veertien procent 
in de totale shortsea overslag. Het aan
deel dat de verschillende typen goederen 
in de totale overslag in Nederlandse 
havens hebben, toont een lichte veran
dering. Het aandeel van vervoer van 
vloeistoffen (waaronder olie) daalt met

Het Voorlichtingsbureau heeft in 2006 
een inventarisatie afgerond over het 
aanbod van 40 ft en 45 ft palletbrede 
containers in Europa. Op dit moment 
hebben ongeveer 24 shortsea operators 
en logistieke dienstverleners gezamen
lijk meer dan 17.500 stuks 40 ft pallet- 
brede en meer dan 22.400 stuks 45 ft 
palletbrede containers in gebruik. (Dit 
zijn de aantallen die het Voorlichtings
bureau heeft kunnen achterhalen, zon-

Tabel 1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Totale shortsea overslag in m ln ton 196,1 210,9 212,0 215,3 232,5 232,6 241,2 242,3 269,1 271,0

Stijging t.o.v. voorgaand jaar in % 7,54 0,52 1,55 8,02 0,02 3,68 0,49 11,03 0,72

Ingrid van Gelde
ren is medewer
ker communicatie 
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tingsbureau 
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ping.

Voor 2006 zijn de verwachtingen dus 
weer hoog gespannen. Gezien de reeds 
gepubliceerde cijfers van de havens van 
de totale overslag (er is nog geen split
sing tussen deepsea en shortsea beschik
baar) zal de trend zich voortzetten, maar 
dit keer niet met dubbele cijfers. Hoe
wel Amsterdam, Groningen en M oer
dijk topjaren hebben gedraaid, worden 
de shortsea overslagcijfers grotendeels 
bepaald door de overslag in Rotterdam. 
De Rotterdamse overslag groeide wel in 
2006, maar veel minder hard dan ver
wacht. In Zeeland is de overslag in 2006 
zelfs licht gedaald.
De overslag van de containers in tonnen 
volgt niet de trend in de totale shortsea 
overslag, zie tabel 2.

een procent, datzelfde geldt voor droge 
bulklading. Het vervoer van rollend ma
terieel (RoRo) daalt sterk met 29 pro
cent. Stijgers zijn de containers (+ 21 
procent) en overig stukgoed (+ dertien 
procent). De totale verdeling is te zien in 
het taartdiagram op de volgende pagina.

Containers en trailers
De groei in het containervervoer is te 
danken aan de invoertoename van con
tainers uit het Verre Oosten. Maar ook 
het intra-Europese vervoer is gegroeid 
dankzij het grotere aanbod van trailer 
vervangend materiaal: de 45 ft pallet- 
brede container, die in steeds meer vari
anten, voor steeds meer bestemmingen 
wordt aangeboden.

der volledigheid te claimen.)
Een aantal rederijen verwacht hun vloot 
van palletbrede containers in 2007 ver
der uit te breiden. Deze containers wor
den gebruikt voor huis/huis vervoer 
binnen Europa. Het aantal bestemmin
gen waarop de containers aangeboden 
worden, neemt ook toe. Niet alleen naar 
de bakermat van de palletbrede contai
ners, Engeland, maar nu ook vanuit 
Nederland naar (Noord-)Ierland, Rus
land, Scandinavië, Baltische Staten, P o
len, Portugal, Spanje, Marokko en T u r
kije.
Het belang van de 45 ft palletbrede con
tainer is dat er meer pallets in kunnen. 
Daarom is dit type container door de 
markt omarmd als de ware intermodale

Tabel 2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Shortsea overslag in Nederlandse 
zeehavens: containers en flats in mln ton 21,5 24 24,5 25,9 29,2 22,9 24,6 26,8 31 37,6

Stijging t.o.v. voorgaand jaar in % 11,60 2,25 5,66 12,59 -21,46 7,20 9,08 15,85 21,04
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laadeenheid in Europa. De markt zit 
niet stil. De reactie van verladers op de 
45 ft palletbrede container is zo positief, 
omdat nu evenveel pallets in een contai
ner als in een 13,60 meter wegtrailer ge
laden kunnen worden.
En er was nog een wens: de mogelijk
heid om de container van de zijkant te 
beladen. Ook hiervoor hebben de short- 
sea rederijen een oplossing gevonden en 
introduceerden de 45 ft pallet brede 
“curtain side” container. Deze contai
ners met een schuifgordijn aan de lange 
zij kant worden op dit moment aangebo
den voor huis/huis vervoer naar Balti
sche Staten, Engeland, Ierland en Span
je. Deze containers kunnen op dezelfde 
wijze behandeld en gestapeld worden 
als standaard containers en zijn ook ge
schikt voor vervoer via alle transport
modaliteiten.
Daarnaast zijn in de afgelopen jaren nog 
diverse andere typen 45ft palletbrede 
containers ontwikkeld. Zoals extra hoge 
(high cube) en reefer (koel/vries) con
tainers en combinaties daarvan. Vooral 
de vraag naar vervoersmogelijkheden 
voor geconditioneerde lading vertoont 
een stijgende lijn.

M aatschepen 4 5  f t  containers
Door de toename van 45 ft (palletbrede) 
containers zijn de specificaties van sche
pen in dat verband veranderd. Daar
naast is er de tendens naar groter en 
sneller. De schepen worden groter, 
doordat een groot deel van de intra-Eu- 
ropese lading in 40 en 45 ft containers 
vervoerd wordt. De snelheid neemt toe 
om een grotere betrouwbaarheid in het 
vaarschema te kunnen garanderen.
Het scheepsontwerp heeft verder als 
voordeel dat lege containers overal door 
het schip geladen kunnen worden. 
Doordat het schip sneller vaart dan de

oudere schepen, is ook betere herpositi
onering van lege containers mogelijk.
In januari 2005 werden de eerste sche
pen in gebruik genomen die speciaal 
zijn gebouwd voor het vervoer van 45 ft 
containers.
De Noorse rederij D FD S Lys-Line was 
met de Lys Box (750 T E U ) de eerste. 
Dit schip onderhoudt een dienst tussen 
Rotterdam, Immingham, Oslo, Moss, 
Brevik en Kristiansand. Sindsdien heeft 
Lys Line ook nog een zusterschip in ge
bruik genomen. Geest North Sea Line 
(nu Samskip Multimodal Container 
Logistics) nam in dezelfde maand de 
Geeststroom (812 T E U , 18 knopen) in 
gebruik. Op dit moment heeft Samskip 
zes zogenaamde 45 ft-schepen varen. 
Daarnaast is er een toenemende vraag 
naar schepen met ijsklasse door groei - 
end containertransport naar Rusland en 
de Baltische Staten. Dit was in 2005 de 
snelst groeiende markt voor de haven 
van Rotterdam. Het schip ms Expansa

(340 T E U , 15 knopen), varend voor 
Containerships, combineert beide ele
menten. Het schip heeft de hoogste ijs
klasse en kan naast 150 containers van 
20 ft ook 66 containers van 45 ft vervoe
ren. D it schip is van rederij JR  Ship
ping. Hun nieuwbouwprogramma van 
zes schepen van 917 T E U , welke van 
2006 tot dit jaar geleverd worden, heb
ben de hoogste ijsklasse. De laatste vier 
zijn, gezien een maximale diepgang van 
zeven meter vol beladen en met 340 
stuks 45 ft containerposities, ideale 
schepen voor de Baltische markt.

Shortsea havens en term inals
Shortsea verkeer heeft een belangrijk 
aandeel in de overslag in de Nederland
se havens. Een aantal havens en termi
nals speelt hierop in, door zich speciaal 
te richten op het shortsea vervoer.

Eemshaven
In juli 2006 werd het startsein gegeven 
voor de bouw van het “Shortsea bekken 
Eemshaven”. Het gaat in Eemshaven 
om een nieuw gegraven havenbekken 
met een 350 meter kade aan tien meter 
diep water. Fase 2 voorziet in nog eens 
350 meter kade en er ligt twintig hectare 
beschikbaar terrein. Het budget is er - 
circa twintig miljoen euro voor de basis
infrastructuur in fase 1. De nieuwe 
shortseaterminal kan medio 2007 star
ten. De 350 of mogelijk 700 meter 
shortsea-kade komt aan de zuidzijde. 
De noordzijde van het 200 meter brede 
“Shortsea bekken Eemshaven” wordt 
ontwikkeld door een ferry operator met 
een ro/ro-dienst voor vracht en passa
giers, ofwel een Ropax-dienst.

mv LYS BOX is speciaal gebouwd voor het vervoer van 4 5  ft  containers
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Herkansing voor Dordrecht
In tijden van exploderende capaciteits- 
behoefte wil Dordrecht de Prins W il
lem Alexanderkade herontwikkelen. Er 
moet een trimodale containerterminal 
komen, die naast overslag van droog en 
nat massagoed, het shortsea overslagpa- 
let in de Dordtse zeehaven verbreedt. 
De ontwikkeling van het Zeehavenge- 
bied is een van de grote projecten waar
aan Dordrecht werkt om de havenstad 
aantrekkelijker te maken. In het kader 
van de zogeheten “Toppenregeling” is 
voor de herinrichting van het gebied bij 
het ministerie van Economische Zaken 
een subsidieaanvraag ingediend van 2,3 
miljoen euro. Het vernieuwde Zee- 
havengebied moet in de toekomst 1.250 
extra arbeidsplaatsen opleveren.

containerterminal heeft in vrijwel totale 
stilte - men wilde eerst het functioneren 
afwachten - de logistiek voor de opslag 
van volle containers op zijn belangrijke 
locatie R S T  zuidzijde aan de Beatrixha- 
ven in Rotterdam veranderd. Achter de 
kade is hiervoor een containerstack ge
bouwd. Voorheen werd alles op de kade 
opgestapeld, tussen de poten van de 
brugkranen. De nieuwe importstack 
wordt bediend door twee transtainers 
(rail mounted land gantries). Maar het 
bijzondere is de aanvoer, want dat loopt 
via spoorbanen die haaks op de kade 
staan. Er rijden speciale platforms met 
elk negen 45-voeters tweehoog, tussen 
de kade en de nieuwe stack. Er zijn 
twaalf van deze “multitainers”, dus 
twaalf railbanen. Er staan zes lieren die

Delta Barge and Fee

der Terminal op de 

kop van het schier

eiland

Ferries in Vlaardingen
In september 2006 heeft Norfolkline de 
nieuwe terminal in Vlaardingen in ge
bruik genomen. M et een terminal van 
tien hectare, twee linkspans voor gelijk
tijdige behandeling van twee schepen en 
ligplaatsen voor schepen van 200 meter, 
heeft Norfolkline voldoende capaciteit 
voor de toekomst. De A.P. Moller 
dochter vervoert met vier afvaarten per 
dag op jaarbasis ongeveer 225.000 on
begeleide trailers tussen Vlaardingen en 
Felixstowe (UK) en tussen Vlaardingen 
en Killingholme (UK).

elk twee multitainers trekken en die 
door de kraanmeester vanuit de brug- 
kraan worden aangestuurd. De efficien
cy die R S T  van deze investering ver
wachtte, is uitgekomen. R S T  beschikt 
nu over extra stackruimte voor zo'n
60.000 containers (min. 120.000 TEU ) 
op jaarbasis.
In januari 2006 is de nieuwe kade van 
330 meter aan de Alexanderhaven in ge
bruik genomen. Deze kade heeft het be
kende RST-concept, waarbij alle con
tainers tussen de poten van de kade- 
brugkranen worden gestackt.

Multitainers bij RST
Echt conceptuele veranderingen komt 
men tegen bij Rotterdam Shortsea T er
minals (RST). Deze dedicated shortsea-

Shortsea op de Maasvlakte
Bij E C T  Delta terminal betekent de 
Barge Feeder Terminal (D BF) een uit
breiding van de capaciteit voor shortsea

feeder en binnenvaart schepen, die 
daardoor flexibeler afgehandeld kunnen 
worden en in piektijden kan de diepe 
zeekade intensiever door de grote sche
pen gebruikt worden. Tegelijk neemt de 
maximale capaciteit van de E C T  Delta 
Terminals toe met circa 880.000 T E U  
(standaard containereenheden). De 
D B F krijgt een kade van 800 meter 
lengte, bijna elf meter waterdiepte en 
een oppervlakte van circa zeven hectare. 
De totale investeringskosten zijn circa 
145 miljoen Euro, waarvan ongeveer 
een derde voor de kade en voor overige 
basis-infrastructuur. De terminal zal 
begin 2008 operationeel zijn.
Op een steenworp afstand van E C T  
Delta terminal ligt de R C T  (Rotterdam 
Container terminal). R C T  is onderdeel 
van de Kramer Group die daarnaast 
twee terminals voor lege containers ex
ploiteert aan de Eemhaven en op de 
Maasvlakte. Het Havenbedrijf Rotter
dam (HbR) heeft voor vijftien miljoen 
euro een 410 meter lange kade aange
legd. R C T  krijgt een capaciteit van circa
300.000 containers per jaar en kan sche
pen ontvangen met een diepgang tot 
tien meter. Het laatste kwartaal van 
2006 is de terminal gaan draaien. R C T  
is gebouwd als Rotterdams enige onaf
hankelijke, “purpose built feedertermi
nal”, op één van de laatst beschikbare 
zeekades op de Maasvlakte. Door de 
enorme volumegroei wordt de situatie 
voor feederoverslagcapaciteit alleen 
maar kritischer. R C T  is ook in de markt 
voor intra-Europese shortsea.

W e e r of geen weer
Een speciale faciliteit voor lading die ge
voelig is voor vocht, zoals staal, kent 
men in Nederland in de vorm van de 
overdekte terminals. Producten kunnen 
worden overgeslagen van zee- of 
binnenschip op de wal of overslag naar 
elkaar.
In 1998 is in Amsterdam de eerste over
dekte terminal in een zeehaven in Euro
pa geopend, de Waterland Terminal. 
De terminal is zo'n succes dat in juli 
2002 een tweede overdekte terminal in 
gebruik is genomen. Dit was een ruime 
verdubbeling van de overslagcapaciteit 
“onder dak”. Deze tweede overdekte 
los- en laadkade heeft ruimere (boord- 
boord) overslag mogelijkheden, is 100 
meter lang, 27 meter breed en 18 meter 
hoog (de eerste overdekte terminal is 
respectievelijk 80 - 23 - 13 meter). In 
beide hallen worden vooral staal, alumi
nium en cellulose overgeslagen. In
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De overdekte en afsluitbare W aterland Terminal te  Am sterdam

tegenstelling tot de eerste terminal, zit 
er een “voor- en achterdeur” in de nieu
we hal. Hierdoor kunnen met name 
binnenschippers eenvoudiger ma
noeuvreren. Er kan zelfs trimodaal 
overdekt overgeslagen worden. Van de

spooraansluiting is 180 meter overdekt. 
Het unieke is dat niet alleen zeeschepen 
en binnenvaartschepen overdekt gela
den en gelost kunnen worden, maar dat 
de lading overdekt afgeleverd kan wor
den in spoorwagons en vrachtauto's.

Ook in Rotterdam is een overdekte ter
minal geopend. In januari 2004 werd 
het eerste schip ontvangen in de All 
Weather Terminal - A W T . Deze is 
voornamelijk in gebruik als terminal 
voor shortsea lading, afkomstig uit de 
randen van Europa. Vrijwel al deze la
ding gaat verder Europa in per weg, 
binnenvaart en spoor. Alle modaliteiten 
kunnen in de overdekte hal terecht, 
waardoor de lading niet aan weersin
vloeden onderhevig is (zie ook SW Z  01 
2005, pag. 19, A W T ).

[1] Definitie shortsea shipping:
Shortsea shipping is de verplaatsing over 
zee van lading tussen in het geografische 
Europa gelegen havens o f  tussen die 
havens en havens in niet-Europese lan
den, waarvan de kustlijn langs de Europa 
begrenzende binnenzeeën loopt. Daarmee 
valt onder shortsea shipping ook het zee
vervoer tussen de lidstaten van de Unie en 
Noorwegen en IJsland en andere aan de 
Oostzee, de Zwarte Zee en de M iddel
landse Zee grenzende staten.

M A R I T I M E
HUMAN RESOURCES

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

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

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

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

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

waardij:
Kapitein
Stuurman
Scheepswerktuigkundige 
Maritiem officier 
Kok

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

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

Kapitein
project administrateur 
Pipe operator 
Offshore Engineer 
Kraanmachinist

MARITIME HUMAN RESOURCES BV, s o e r w e g  3 1 ,3088GR r o t t e r d a m ,
TEL: 010-4876780 FAX: 010-4876799, WEB: WWW.MHR-R.COM, EMAIL: SECRETARIAAT@MHR-R.COM
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Special door Hugo Dill

Havens en feeders
Van alle deepsea containerterm inals in Nederland heeft Amsterdam m et de Ceres Paragon Terminal de 
spectaculairste. Vanaf de operationele oplevering begin 2 0 0 2  to t  de eerste "trial call" van mv APL 
lolite op 7 oktober 2 0 0 4  bleef de terminal leeg, terw ij l het concept van de terminal toch een snellere 
scheepsbehandeling mogelijk maakt. De deepsea terminal ligt op een aantrekkelijke afstand landin
waarts  aan de Amerikahaven in Amsterdam. M et circa drie uur varen vanaf het loodsstation is de te r 
minal goed vanaf zee te bereiken. Zo is er dus niets mis m et de terminal.

Luchtfoto Ceres Paragon Terminal vanaf Amerikahaven

Hugo Dill is als 
redacteur havens 
verbonden aan 
Schip &  W erf de 
Zee.

Inspelend op de verwachte groei van het 
containervervoer heeft de gemeente 
Amsterdam samen met de Amerikaan
se terminaloperator Ceres Terminals 
Inc. geïnvesteerd in een containertermi
nal. De heer C. Kritikos was tot 2005 ei
genaar van Ceres Terminals Inc. en ex
ploitant van dertien Ceres terminals in 
de VS en Canada en van de Ceres Para
gon Terminal in Amsterdam. H ij ver
kocht in oktober 2002 een belang in C e
res Terminals Inc. aan het Japanse 
scheepvaart- en havenbedrijf N YK. 
Vanaf augustus 2005 valt de terminal in 
twee Europa - Verre Oosten vaarsche- 
ma's van de Grand Alliance. De deep- 
sea lijnen van de huidige Grand

Alliance, waarin N Y K  participeert, be
treffen een weekdienst op China, en een 
op Japan. Vanaf januari 2007 wordt 
een dienst op de westkust van Afrika 
vanuit Amsterdam door Hapag Lloyd 
bediend.

H et concept
De Amsterdamse terminal is uniek door 
het concept van tweezijdige walkraan- 
behandeling van een deepsea container
schip. Dit concept werd door de initia
tiefnemer, de heer C. Kritikos, geïntro
duceerd. M et de mogelijkheid om deep
sea container carriers van beide zijden te 
behandelen is een hogere los- en laad- 
snelheid mogelijk, omdat dan - met het

dicht naast elkaar kunnen werken van 
de kranen - meer kraaninzet mogelijk is. 
De breedte van de kranen bij een enkel- 
zijdige scheepsbehandeling beperkt het 
aantal kranen en de individuele bereik
baarheid van containerruimen en -baai
en. Een containerkraan is immers al veel 
breder dan de lengte van een container. 
Schepen kunnen hier aan beide zijden 
behandeld worden met totaal negen 
kranen. Afhankelijk van de stuwage 
planning kunnen er bij een eenzijdige 
behandeling minimaal twee kranen 
worden ingezet, en bij een tweezijdige 
behandeling minimaal vier, met een ge
middelde kraanproductiviteit van 26 
overslaghandelingen per uur. Minimaal 
100 los- en laadhandelingen per uur zijn 
mogelijk bij een behandeling in de in- 
steekhaven. In november 2006 werd 
een van de eerste records op overslag- 
productiviteit gesteld op 135 handelin
gen per uur in de insteekhaven. Ook de 
container af- en aanvoer op twee kaden 
kan voordelen hebben. Van de negen 
kranen die om de insteekhaven heen ge
groepeerd staan, kunnen de vijf aan de 
zuidzijde van de insteekhaven ook naar 
de conventionele kade aan de Amerika- 
haven gereden worden om daar schepen 
te behandelen.
De insteekhaven heeft een diepte van 
20 m, en de kade aan de Amerikahaven 
heeft een diepte van 15 m. De afmetin
gen van de insteekhaven zijn 400 x 57 
m. De terminal heeft een capaciteit van 
circa 1.200.000 TEU/jaar en een op
pervlak van ruim 54 ha. Kranen, stack, 
weg en spoor worden bediend met ne
genendertig straddle carriers. Verwacht 
wordt dat per jaar zo'n zestienhonderd
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Insteekhaven aan Noordzeekanaal en Amerikahaven.

containerschepen gebruik zullen maken 
van de Ceres Paragon Terminal. Dat is 
inclusief feeder-, shortsea- en binnen
vaartschepen. Feeder- en shortseasche- 
pen onderhouden diensten op het Vere
nigd Koninkrijk, de Baltische staten, 
Spanje en Portugal. De zogenaamde 
“modal split” is dat circa tien procent 
van de inkomende lading per spoor 
wordt vervoerd, ondermeer door een 
railshuttle voor NYK-lading op Duis
burg; door de containerbinnenvaart, 
met vijfentwintig schepen per week, 
wordt circa veertig procent vervoerd; en 
per truck vijftig procent (zo'n 1.000 
truckbewegingen per week). Voor fee
ders zijn in 2006 ongeveer 28.000 over- 
slaghandelingen verricht.

Landinwaartse ligging
Omdat per containerkilometer het in
land transport vijftig tot honderd maal 
meer kost dan het deepsea transport, is 
het vaak zeer aantrekkelijk om de deep- 
sea carrier zo ver mogelijk landinwaarts, 
in de richting van de economische cen
tra en hun verladers of hun ontvangers 
te laten behandelen.
Gehouden tegen de rivierhavens van 
bijvoorbeeld Rotterdam, met beperkte 
toegangvensters van de terminals 
wegens getijden op de rivier, of tegen de 
Antwerpse terminals achter de sluizen, 
geeft de IJmuidense sluis en het Noord
zee kanaal een afweging voor de Ceres 
Paragon Terminal. Mede bepalend kan 
de enkelvoudigheid van de sluis en/of - 
zoals voor een laatste generatie contai
ner carriers - de beperkte afmetingen 
van een sluis zijn.
Zo staat de onbeperkte toegankelijkheid 
van de Maasvlakte terminals van Rotter
dam bijvoorbeeld weer tegenover de gro
tere afstand tot de economische centra.

In 2001 stemde de gemeenteraad van 
Amsterdam al in met de uitbreiding van 
het zogenaamde “Sluizencomplex Zee- 
poort IJmond”. Deze uitbreiding kon 
op twee manieren gebeuren: via een 
Tweede Noordersluis (400 x 50 meter) 
of een Grote Sluis (500 x 70 meter). Het 
college koos voor de aanleg van een 
Grote Sluis. De variant van de Grote 
Sluis, die ten zuiden van de huidige 
Noordersluis wordt voorzien, is duur
der dan een Tweede Noordersluis. De 
kosten werden in 2001 beraamd op circa 
€ 7 7 0  miljoen. De manoeuvreermoge
lijkheden bij de Grote Sluis variant zijn 
beter en de afmetingen zijn geschikt 
voor de laatste generatie E-klasse deep- 
sea container carriers, zoals met de af
metingen van mv Emma Maersk al is 
aangeven.

Belang van infrastructuur
Een belangrijke afweging bij rederijen, 
consortia of allianties ligt bij de potentie 
van infrastructuur van het inland- ofwel

achterlandtransport. Mogelijkheden tot 
vaste containerlijndiensten (ook wel 
shuttles genoemd) behoren er te zijn, 
vanzelfsprekend over de weg, maar ook 
per spoor, per binnenvaart en per fee
der.
Op dit moment liggen er twee treinspo
ren van 700 meter op de Ceres Paragon 
Terminal, waarmee een capaciteit van 
circa 225.000 TEU/jaar kan worden 
bereikt. Er is een uitbreiding met drie 
naar vijf sporen voorzien. N Y K  heeft 
drie railshuttles per week naar Duis
burg, welke begin 2007 worden uitge
breid met een extra shuttle naar Duis
burg en een extra shuttle naar Praag. 
Verder is er een wekelijkse treinverbin
ding met Coevorden en een verbinding 
met Leerdam per spoor. Voor de regio
nale vaart bij Amsterdam is een zelflos
send en ladend binnenvaartschip, een 
“AM S-Barge” beschikbaar. Tussen 
Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen 
vaart dagelijks de binnenvaartoperator 
A IT  (Holland) BV. Van de 25 binnen- 
vaartaanlopen per week, zijn er schepen 
van/naar Zaandam, Wanssum, M eer
hout, Gorinchem, Emmerich, G er
mersheim, Basel en vele inlandtermi
nals in de rest van Europa.

Keuze voor deepsea rederij, 
consortium of alliantie
Zowel de ligging van de terminal in de 
nabijheid van alle betreffende economi
sche centra, als de deepsea bereikbaar
heid daarvan door de grootste diepgang 
van de laatste generatie carriers in de 
lijn, als de inlandtransport infrastruc
tuur - inclusief feedertransport - zijn 
bepalend voor de haven- en terminal- 
keuze van de reders.
Na de overname door het Japanse N YK

mv Emma Maersk 
lengte 397 m 
breedte 56 m 
diepgang 15,5 m

De nieuwste generatie E-klasse container carriers van 1 1 .0 0 0  a 1 3 .5 0 0  TEU-capaciteit, 

hier vertegenwoordigd door mv Emma M aersk  (foto: Roy Borghouts Fotografie)
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Line in oktober 2002 van Ceres Term i
nals Inc. bestaande uit veertien termi
nals waaronder de Ceres Paragon termi
nal te Amsterdam, en na het uittreden 
van P&O Nedlloyd uit de Grand Alli
ance na overname van P&O Nedlloyd 
door A.P. Moller - M®rsk A/S, is de 
terminal vanaf augustus 2005 ingezet 
voor de Grand Alliance diensten, waar
in de deelnemende reders nu zijn: Ha- 
pag Lloyd; N YK ; het Maleisische 
M ISC; en het Hong Kongse O O CL. 
Van de zeven diensten op het Verre 
Oosten, die de Grand Alliance voor het 
uittreden van P&O Nedlloyd had, de
den er zes Rotterdam aan. Daarvan 
resteren nu vier weekdiensten, waarvan 
er twee op de Ceres Paragon Terminal 
in Amsterdam worden behandeld, met 
nu ongeveer 3.000 containerhandelin
gen per aanloop.

TEU-capaciteit en omzet
Met deze diensten heeft de Ceres Para
gon Terminal te Amsterdam een omzet 
aan containeroverslaghandelingen van 
bijna 300.000 TEU/jaar. Volgens be
richten in de pers ligt het “economic 
break even point” van de terminal bij de 
helft van de terminalcapaciteit van circa
1.200.000 TEU/jaar, dat wil zeggen 
van zeegaande containers (gerekend in 
TEU-formaat).
Ter vergelijk: over het jaar 2006 heeft de 
Rotterdamse haven een zeegaande (en 
van zee komende) containeromzet van 
circa tien miljoen T E U  (bestaande uit 
ruim zes miljoen containers, dus uit 
ruim zes miljoen zeegaande container
handelingen) en de haven van Antwer
pen circa zeven miljoen T E U . Dit mag 
zelfverklarend zijn voor de enorme capa
citeiten die deze havens hebben in net
werken, in achterlandverbindingen en in 
Europese regioverbindingen over zee. 
Bovendien wordt bijvoorbeeld groepage- 
lading voor containers - dus allerlei ver- 
zendstukken voor het samenstellen van 
een container met een regiobestemming

Verbindingen van “Sea-Cargo”

ergens in de wereld - massaal voor deze 
grote havens geboekt en verzorgd. Maar 
ook containergroepage voor deepsea-, 
rail-, binnenvaart-, shortsea- en feeder- 
vervoer heeft hier schaalvoordeel en een 
zelfversterkende werking.

Shortsea- en Feederdiensten
M et deze cijfers en begrippen is het ook 
duidelijk dat de operationele wijze en 
typen schepen in NW-Europese con- 
tainerzeediensten, in de containerhaven 
Amsterdam overzichtelijker valt weer te 
geven. Hierna volgt dan een overzicht 
in Shortsea- en Feederdiensten in diver
siteit op deze schaal.
O O C L  heeft met dochterrederij Scan- 
Baltic wekelijkse afvaarten met Express 
Service 1 vanaf de Ceres Paragon T er
minal naar Gdansk en naar St. Peters
burg. M et Express Service 2 wekelijkse 
diensten op Klaipéda, Finland (drie 
havens), Zweden (twee havens), en 
St. Petersburg. En met Express Service 
3 een weekdienst op Hull en Grange
mouth, UK. Alle drie de diensten varen 
met volcontainer feederschepen. 
X-Press Container Line (Cycan) wordt 
als een uitsluitend voor derden werken
de, zogenaamde “Common feeder ope
rator” genoemd. Deze rederij uit Singa
pore vaart twee wekelijks vanuit Rotter

dam op Zweden, Ierland, en Atlanti
sche havens van Spanje en Portugal. 
Deze rederij onderhoudt feederdiensten 
vanaf de Ceres Paragon Terminal te 
Amsterdam op Spanje en Portugal (Vi
go en Lissabon). Scan Baltic en X-Press 
Container Line accepteren naast trans
hipment lading ook shortsea lading.
De Ierse Noordzee feederrederij Fee
derLink heeft vier lijndiensten tussen 
Rotterdam en U K , waarvan Feeder
Link nr. 1 op Felixstowe (twee keer per 
weerk), nr. 2 op South Shields (twee 
keer per week), nr. 3 op Grangemouth 
(vier keer per week), en nr. 4 op Im- 
mingham (drie keer per week) vaart. A l
le vier zijn volcontainerfeederdiensten, 
die uitsluitend containers van derden 
meenemen en op deze wijze ook A m 
sterdam bedienen.
Zo vaart de Noorse shortsea- en feeder- 
rederij Sea-Cargo van Amsterdam 
(VCK-terminal) met het multipurpose 
schip Norrland met een Side port, een 
Stern ramp en een Ro-Ro dek, met we
kelijkse lijndiensten en enkele tweewe
kelijkse lijndiensten op de U K  en Noor
wegen. Eveneens vaart de rederij met 
een Ro-Ro schip, voor containergroe- 
pagediensten (dat wil dus zeggen groe- 
page van al geladen containers). Beide 
diensten zijn op Immingham en Aber
deen in de UK, en op negen havens in 
Noorwegen.
Dutch Feeder Lines uit Purmerend 
vaart met volcontainer feederschepen 
van 160 TEU-capaciteit diensten van 
tweemaal per week tussen Hamburg en 
Amsterdam, en vaart dan met binnen
vaartschepen van Barge Company A m 
sterdam naar Antwerpen en Rotterdam. 
Dutch Feeder Lines vaart in Amster
dam op de terminal van TerHaak/ 
USA, die samenwerkend naast de Ceres 
Paragon Terminal ligt.
Door binnenvaartoperators wordt be
weerd dat het aandeel van feeders in het 
Europese regiotransport hier ten koste 
gaat van de binnenvaart.

Mv Virtsu is in operatie voor Samskip BV  Rotterdam in opdracht van 
rederij Teco Lines AS te Estland, onder beheer van First Baltic Ship- 
management AS te Estland. Het is als Multi Purpose/Container Ves
sel gebouwd in 1995 door Damen Shipyard te Hoogezand.
L  o.a.: 90,67 m 
G T : 2.658
Capaciteit (Grain): 3.990 m3 of 266 T E U  
Speed fully loaded: 14,4 knots

Containeroperatie op mv Virtsu, hier als Full Container Feeder Vessel.
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VAN VOORDEN GIETERIJ
Van Voorden Gieterij ontwerpt en produceert scheeps

schroeven en straalbuizen voor de maritieme markt. Tevens 

produceren wij hoogwaardig industrieel gietwerk voor o.a. 

de baggerindustrie. Al onze technisch hoogwaardige 

producten worden met veel trots en jarenlange ervaring 

door onze vakmensen geproduceerd. Om de sterke markt

positie ook in de toekomst te kunnen behouden is de bouw 

van een compleet nieuw bedrijfspand in uitvoering.

Wij zoeken voor onze afdeling 

Engineering en Sales Support een:

SHIP PROPULSION ENGINEER

De Ship Propulsion Engineer ontwerpt, 

calculeert en offreert onze scheepsschroe

ven en straalbuizen, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van een geavanceerd 

expertsysteem. De output vormt de basis 

voor onze CAD/CAM productietechnologie. 

De contacten met afdeling verkoop en onze afnemers In 

binnen- en buitenland zijn Intensief. Naast techniek heeft 

deze functie dan ook een belangrijke commerciële Inhoud. 

Incidenteel wordt de Shlp Propulsion Engineer ook betrok

ken bij de verdere optimalisering van onze productieproces

sen. Kortom een zeer veelzijdige job In een boeiende markt!

Functie- eisen:
- HBO/Unlversltalre opleiding richting maritieme techniek

- Ervaring Is wenselijk, maar niet vereist

- Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal

- Kennis van de standaardappllcatles en belangstelling 

voor op kennis gebaseerde ontwerpsystemen

- Affiniteit met maritieme markt

- Commerciële instelling

- Goede communicatieve vaardigheden

Voor meer info over deze en andere 
vacatures: www.vanvoorden.nl

VAN VOORDEN

Van Voorden Gieterij BV • Afd. P&O 

Postbus 67 5300 AB Zaltbommel 

Tel: 0418-571200 

E-mail: personeelszaken@vanvoorden.nl

G erm anischer Lloyd -  a leading society in the fie ld of techn ica l 

and operational support. As a service-oriented company, acting 

w orldw ide, w e supervise safety and quality on behalf of our clients, 

mainly fo r ships and fo r maritime insta lla tions. Our highly qualified 

te ch n ica l ac tiv ities  cover the c lass ifica tions  of ships, marine 

technology and industria l inspections. Through our own research 

and developm ent capab ilities  w e decis ive ly  con tribu te  to  the 

im provem ent o f quality and safety standards.

Naval Architect or 
Marine Engineer (B.Sc./M.Sc.)
Surveyor

You are responsible f o r ...
the conducting o f c lassification and statutory surveys o f ships, 

offshore insta lla tions, inland vessels and yachts as w e ll as the 

inspection o f materials and components. Your anticipated working 

location w ill be ashore.

Your advantages...
are several years o f professional experience on shipyards/m ariti

me ins ta lla tions/seago ing  vesse ls  a fte r you r successfu l fina l 

examination in Naval A rch itec tu re  o r M arine Engineering. A dd i

tionally, you are highly motivated in a h igh-perform ance team, 

interested in working abroad and have the ability to w ork  effic iently 

under stressful conditions.

You can expect...
a varied and responsible, team -oriented position w ith  exce llent 

opportunities fo r develop-ment. Moreover, attractive fringe bene

fits  are provided. Interested? Please send us your complete appli

cation including salary requirements and availability.

Germanischer Lloyd Netherlands B.V.

Jan van Galenstraat 56

3115 JG Schiedam • Netherlands

phone +31 1 02 04 04 04

fax +31 1 04 26 90 98

e-mail: g l-rotterdam @ gl-group.com

w w w .gl-group.com
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Special door Erik L. Schultz

Van kustvaart naar 
Short Sea Shipping
W as de Nederlandse vloot al tradit ioneel s te rk  ingericht voor de kustvaart, de groei van deze vorm van 
tra n sp o r t  over wate r heeft de laatste jaren de vlootopbouw en omvang naar een nieuwe dimensie ge
bracht.

Oplevering 

M S  Ammon

Erik Schultz is 
Directeur Ver
koop van de Da
men Shipyards 
Group

De werven hadden en hebben hierop 
hun producten aangepast en zullen deze 
nog verder gaan aanpassen aan de vraag 
naar moderne tonnage. De Damen 
Shipyards Group heeft naast sleep- en 
werkboten een divisie voor vrachtsche
pen en tankers. Hierin zijn en worden 
de schepen ontwikkeld en gebouwd 
voor de kust- en zeevaart. Damen Ship
yards Bergum valt onder de divisie 
Short Sea & Inland Shipping en biedt 
een aantal voor de Short Sea ontwikkel
de schepen voor deze markt. Naast deze 
scheepstypen, die in Noord Nederland 
worden gebouwd, biedt de Group ook 
vrachtschepen aan die worden gebouwd 
in samenwerking met Damen Ship
yards Galati, in Roemenië. Naast de 
twee modellen voornamelijk in gebruik 
voor Deep Sea (een 10.500 tonner en de
12.000 tonner, beide uitgerust met kra
nen) is er ook een containerschip ont
wikkeld en gebouwd dat voornamelijk 
in het Short Sea verkeer wordt ingezet.

Als we kijken naar de Short Sea Ship
ping (SSS), zoals de kustvaart vandaag 
de dag heet, dan heeft deze onder in
vloed van marktontwikkelingen alsme
de overheidsaandacht en steun een posi
tieve groei meegemaakt in de afgelopen 
jaren. In de Nederlandse zeehavens 
wordt voor de SSS circa 45 procent van 
de tonnage behandeld (271 miljoen ton 
in 2005).
Een promotiebureau Short Sea Ship
ping is opgericht in Nederland en de 
meeste aan zee gelegen E U  landen om 
de promotie van vervoer over water (on
der de slogan “from Highway to W ater
way”) te steunen.

Hoe lopen vervoersstromen?
In de tabel is een overzicht gegeven van 
de tonnages per regio en land. Hierin is 
vervoer over water van en naar de be
treffende regio's aangegeven.
De zeehavens in met name Nederland, 
Groot Brittannië, Italië, Spanje, Frank

rijk en Scandinavië, zijn duidelijk inge
richt op de afhandeling van het Short 
Sea verkeer en bieden aansluiting op het 
dichte netwerk van Short Sea transport
lijnen en ladingstromen. De verbinding 
van de regio's Baltic Sea met Mediterra
nean, North Sea met Baltic en Mediter
ranean als ook Mediterranean en Black 
Sea vormen de lijnen van de ladingstro- 
men tussen de EU-landen.
Het vervoer van natte bulk vormt het 
overgrote deel van de lading in bijna alle 
regio's. De plaatsing van opslag en raffi
naderijen in enkele grote havens vormt 
de kern van het web van ladingstromen 
van en naar de zeehavens in Nederland, 
Frankrijk en Italië.
De droge lading c.q. bulkvaart is traditi
oneel het gebied waarin de Nederlandse 
en Duitse rederijen en kapiteineigena- 
ren hun schepen ingezet hebben en nu 
nog inzetten. Van de kleine 299 en 499 
brt schepen in de jaren 1950 en 1960 
zijn de schepen gegroeid naar 7.000 ton
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D e schepen zijn in grote lijnen in te delen in vijf hoofdsoorten:

V ervoersstroom :
natte bulk lading (olie en chemie producten) 50,7 %
droge lading (bulk of stukgoed) 18,9 %
containervervoer 10,2 %
ro-ro vervoer 12,7 %
rest lading (project lading) 7,5 %

dwt en zelfs tot 9.000 ton dwt. Door 
moderne overslagmiddelen in de zee
havens en de mogelijkheid om de lading 
snel te verwerken bij de overslag naar 
binnenvaartschepen of silo's is het ge
middelde Short Sea schip gegroeid naar 
de huidige afmetingen. Het aanbod van 
ladingpartijen, die nu per dag verwerkt 
kunnen worden, heeft een impuls gege
ven op het ontwikkelen en bouwen van 
grotere tonnage welke nog met nage
noeg dezelfde bemanning en eisen ge
bouwd en gevaren kunnen worden. De
7.000 tonner van vandaag vaart econo
mischer met één of meerdere partijen 
van en naar laad- en losplaatsen over 
korte afstanden. Een zeereis van enkele 
dagen of zelfs maar een dag is rendabel 
om deze grote schepen in te kunnen zet
ten.
De druk van ladingbelanghebbenden 
om economisch transport aan te bieden 
heeft naast de factor tijd en kosten ook 
een andere belangrijke factor gekregen, 
namelijk betrouwbaarheid. De rederij
en en bevrachters kunnen door de in
tensieve en snelle overslag beschikken 
over nagenoeg elke tonnage in korte tijd 
en op de ladingsoort afgestemde groot
te.
Veel rederijen of bij bevrachtingkanto- 
ren aangesloten scheepseigenaren heb
ben series schepen gebouwd met dezelf
de grootte om flexibel te kunnen opere
ren met deze pool van schepen. Zo 
bouwde in het afgelopen decennium de

grootste Nederlandse reder, W agen
borg Shipping in Delfzijl, een vloot van 
ongeveer veertig stuks 9.000 tonners. 
Inzet van dit potentieel creëert een la- 
dingstroom van en naar regio's die over 
land of per spoor nauwelijks te evenaren 
zijn.
De verwachting is dat onder druk van 
overheden, internationale milieuorgani
saties en E U  de ladingstromen nog ver
der kunnen en zullen groeien van weg 
naar water.
Onder de noemer milieu is het vervoer 
over water per ton/km het minst be
lastend, met uitzondering van de zwa
veldioxide. De zwaveldioxide-uitstoot 
wordt, onder druk van dezelfde organi
saties, fors aangepakt met de overgang 
naar zwavelarme brandstoffen. D it zal 
in de nabije toekomst nog sneller wor
den omgezet daar ook de E U  heeft aan
gegeven dat er versneld zwavelarme 
brandstoffen gebruikt moeten worden. 
D it heeft voor de Damen Shipyards 
Group mogelijkheden gegeven om een 
aantal scheepsontwerpen op teken- en

brandsnijtafel te leggen. Deze schepen 
worden door voornamelijk Nederlandse 
en Duitse eigenaren besteld en ingezet 
op de routes van Baltic naar Mediterra
nean, van Noordzee naar U K  en Ibe
risch schiereiland.
Afhankelijk van vaargebied en klanten
wens is het schip bij de aflevering inge
richt voor specifieke wensen zoals 
brandstofsystemen voor het gebruik 
van M D O  (Marine Diesel Oil) of H FO  
(zware olie zoals IF O  180 of IFO  380). 
De toekomstige eis van gebruik van 
minder milieubelastende brandstoffen, 
zoals zwavelarme brandstoffen en/of 
het gebruik van een roetfilter of kataly
satoren, is in studie bij zowel de moto
renleveranciers als bij de werf. Voor het 
gebruik van zwavelarme brandstoffen is 
slechts een herinrichting van voorraad- 
bunkers en systemen nodig geweest 
(naast het geschikt maken van de moto
ren natuurlijk). Afhankelijk van de 
vaargebieden waarheen het schip ge
pland is te varen, kunnen een of meer
dere soorten brandstof gebunkerd wor
den. Bij inzet in ‘restricted areas' zoals 
Baltic en (straks) de Noordzee zal de re
der besluiten geheel of gedeeltelijk op 
zwavelarme brandstoffen te gaan varen. 
De uitdrukkelijke wens van enkele ge
zaghebbende reders in Nederland, maar 
ook in Engeland en Duitsland om te 
voldoen aan toekomstige regels of richt
lijnen met betrekking tot milieu-eisen 
(zoals Clean Air-Clean Sea notaties, 
Ballast Treatment systemen en emissie- 
arm varen) geeft de werf een aanleiding 
om haar schepen in te richten en uit te 
rusten naar deze wensen.
Hoewel er nog geen goedgekeurde 
systemen te verkrijgen zijn voor Ballast- 
water Treatment, worden er momenteel 
proeven gedaan met Nederlandse leve
ranciers om kennis te verzamelen in 
praktijkproeven. M et aanpassingen aan 
de bestaande modellen en rekening 
houdend met ruimte en inrichting van 
deze systemen kunnen de Ballast Treat
ment Plants ook later ingebouwd wor
den.
De bestaande schepen kunnen met een
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D e scheepstypen die de D am en werven bouwen en hun inzet zijn in te delen als volgt:
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B T  Certificate worden voorzien, waar
bij de systemen ingericht zijn voor het 
wisselen van het ballastwater in de bal
lasttanks tijdens de reis. Hiermee vol
doet de reder aan de huidige regels in 
ballastwatergevoelige regio's.
De bovengenoemde types van Damen 
Shipyards Bergum zijn multi-purpose 
schepen en geschikt voor droge lading 
en containers. De beide type's C F 800 
respectievelijk 900 zijn containersche
pen voor de vaart tussen terminals en 
specifieke lijnen.
Worden de drogelading schepen voor
namelijk ingezet voor stortgoed in de 
verschillende gebieden zoals Baltic en 
Iberisch schiereiland, de containersche
pen zijn uniek in het transport voor goe
deren in containers onder de ‘modal 
shift' gedachte.
Van de achttien gecontracteerde sche
pen zijn er nu elf afgeleverd.

Deze schepen zijn en worden ingezet op 
de volgende lijnen:
Samship/ Geest Rotterdam-UK

havens (oversteek 's 
nachts, zeven reizen 
per week)

Teamlines Hamburg-Bremen-
Baltic

B G  Freight Lines Rotterdam - Ierland

De drogelading schepen kenmerken 
zich door de volgende eigenschappen, 
die met name in de Short Sea handling 
als zeer belangrijk worden ervaren. Snel 
laden en lossen met een minimum aan 
handling voor schoonmaken en lading 
gereedmaken:
-  vierkant ruim;
-  enkel ruims schip (m.u.v. C F 4850 en 

C F 7200);
-  hoge tanktop belasting (tot 15 T/ m2) 

en geschikt voor grab unloading;

-  ponton luiken met kraan;
-  10-12 posities voor de graanschotten;
-  geschikt voor gevaarlijke stoffen met 

uitzondering van klasse I en V II (ex- 
plosieven);

-  sjorogen in de wanden;
-  containerfittings op de tanktop en lui

ken.

Om de tonnage tussen de C F 3850 en 
CF 7200 op te vullen, is de Combi 
Freighter 4850 in ontwikkeling. Van de 
CF 3850 zijn reeds vijftig stuks geleverd 
in de afgelopen jaren en nog een tiental 
schepen in opdracht en afbouw. De CF 
4850 wordt geheel nieuw ontworpen 
om te voldoen aan de toekomstige regel
geving zoals Solas 2009 en Clean Air- 
Clean Seas notatie. Daarnaast wordt de 
machinekamer ingericht om ballast 
treatment units te kunnen plaatsen. 
Ook wordt de mogelijkheid ingebouwd 
om het schip uit te rusten met kranen. 
Het inbouwen van een tussendek be
hoort eveneens tot de mogelijkheden.
De containerschepen zijn ontworpen 
om aan de vraag te voldoen voor een 
snel schip dat ingezet kan worden op 
korte lijnen waar grote hoeveelheden 
containers specifiek voor de aansluiting 
op het wegvervoer moeten worden aan
gevoerd. Hiervoor heeft het schip de 
mogelijkheid om totaal 329 stuks 45 ft 
containers te kunnen stuwen, zowel 
onderdek als op de luiken. Deze 45 ft-er 
is ontworpen als optimale container die 
aansluit op het wegvervoer. De inhoud 
is namelijk gelijk aan een trailerinhoud 
en optimaal ingericht voor het vervoer 
van pallets. D it schip vormt dan ook de 
aansluiting van wegtransport naar weg-M S  Beaumont (Damen Combi Freighter 3 8 5 0 )
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Combi Coaster 2 5 0 0  staalrollen laden bij staalwerk in Duisburg voor Boston Port, Engeland

transport in het door-to-door concept. 
D e grote afstanden worden dan per 
schip afgelegd, de aan- en afvoer ge
schiedt per as.
Verladers als Geest en de collega's op de 
routes Nederland-Engeland en Duits - 
land-Baltische landen, zetten deze nieu
we maat steeds meer in. De container 
wordt vooral gebruikt voor levensmid
delentransport van producent naar ver
bruiker. Omdat veel goederen op pallets 
worden vervoerd is deze maat vooral 
voor het wegvervoer van belang. Daar
naast kunnen ook 30 ft en 48 ft contai
ners met minimale aanpassingen in de 
celgeleiding worden vervoerd.
Het ruim en de luikposities zijn inge
richt om maximaal Short Sea verkeer te 
kunnen beantwoorden. Anders dan de 
zogenaamde Deep Sea Containers uit 
het Verre Oosten en Amerika wordt 
vervoer in Europa uitgevoerd met con
tainers afgestemd voor het wegverkeer. 
Zo zijn er naast de gebruikelijke 20 en 
40 ft standaardmaten ook containers 
met een 2,50 m of 2,60 m breedte en een 
hoogte van 9 '6” (high cubes). Op alle 
posities kunnen deze afwijkende maten 
gestuwd worden.
M et een intake van 803 T E U  maximaal 
en een homogene lading van 510 T E U  
@  14 ton is dit een zeker ‘Short Sea' con
tainerschip.
Een grote asgedreven generator van
2.000 kVA zorgt voor voldoende voe
ding voor 180 reefer containers @  
11kW. Daarnaast wordt ook de boeg en 
hekschroef elektrisch gevoed door deze 
asgenerator. Voor een bouwer van 
sleepboten bij uitstek heeft Damen toch 
een schip ontworpen waarvoor normaal 
geen sleepboten voor het afmeren aan te 
pas hoeven te komen.
De schepen zijn reeds geschikt voor de 
eisen die in 2009 van kracht worden. 
Alle brandstoffenbunkers zijn vrij van 
de huid geplaatst. Tevens voldoet het 
schip aan de lekstabiliteitseisen zoals 
deze in de SO LAS 2009 zijn weergege
ven.

De C F  900 is de verlengde versie van 
bovengenoemde C F 800, optimaal in
gericht voor 20 en 40 containers. Met 
een intake van 902 T E U  en een homo
geen beladen schip met 570 containers 
@  14 ton elk, is dit model ten opzichte 
van de concurrentie van met name 
Duitse en Aziatische ontwerpen geopti
maliseerd.

Toekomstige ontwikkelingen
Op basis van groeiverwachtingen van 
vervoer over water, wordt de inzet van 
schepen voor het vervoer van lading in 
het Short Sea gebied vergroot. De vraag 
naar moderne tonnage waarmee de la
ding snel overgeslagen kan worden, 
maar waar ook een economisch trans
port mogelijk is, blijft naar verwachting 
aanhouden. D it zal voor de ontwerpaf

delingen van de werven inhouden dat 
gestreefd moet worden naar optima
le brandstofverbruiken, milieuvriende
lijke indelingen (dubbelwandigheid van 
brandstoftanks) en flexibiliteit in de la- 
dingsoorten welke vervoerd dienen te 
worden.
Groei wordt ook verwacht met nieuwe 
ladingstromen die gaan ontstaan door 
eisen van uitstootreductie van bijvoor
beeld energiecentrales. Het gebruik van 
biobrandstoffen in centrales om de CO 2 
uitstoot te reduceren zal een nieuwe 
hoeveelheid te vervoeren lading met 
zich meebrengen. Deze biobrandstof
fen, zoals koolzaad en maïs, maar ook 
gesnipperd afvalhout is zeer goed te ver
voeren. De markt verwelkomt elke la- 
dingtoename, de schepen zijn er klaar 
voor.

Container Feed er 800

Container capacities: Stack loads (holds/hatches):
20 voet 803 stuks 20 voet: 80/60 ton
40 voet 361 stuks 40 voet: 105/90 ton
45 voet 329 stuks 35 voet 105/90 ton
48/49 voet 40 stuks 48/49 voet -/45 ton
30 voet 511 stuks 30 voet 100/70 ton
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Special door Sabine Margolis

A new Short Sea 
Shipping System
As Port De-Congester and Throughput Multiplier

The Trans Sea Lifter (TSL) is an innovative barge ca rr ie r tha t loads/unloads barges in a 90  minute 
float-on/float-off (Flo/Flo) cycle. The TSL System is comprised of the TSL barge ca rr ie r and barges of 
up to 6 0 0 0  tdw  each. It is a transporta t ion  chain for sho rt sea routes. The TSL System's barges open 
up a network of coastal and inland ports otherwise inaccessible to conventional deep-draft feeders. The 
TSL System also contributes a short sea route network th a t  diminishes port congestion, a growing 
th rea t to all links of many trades, especially to the container trade.
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The exponential growth of container 
shipping has shown that cargo in con
tainers as simple to handle units has 
changed and will continue to change 
shipping. Not only the handling unit it
self, but the thereby enabled logistic de
velopments have attained much higher 
efficiencies and greatly improved trans
portation chain speed. A t the core of any 
of these developments is a two-step 
process, 1) load aggregation: cargo aggre
gation in container units (low-value as
set), and 2) load transfer: fast transfer of 
the units onto a vessel (high-value asset). 
These two principles have spiraled de

velopment of huge new fleets of ever 
larger ships, which place great demands 
on the ship-to-shore interface. A l
though ports have developed solutions 
to accommodate bigger ships, the fast 
growth of the container trade has out
paced infrastructure development. This 
presents marine transportation, includ
ing short sea shipping, with a new chal
lenge: port congestion

Port Congestion
Stated in logistics terms, port conges
tion is a cargo velocity problem. The 
slower the cargo moves through port,

the less cargo the port can handle, and 
port congestion builds up. In order to 
mitigate the congestion problem, any 
viable solution must address the speed 
in which cargo can flow through port. 
Shippers and ship operators are caught 
up in the vicious cycle of key system 
constraints: the greater the load - the 
higher the economies of scale, but the 
longer the cargo handling time - the 
more vulnerable vessels are to infra
structure availability in ports. Rather 
than accepting this vicious cycle as in
evitable, a sustainable solution must re
move it.

Figure 1: The many constrains to  conventional feeder systems’ throughput. The TSL System has fa r fewer constraints to  total system throughput.
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T S L  Vessel Characteristics
Length o.a.:
Breadth:
Number of Platforms: 
Platform Size:
Voyage Draft: 
Displacement: 
Tonnage:

Capacity:

Main Engines: 
Economic Speed: 
Minimum Crew:

185.0 m
Suezmax (70,0 m at W L )
3 Movable
32,6 m x 76,5 m
12.0 m 
41.840 m3 
Gross: 20.800 B R T  
Net: 6.250 N R T  
Gross: 19.800 t /
abt 1,848 T E U  barge slots
4 x 11.250 kW  @  600 rpm 
20,9 knots @  72% M C R  
14 Figure 2: A  TSL with 1 3 2 -3 0 8  TEU Barges

The left diagram in figure 1 illustrates 
the accepted paradigm that load transfer 
time, vessel size and port infrastructure 
constrain the flow of cargo through 
port. It also shows a secondary con
straint that impacts the flow of cargo: 
load aggregation. Specifically, the 
smaller the aggregation unit, the higher 
the number of units to be handled and 
the longer the load transfer time.

Vicious Cycle of Constraints
The diagram on the right in figure 1 il-

submersible cargo platforms onto 
which barges of any size and combina
tion can be loaded via a robust ninety 
minute Flo/Flo process, performed 
outside port.
An in-depth look reveals many innova
tive aspects in the T SL 's  design focused 
on fast and safe barge handling and 
transportation.
For comparison, the T S L  is half as long 
as and 25 percent wider than the recent
ly commissioned super-size container 
ship Emma Maersk. Basic to the T SL 's

The duration of a T SL 's  Flo/Flo ex
change (full tip-out and reload) is a con
stant ninety minutes, regardless of the 
number of barges handled. Key is the 
optimized platform operation which al
lows for selective and simultaneous dis
charge of barges. About fourty minutes 
are required for ballasting the vessel 
down and up again, leaving fifty min
utes for Flo/Flo operations. One, two 
or all three platforms can be submerged 
simultaneously or sequentially. This al
lows for selective barge exchange at

Figure 3: A  TSL carrying a mix of short sea barges and canal-going inland barges

lustrates the paradigm shift induced by 
the T S L  and the T S L  System. The 
T S L  aggregates cargo in large units, i.e. 
in barge loads. Barges are then 
loaded/offloaded by the T S L  in a 90 
minute Flo/Flo cycle. This feature con
siderably reduces load transfer time. 
Combined with performing the 
Flo/Flo process outside port, it totally 
removes the constraints that vessel size 
and port availability impose on the flow 
of cargo through port.
So what is the T S L  and how does it 
solve congestion problems?

Trans Sea Lifter (TSL)
The T S L  can be characterized by its in
novative features as an 1800+ T E U  
SW A TH -type catamaran with three

fast Flo/Flo and heavy barge lifting ca
pacities is its configuration as a 
SW A TH , or Small Waterplane Area 
Twin Hull. SW A TH s are inherently 
steady in waves.
The T S L  has three drafts controlled by 
an innovative ballast system: a voyage 
draft (twelve meters), a loading draft 
(twenty meters) and a traversing draft 
(seven meters) for reaching otherwise 
unapproachable coastal sea floor de
pressions [1] near shore for Flo/Flo op
erations.
Subject to planned tank tests, a T SL  
will be able to perform its Flo/Flo cycle 
in sea states resulting from Beaufort 6 
winds (for reference: container cranes 
suspend operations in winds of this 
force).

each stop on a T SL 's  route within a 
fixed time frame.
The T SL 's  ability to carry all types of 
barges makes it highly adaptable to 
routes with a high flow of diversified 
goods. Conventional feeders are usually 
one-cargo vessels; increasing their car
rying capacity for economies of scale in
creases the risk of underutilization on a 
short sea route. The T S L  is a universal 
carrier that transports anything that 
floats as long as it fits on its cargo plat
form. Thus selecting a barge for the ag
gregation volume rather than aggregat
ing enough volume for vessel size, and 
fast Flo/Flo loading of barges allows for 
the cargo to flow quickly through the 
transportation chain.
Furthermore, being a universal sea
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Figure 4: Concentrated cargo aggregation and distribution cause congestion and impede growth. Decentralized cargo aggregation and distribu

tion reduce congestion and support growth

frame for all types of different barges al
so eliminates the risk of trade obsoles
cence on routes with a changing flow of 
cargoes, e.g. from Ro/Ro to containers, 
and enables the T S L  to fill residual ca
pacity with barges carrying non-con- 
tainerized cargo.
The T SL 's  design combines many ele
ments of proven technology that enable 
new processes in the short sea distribu
tion of cargo. This is at the root of the 
T S L  System's capability to challenge 
current constraints to the speed of cargo 
transfer that no other vessel can match.

The TSL System
The T S L  System consists of the T S L  
barge carrier and barges of up to 6.000 t 
carrying capacity each. It is a universal 
short sea liner service that shifts barges 
at ferry-like frequency on fixed routes 
between near-shore drop-off points off 
port entrances and river mouths. 
Viewing the T S L  System as a ‘barge 
shifter' best describes its mode of opera
tion:
Barges are loaded in port with outbound 
cargo, then pre-positioned in the drop
off spot prior to the T SL 's scheduled 
call.
The T S L  exchanges inbound for out
bound barges just outside port and sails 
on after ninety minutes.
Inbound barges move to coastal and in
land ports for discharging and reload
ing.
The T S L  is fully ocean-going. How
ever, the competitive advantage of ac
celerated port throughput, schedule re
liability and system time is best utilized

on routes on which port time has more 
impact than steam time, i.e. in the short 
sea trade.
The related competitive advantage of 
the T S L  System is that its schedule con
sists of two predictable elements: fixed 
barge exchange time of 1.5 hours and 
constant operating speed of ~21 knots. 
In contrast to conventional shipping 
networks, the influence of port opera
tions such as unplanned extension of 
port time and slow steaming due to late 
berth availability are off the T S L  sched
ule's critical path.
A consequence of port congestion is 
that it delays all vessels; from main line 
V LC S (Very Large Container Ship > 
7000 T E U ) through M SCS (Medium 
Size Container Ship #  7000 T E U , > 
3000 T E U ) to feeder. A  2006 survey in
dicated that only 54% of all container 
vessels achieve on-schedule perfor

mance. As port time is off the TSL 's 
critical path, schedule reliability is an 
inherent attribute.
Schedule reliability also affects 
throughput capacity. In order to mini
mize cascading late calls resulting from 
port delays, the voyage schedule of con
ventional vessels must include buffer 
times. This is to the detriment of system 
time, i.e. the time span required for 
transporting cargo on a round voyage. 
As the T SL 's  cycle time does not need 
such buffer times, its system speed - i.e. 
its throughput capacity - inherently ex
ceeds that of conventional feeders.

Making use of Infrastructure
Because of shipping cargo in barge lots, 
the T S L  System also enables decentral
ized cargo aggregation by including 
small ports into the short sea shipping 
network. In this expanded short sea

Figure 5: Port tim e vs. steam  tim e on a 2 0 0  nm sea leg

44 S C H I P  &  W E R F  d e  Z E E  - MAART 2007



network, the T S L  System's barges can 
process cargo distribution at a consis
tent 21 knot speed to any size port. This 
also offers more interface options for 
distributing and aggregating cargo in 
the region contiguous to a hub port 
and for shifting traffic from road to 
water.
A  key advantage of the T S L  System is 
illustrated near the lower margin of the 
diagram in Figure 4, i.e. the exchange of 
inbound for outbound barges from sev
eral ports in one single stop. Bigger con
tainer ships call at only one of two 
neighboring ports for minimizing port 
time and costs. Many containers han
dled in one port are moved to the other 
by truck. By contrast, the T S L  ex
changes barges for both ports in one 
stop. This reduces drayage between 
ports, congestion and delays on roads 
through residential areas between ports. 
More generally: The T S L  System's 
barges reach ports closer to the contain
ers' destination. This applies above all 
to the barges' ability to penetrate farther 
into the hinterland.
Conclusion: the T S L  System plays well 
with the existing infrastructure while 
dramatically increasing throughput. 
This enables ports to minimize logistics 
problems of VLCSs and the ever grow
ing vessels for short sea distribution 
competing for the same limited berth 
space and cargo handling schedule.

Reduction of P ort Congestion
Particularly as a feeder between a hub 
port and regional ports, the T S L  System 
offers advantages regarding route ca
pacity and better utilization of existing 
ports. The reason is its high ratio of 
steam time to port time, as illustrated in 
Figure 5.
The T S L  System's higher number of 
round trips per year results in drastical
ly increased route capacity. Improve
ments to current vessel performance are 
measured in a limited number of addi
tional annual round trips. Not having to 
enter port and thereby not being affect
ed by the related problems, the T SL  
System will multiply the annual num
ber of round trips by two to seven times 
by doing what it does best: transporting 
cargo at a steady speed of 21 knots. 
Better utilization of the existing traffic 
infrastructure pertains not only to the 
expanded short sea network of ports 
that barges can reach, as shown earlier, 
it is also the handling of barges inside 
port and at a terminal:

-  The big T S L  barge carrier does not 
enter port.

-  Several barges fit into the berth of 
one feeder, thus containers can be 
shifted directly from a big container
ship to barges destined for the on
ward containers' port of destination 
instead of being buffer-stored in the 
stacking yard.

-  The T S L  System's barges do not 
choke the terminal as barges are 
moored off terminal when not load
ing or unloading cargo.

-  The barges flow through port with
out delay, as barges are shifted by the 
T S L  on a ferry-like schedule at high 
frequency.

The example below compares through
put capacities of an 1.800 T E U  contain
er feeder handling containers in port vs. 
a T S L  exchanging barges outside port.

Assumed is full-tip out and reload at the 
ports of origin and destination. Further 
assumptions address the number of 
cranes, crane efficiency, number of lifts 
at a typical mix of 20' and 40' contain
ers etcetera. Both vessels have practical
ly equal T E U  slot capacity, and operate 
at the same speed on a short sea leg of 
200 nm.
The table shows that the T S L  System 
outperforms the conventional container 
ship on the 200 nm route by six times 
the number of round trips, i.e. it im 
proves system throughput six-fold. 
This acceleration of throughput makes 
the T S L  System attractive to both ship
pers and ports in resolving the port con
gestion problem.
The potential of the T S L  System for re
ducing port congestion is best visual
ized when converting its six-fold 
throughput advantage to the equivalent 
in the number of ships: six of the 1.800 
T E U  vessels are required to achieve the 
same annual throughput through port

as one T SL . O f course, this ratio 
changes with route length etcetera, but 
the principle of having more conven
tional ships in port and the conse
quences for port congestion become ap
parent.

Scarce Feeder Capacity
Another problem to throughput is 
scarce feeder capacity. In addition to 
container ships up to the size of smaller 
VLCSs re-deployed on feeder routes, 
the demand for new feeder vessels is 
high while shipyards are full for the next 
several years. Due to its multiple 
throughput per vessel, fewer TSL s than 
conventional feeder vessels will be re
quired for the same throughput. Fur
thermore, the T S L  itself is easy to build. 
Its hulls can be built and launched sepa
rately and joined afloat to the top-side

structure. Thus, the T S L  can be built in 
smaller shipyards. As big conventional 
feeders must be built by currently over
loaded bigger shipyards, feeder capacity 
can be increased much sooner by build
ing TSLs.

Development Status
The Preliminary Systems Design of the 
T S L  has been completed and is ready 
for optimization to client's require
ments. A  comprehensive tank testing 
program has been planned with a Dutch 
model basin. First reviews of the con
cept were made with two European 
classification societies. Subject to avail
ability of building berth, the first T SL  
could be operational in 26 to 29 months 
after contract.
The T S L  System's economic feasibility 
has been assessed in several general ap
plications. The methodology for assess
ing the T S L  System for applicability to 
clients' specific requirements has been 
developed.

Sea Leg: 200 nm 1.800 T E U  Feeder 1.848 T E U  T SL
Loading 30 h 0,75 h
Unberthing 1 h 0 h
Departure 1 h 0 h
Steaming (21 kn) 9,5 h 9,5 h
Approach 1 h 0 h
Berthing 1 h 0 h
Unloading 30 h 0,75 h
T  otal Voyage T im e 73,5 h 11 h
Round Trips in 73,5 h 1 6
T hroughput in 73,5 h 1.800 T E U 11.088 T E U

Throughput: TSL System vs. a container feeder of comparable TEU capacity
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ship managers ship brokers ship operators

Vroon B.V. is a dynamic and 

ambitious international shipping 

company. W e operate a fleet of 

about 70 vessels and employ a 

seagoing staff o f approximately  

1500 people.

The fleet consists of:

- livestock vessels

- tankers

- container vessels

- offshore/supply and 

support vessels

- car carriers

- bulk carriers

Our head office is located in 

Breskens (Zeeuws-Vlaanderen), 

w here w e  employ a staff of

80 people. The company 

maintains a large num ber of 

subsidiaries, joint ventures and 

partnerships in the Netherlands,

UK, Norway, Australia,

Singapore and Canada.

Our vision is to be recognised as a premier shipping company, active in a number of 
specialised and com m odity type shipping segments.
Therefore we aim to  employ highly qualified crew on our vessels to  exceed customers' 
expectations.

Currently w e manage nine m odern product/chem ical tankers and have a new build ing 
program m e fo r an additiona l fo u r such vessels, due fo r delivery from  April 2007 until July
2007. The trading areas are w orld -w ide  and some tankers operate on firm  contracts in 
the Caribbean Area.

Due to this expansion of our tanker fleet, we are looking for:

Chief Officers
Candidates must have experience in this rank on board product and 

or (easy) chemical tankers.

2nd Engineers 

Officers in Charge of an Engineering Watch
all to  be employed at medium notice (first vacancies expected in May 2007).

and 
Officers in Charge of a Navigational Watch

to  be employed at short notice (first vacancies expected in April 2007). 

Experience in this rank on board product and or (easy) chemical tankers.

Job requirements:
You possess the  approp ria te  C ertifica te  o f C om petence (inc lud ing Oil and Chemical 

Endorsement), as required fo r  the  job . You are a responsible, perseverant and flexib le 

team  player, able to  em pow er the  skills o f you r team  members. Furtherm ore, you  are 

con fiden t and enthusiastic, w ith  good com m un ica tion  skills and flu e n t English.

In re turn , w e  w ill provide you  w ith  com petitive  term s o f em ploym ent, flex ib le  leave 

arrangem ents, plus tra in ing  and deve lopm ent possibilities aimed at enhancing your 

skills to  help you achieve the  highest possible rank.

For further inform ation, please contact the Crewing Department.

Applications, including extensive resumé, should be sent to:

Vroon B.V

A ttn .: Crew ing Departm ent
Haven Westzijde 21 • P.O. Box 28 • 4510 AA Breskens • The Netherlands 

T +31 117 384910 

F +31 117 384218 

E crewing@ vroon.nl 

W  w w w .vroon.n l

mailto:crewing@vroon.nl
http://www.vroon.nl


Special door Jakob Pinkster MSc. FRINA

Futura Carrier
River/Coastal Freighter

A t an estimated cost of around 7 million euro per ship, the Futura Carr ier System is expected to be 
ecologically extremely a ttractive  and the innovative answer to inland waterway t ra n sp o r t  and shortsea 
shipping for vessels around 3 .5 0 0  dwt. The basic idea (2004) comes from New Logistics in Kiel, Ger
many. The German government has subsidised (2005) the pro ject w ith  a support package of around 
2.2  million euro.

The Futura Carrier System is based on 
modular building of a vessel of around 
135 m length, an innovative semi-cata
maran hull form with reduced wetted 
area to reduce frictional resistance and a 
low resistance in shallow water due to 
minimisation of the vessel's own wave 
system, under water air lubrication of 
the hull to reduce resistance, a total of 
four azimuthing thrusters two forehead 
and two aft in specially constructed 
catamaran form hulls forehead and aft 
which give the vessel high sailing relia
bility and manoeuvring capabilities. 
The vessel has been tested extensively 
with the aid of model tests (scale 1:10) in 
Potsdam, Germany and results show a 
power and cost advantage of around 35 
percent compared to similar sized con
ventional mono hull vessels with 
propulsion system aft.
The Futura Carrier System can be 
utilised for different vessel types such as 
container ships, multi-purpose ships 
and tankers.
So far around four Futura Carriers have 
been ordered. The first vessel, RM S 
Kiel, a 3500 dwt multi-purpose vessel, 
was delivered to her owner RM S, Duis
burg, Germany in March 2006 after 
quite some delay during building.
RM S Kiel will be utilised mainly for the 
carriage of steel and paper products as 
well as a maximum of 230 T E U  con
tainers. The vessel has an overall length 
of 97.5 m and a breadth of 13.6 m, a 
hold length of 68 m and hold width of
11.8 m. W hen on a maximum draft of 
4.15 m the vessel has a full cargo load of 
3300 tons as opposed 1400 tons at 2.5 m.

T h e  basic ship data are estimated as follows: 

Container vessel for inland waterways

Length m 85.90 110.00 130.00 135.00
Breadth m 11.45 11.45 14.50 19.50
Draft m 3.50 3.50 3.50 3.50
D W T t 2450 3000 4700 6700
T E U  (4 layers) T E U 150 220 330 490

M ulti-purpose vessel for inland waterways and short sea shipping

Length m 97.5 135.00
Breadth m 13.60 19.50
Draft m 4.00 4.50
D W T t 3300 7600
T E U  (4 layers)/ Cargo space TEU /m 3 230/5180 660/15560

Tankers for inland waterways

Length m 85.90 110.00
Breadth m 11.45 11.45
Draft m 3.50 3.50
D W T t 2250 2900
Tank volume m3 2500 3500

Jakob Pinkster is 
marine consul
tant en docent 
aan de TU Delft
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Special door Jakob Pinkster MSc. FRINA

MV Deo Volente
On Tuesday 2nd December 2 0 06 , the Urk based shipyard Hartman Marine BV delivered MV Deo Volen
te to her owner, Hartman Seatrade, Urk, The Netherlands. Deo Volente is an ice strengthened 3 6 50  
tdw  general cargo/heavy lif t /conta iner (MPC) vessel and is custom built to the owner's specif ications. 
Design was carried out with the owners. Conoship and Marin also carried out calculations and model 
testing. Hartman Seatrade has previously owned coasters tha t also sailed under the name Deo Volente.

Jakob Pinkster is 
marine consul
tant en docent 
aan de TU Delft

M V  Deo Volente, yard number 001, 
operates in the free market while opera
tions will be managed by Amasus Ship
ping Delfzijl. The new vessel was de
signed jointly by the Hartman brothers 
(Hartman Marine BV  Johan and 
Berend Hartman) and by Conoship 
with Marin Wageningen acting as engi
neering partner during design and con
struction. Exceptional for a vessel of her 
size (<3000 G T ) is her high speed of 
eighteen knots (normally similar sized 
vessels sail around twelve knots) and 
her two large cranes which together can 
handle up to 240 tons SW L.
Hartman Seatrade expects to be able to 
compete well with this ship on the open 
market by offering shorter sailing times 
and being able to make more trips per 
year at reasonable operating costs as the 
vessel sails on heavy fuel. The building

costs of the vessel (totaling around 
eleven million euro) was reached by 
subcontracting the complete construc
tion of the hull to the OAG/Partner, 
Stettin, Poland, and by outfitting her at 
Hartman Marine BV in Urk under su
pervision of Hartman Seatrade, Urk.

The Design Challenge
The main function of the Deo Volente 
is to:
-  Reduce passage time under all cir

cumstances without high fuel costs;
-  Maximize cargo lifting capabilities on 

vessel below 3000 G T  (2 x 120 mt at 
16 m);

-  Maximize the floor space in the hold 
and on deck by the tween decks and 
large clear weather deck;

-  Function in an environmentally 
friendly manner (green ship) by using

her non self-polishing silicon an
tifouling. None of the bunker tanks 
are in contact with the hull plating; 
Possess an extremely high degree of 
maneuverability by the large rudder 
and the high rudder turning angle 
(65-0-65 degrees);
Possess a high degree of automation 
to decrease the crew requirements 
and to reduce the risk of mistakes and 
pollution. The vessel is equipped 
with a PLC  control system control
ling ballast, power, loading, lighting, 
engine room equipment and propul
sion plant;
Maximize the work and living atmos
phere and comfort for the vessels 
crew (swimming pool, world-wide e
mail access, low noise, large cabins, 
separate crew officer mess rooms); 
Reduce the maintenance of the vessel
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M ain Particulars M V  D eo Volente
Call sign P.H .F.J.
IM O  Nr. 9391658
M M SI Nr. 246518000
Port of registry Urk
Flagstate The Netherlands
Classification Bureau Veritas I 3/3 E  *

Delivered

Deepsea Cross Mach *1  A U T -M S 
General cargo/Container ship 
Heavy cargo (15 mt/m2) 
Unrestricted seagoing service 
January 2007

Owners Hartman Seatrade, Urk,

Managers/charterers
The Netherlands
Amasus Shipping B.V., Delfzijl,

G .T .
The Netherlands 
2999 G T

D .W .T . 3650 t
Displacement 5486 t
Lightship weight 1736 t
Draft max. above bottom of keel 5.81 m
Length o.a. 104.80 m
Length b.p. 98.20 m
Breadth moulded 15.60 m
Depth moulded 7.40 m
Number of holds 1
Hold capacity bale 4850 m3/160243 cbft
Upper Hold (length/breadth/height) 63.6/11.5/8.171 m
Lower Hold (length/breadth/height) 31.5/11.0/3.50 m
Hold floor surface 1039 m2
Deck floor surface 754 m2
Tanktop load 15 t/m2
Deck length 63.9 m
Deck breadth 11.8 m
Maximum container capacity in hold 73 T E U
Maximum container capacity on deck 163 T E U
Total container capacity 236 T E U

Main engine 1x Wärtsila 8L32 (M CR: 3,680 kW  @

Wartsila gearbox
750 rpm)
type SV 75-P48, 4,87:1, vertical offset

Propeller
1400 mm
Wärtsila/Lips, CPP, D = 4.0 m,

Service speed (loaded)
4 blades, high skew
17.5 knots @  5.81 m summer draft

Service speed (ballast) 18.0 knots @  5.00 m design draft
Fuel consumption 14 mt/day (H FO  380)
Bow thruster 1 x H RP F.P.P. (D =1300 mm, 300

Rudder
ekW  @  1500 rpm)
Bot Spade rudder (deflection 65 degr.

Auxiliary engines
to each side)
2 x Scania 455 ekW  @  1500 rpm

Shaft generator 1 x 1600 ekW/2000 kVA @  1500 rpm
Action radius appr.12640 nm (or 30 days)
(vessel speed 17,5 knots (90% M C R  and shaft generator consuming 200 kW ))

by using stainless steel at driving 
parts at open areas (stainless steel 
fender alongside hull);

-  Maximize the lashing facilities by the

multitude of lashing rings on deck 
and in the hold to handle project car
goes and heavy lifts;

-  Reduce work for crew by applying

modern/innovative facilities such as 
integrated pilot ladder, semi-auto
matic gangway, easy tween deck han
dling, one-handle closing system at 
all doors and hatches including venti
lation flaps, etcetera);

-  Maximize the action radius to reduce 
bunkering frequency (12,600 nm);

- Maximize the sailing speed in bad 
weather by her slim lined and high 
bow and the enclosed forecastle deck.

In order to do this a seaworthy and 
highly maneuverable M PC  single
screw green vessel of 105 meters length 
has been built, fitted out with a bulbous 
bow. The vessel has one large cargo 
hold with a clear opening of 63.60 x
11.50 m.

The vessel
The vessel general design, as shown in 
the GA P of the vessel, from bow to 
stern is dominated by:
-  A  relatively small forecastle deck, 

covered against the elements (ap
proximately twelve percent L.o.a);

-  A  large main deck and hatch cover 
area for the carriage of deck cargo 
covering approximately seventy per
cent of the vessel's overall length;

-  One large hold;
-  Two large cargo handling cranes on 

starboard side on deck;
-  A poop (approximately twelve percent 

L.o.a.) with a symmetrically placed 
four story high superstructure for crew 
accommodation and navigation bridge;

-  Engine room aft housing a single 
screw single engine installation along 
with auxiliary generators etcetera;

-  Steering gear room aft on main deck 
level;

-  Aftship with a gondola underwater 
form and a duck tail just below the 
waterline aft exhaust outlet and air in
takes along with storage space above 
the engine room in one single funnel 
on port side of the accommodation.

Baring the large cranes and the accom
modation style and design in mind the 
vessel's overall appearance is more 
modern compared to the latest genera
tion of M PC  vessels of similar size.
The longitudinal subdivision under the 
main deck is as follows:
-  Forepeak (for water ballast and chain 

lockers);
-  Bow thruster room;
-  One cargo hold which may be subdi

vided into a number of smaller holds, 
both vertically and horizontally by 
the tween decks, if required;
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T h e  tank capacities of the vessel (100%) are as follows (approxim ate
numbers):
Total storage capacity of heavy fuel oil (including day + settling tanks) 42G 3m3
Total storage capacity of marine diesel oil (including day tanks) 84 m3
Total storage capacity of lubricating oil lS m3
Total storage capacity of sludge/dirty oil lS m3
Total storage capacity of fresh water 49 3m3
Total storage capacity of sewage/grey water 27 3m3
Total storage capacity of ballast water 2S6G 3m3

-  Raised double bottom forward in the 
hold with tank space for fuel and wa
ter ballast;

-  Engine room (for main engines, shaft 
generator, auxiliary generators);

-  Aft peak for water ballast, on top of 
which the steering gear room is situ
ated.

Ballast water is stored in aft and fore 
peak tanks, double bottom and wing 
tanks. H FO  settling and day tanks, 
M D O  settling and day tanks, oil, 
sewage, fresh water tanks are all con
tained in the vicinity of or in the engine 
room.

Cargo spaces
On board this very versatile container 
vessel, containers, general cargo or 
heavy lift equipment can be placed in 
the vessel's one cargo hold which is cov
ered by pontoon type, closed hatch cov
ers. The cargo hold can also be prepared 
for the carriage of two cable reels in the 
hold up to a diameter of 8.60 m by part
ly opening hatchcovers number 4, 5 and 
6 at the lower side.

The cargo hold is fitted with flush fit
tings for containers. The cargo hold can 
furthermore be divided vertically into 
an upper and lower hold by placing a 
pontoon tweendeck with the aid of pon
toon hatches. Also horizontal subdivi
sion of the hold is possible whereby two 
tweendeck hatches can be used to to
gether form one transverse bulkhead. A 
total of two transverse bulkeads can so 
divide the single hold into three parts. 
The lower hold dimension (L  x B) are
31.50 x 11.00 m and the upper hold di
mensions are 63.60 x 11.50 m. The total 
depth of the cargo hold is 8.17 m.
In order to accommodate the high speed 
of the vessel, the Deo Volente obviously 
has less breadth towards the bow and

therefore offers less space for cargo in 
the lower hold area. This disadvantage 
has been turned into an advantage in 
that the said volume, forward of frame 
88 and below tween deck level, has been 
utilized for deep tanks for fuel and bal
last water.
The single hold is accessible via a hatch 
opening of 63.60 x 11.50 m and is closed 
by ten pontoon box-type construction 
folding hatch covers. These hatch cov
ers are weather tight, constructed with 
closed box construction. An electro-hy
draulic Rodenstaal traveling hatch cov
er crane is used to handle and transport

the pontoon hatch covers which can 
then be stacked up to a maximum 
height of covers. The same traveling 
crane can be used for moving and set
ting up the two transportable grain 
bulkheads fitted for bulk cargo stowing 
purposes that can be slotted at several 
positions in each hold. W hen not in use 
the crane is stored against the front of 
the accommodation superstructure aft. 
The hatch covers are battened to the 
coaming by quick acting cleats. In the 
stowage position, the covers are secured 
by manually operated locking devices.
In compliance with the rules of the clas
sification society the maximum permis
sible hatch cover load (Weather Load) 
is calculated as being 3.4 t/m2. When

utilised, six removable tweendeck hatch 
covers close the lower hold whereby the 
permissible tweendeck load is equal to 
2.5 t/m2. Both hatch covers and tween- 
deck hatches are handled by an electric 
hydraulic driven gantry crane.
Hatch covers fitted with dove tail fitting 
for containers, placed in recesses and 
tweendeck covers are fitted with flush 
container fittings. Container capacity 
on deck allow a T E U  lineload equal to 
35 tons and a FE U  loadline of 54 tons. 
The cargo hold is mechanically venti
lated with a minimum of six air changes 
according to class requirements. The 
cargo hold sides, hatch covers, tween- 
deck and gangway are amply fitted with 
flush mounted lashing rings with a 
maximum holding capacity of no less 
than 500 kN.

Stabilization/Anti-heeling
An active anti-rolling tank system 
(Frank Mohn) is situated in a large 
structure between the deeptanks 2. The 
stainless steel pump (capacity of 500 
m3/hr) is a reversible propeller pump 
operating in both directions by revers
ing the electric motor. This active sys
tem will perform automatic anti-heeling 
ballasting operations during loading/ 
discharging in port.

B ilg e /B a llas t/F ire  Fighting
The bilge/ballast/internal fire fighting 
system, complying both with the re
quirements of the Netherlands' Ship
ping Inspectorate and the rules of Bu
reau Veritas, consists of two bilge/bal
last pumps of 250 m3/h each, a general 
service pump and an emergency 
fifi/deckwash pump, all placed in the 
engine room serving the bilge, ballast, 
fire fighting and deck washing system. 
Ballasting and de-ballasting can be op
erated by the Vessels Control System 
(Marble), (see Vessel Control System). 
Also placed in the engine room is a hold 
bilge ejector, a bilge ejector fore ship, a 
ballast ejector, a fully M EPC  60(33)
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regulations compliant bilge water sepa
rator with less than 15 ppm cleaning 
standard. A  portable bilge ejector is also 
placed on board for use in void spaces if 
necessary.
Shipboard fire-fighting systems include 
a CO 2 extinguishing plant, placed port- 
side on the main deck, for both cargo 
hold and engine room and two separate 
CO 2 bottles for incinerator room and 
separator room.

Accommodation
The accommodation on board Deo Vo- 
lente is for crew and officers (fourteen) 
and is situated aft. It is of modern mod
ular design and contains ten private 
cabins of which six have individual san
itary facilities and is furthermore 
arranged and equipped in accordance 
with modern Northern European stan
dard.
During sea trials very low noise and vi
bration levels were measured in and

around the accommodation due to the 
high standard of equipment and assem
bly methods used (acc. deck 56 dB(A), 
boatdeck, 56 dB(A), maindeck 58 - 
59dB(A)).

Deck Equipment
For mooring and anchoring purposes 
the vessel has been fitted with one elec
tro-hydraulic anchor/mooring winch 
with two mooring drums and two warp
ing heads on the fore castle deck and one 
electric-hydraulic mooring winch with 
one mooring drum on the aft ship. Con
trol of all mooring winches is local and 
all run stepless in both directions thus 
allowing a variation of force and speed. 
For cargo handling purposes two cargo 
cranes (make Liebherr; each crane can 
handle 81 tons at 24 meter; 100 tons at 
20 meter; 120 tons at 16 meter) have 
been fitted out on the starboard side. 
The cranes can work in tandem (han
dling up to 240 t SW L ) with the aid of

one 240 tons traverse and two spreader 
beams of 120 t SW L.
The vessel can lift 240 mts to both sides 
of the vessel. For weights above 130 mts 
the vessel can use her stabilizer to in
crease the stability by connecting the 
stabilizer alongside the aftship with the 
aid of a large beam. The stabilizer 
(lxbxh 11,4m x 5,5m x 2,0m) can be ad
justed in.height by a hydraulic cylinder. 
W hen not in use the stabilizer is stored 
on the main deck behind the hatch 
coaming and the beam inside the stabi
lizer top deck.
Deck lighting and hold lighting is ample 
for the complete deck area, including 
working range of both cranes, and in
cluding upper and lower hold with 
hatchcovers and tweendeck in position. 
A  store/car crane (type Sormec 4.5 
mt/7 m - 1.5 mt/13 m) is placed on the 
boat deck as far as possible to the aft, to 
handle owner/masters car and stores 
from shore.
The swimming pool on the boat deck 
(when emptied) can be used as garage 
for the car during winter.

Life Saving
The vessel has been equipped with two 
inflatable, twelve persons, rafts at aft 
ship, one M O B  boat, six persons, han
dled with davit at aft ship and one 
freefall boat, thirteen persons, handled 
with davit. Further installed on board 
are the usual personal life-saving appli
ances for this type of trading vessel all in 
compliance with statutory require
ments.

Navigation Equipment
Further on board is the usual navigation 
equipment for this type of trading ves
sel, supplied by Radio Holland, 
Datema and others.
An Integrated Ecdis system from 
Imtech (type Unimacs Blue Line) is 
placed in the practical developed con
trol desk in the wheelhouse. One screen 
of the four screens of the Integrated 
bridge system is connected to the ves
sels network, to allow user access to sta
bility info, or access the world wide 
web.

Vessels Control System
No less than four P LC  touch screens are 
connected to the vessel's control system 
(Marble). Three touch screens are 
placed in the engine room, switchboard 
room and bridge and a mobile screen 
can be plugged in on deck for ballasting

and controlling during cargo handling. 
The PLC  system can monitor and con
trol the ballast system, the tank levels, 
operate ballast valves, start/stop all 
pumps, ventilations, heaters, lights and 
all other equipment. The P LC  system 
also monitors the vessel's main engine 
pressures, temperatures, rpms and run
ning hours and controls the vessel's 
power system. Generators can be start
ed, synchronised together and taken 
over by the P LC  system.
Furthermore the PLC  system can oper
ate the heeling pump and controls the 
actual draught of the vessel by realtime 
sensors and will calculate the displace
ment, the ballast on board, cargo on 
board and bunkers on board. The PLC  
system tank sounding is connected to 
the stability program delivered by 
SA RC and the system is connected to 
the maintenance program to control the 
running hours and related maintenance 
items.
A  camera is also mounted in vessels 
foremast and is connected to the PLC  
system, and all lighting can be moni
tored and controlled via the system.

Satellite Communication
A  V-sat installation (Telenor) for 
worldwide satellite data (256 kb/sec) 
and telephone communication is in
stalled. The large bowl antenna disk is 
situated in the aftmast to avoid any ob
stacles from antennas or the cargo 
cranes. Officer cabins, messrooms of 
crew and officers and the switchboard 
room have access to the worldwide web 
at all times, by plugging in their own PC 
or via the vessels network system. A 
network server is connected to the V-Sat 
system.

Maintenance
The vessel is designed and built with re
duced maintenance in mind by the ap
plication of many of stainless steel parts 
in open deck spaces. A t vessels hullside 
a stainless steel fender of 120 mm is 
welded to avoid damages by corrosion 
due to maneuvering and listing during 
cargo handling. Also a maintenance 
program is installed which automatical
ly adjusts and notes running hours and 
temperatures and pressures of running 
components such as generators, engines 
and compressors.
The program automatically gives notice 
regarding maintenance of the different 
items.
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Bureau Veritas, opgericht in 1828, is één van de mondiaal toonaangevende 
dienstverleners gespecialiseerd in QHSE management (Quality, Health, 

Safety, Environment) en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn 
actief in meer dan 140 landen en hebben 24.000 professionals in dienst om 

onze klanten optimaal te bedienen.

De divisie Marine Nederland is een organisatie van ongeveer 60 
medewerkers met kantoren in Rotterdam en Groningen en beschikt over een 

volledig toegerust plan approval en inspectie team, waarin hoog opgeleide 
ingenieurs samenwerken om wereldwijde dienstverlening aan te bieden op 

het gebied van certificering, training en consultancy.

Voor ons kantoor in Rotterdam zijn wij voor de verdere uitbouw van onze dienstverlening binnen de 
divisie Marine op zoek naar

Surveyors m/v

Functiebeschrijving:
In deze functie controleert u zelfstandig de conditie van varende en in aanbouw zijnde schepen op 
basis van onder andere technische standaards en specificaties.

Profiel:
Beschouwt u uzelf als een goed opgeleide specialist en beschikt u minimaal over een afgeronde 
opleiding HBO Scheepsbouwkunde of Scheepswerktuigkunde ? Bent u ambitieus en wenst u het 
verschil te maken door een grote custom er focus gecombineerd met vakm anschap en goede 
comm unicatieve vaardigheden ? Bent u een professional die als vraagbaak voor onze klanten kan 
optreden ? Beheerst u daarnaast ook de Engelse taal ? Dan komen we graag met u in contact.

Marine Inspectors m/v

Functiebeschrijving:
In deze functie inspecteert u zelfstandig bij maritieme toeleveranciers werktuigen en materialen die 
bestemd zijn voor in aanbouw zijnde schepen op basis van de Bureau Veritas regelgeving.

Profiel:
U heeft een MBO-opleiding Scheepwerktuigkunde A, W erktuigbouw of Scheepsbouw en enkele jaren 
praktische ervaring in de maritieme wereld. U vindt het interessant om gelijktijdig met verschillende 
projecten bezig te zijn en te werken in een professionele, internationale werkomgeving. Bent u 
daarnaast assertief, klantgericht, comm unicatief vaardig en beheerst u de Engelse taal? Reageer dan 
snel.

Ons aanbod:
Een uitdagende en veelzijdige functie met volop ruimte voor verdere ontwikkeling binnen een 
succesvolle en ambitieuze Marine divisie. Een gedegen opleidingstraject om succesvol te kunnen 
opereren. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw reactie:
W e ontvangen graag uw sollicitatie per e-mail die u samen met uw CV kunt sturen aan: 
hrm nld@ nl.bureauveritas.nl.

Telefonische inlichtingen zijn verkrijgbaar via onze afdeling HRM op telefoonnum m er 010-2822349 .

Bureau Veritas B.V.
Vissersdijk 223 -  241 
3011 GW  ROTTERDAM

mailto:hrmnld@nl.bureauveritas.nl
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Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 

of Marine Technology

11 mei jaarvergadering
De aandacht van de leden
wordt gevestigd op de inge
voegde bijlage waarmee u zich 
kunt opgeven voor de Alge
mene Jaarlijkse Ledenverga
dering en Jaarbijeenkomst, die 
dit jaar op vrijdag 11 mei a.s. 
wordt gehouden te Vlissingen. 
De organisatie is in handen 
van de afdeling Zeeland, die er 
- zoals gebruikelijk - een inte
ressante en gezellige bijeen
komst van zal maken. U  wordt 
uitgenodigd in groten getale 
de antwoordstrook van de bij - 
lage volledig in te vullen en tij
dig op te sturen.
De deelnemers die zich heb
ben aangemeld, ontvangen

een bevestiging met het defi
nitieve programma, reismoge
lijkheden en routebeschrij
ving.
W ij verwachten velen van u 
die dag te kunnen begroeten!

Overleg penning
m eesters
De thesauriers van de afdelin
gen van de vereniging hebben 
in januari met de thesaurier 
van het hoofdbestuur en de al
gemeen secretaris overlegd 
over de stand van zaken van de 
financiën en de uitwerking van 
de plannen voor 2007. Het re
sultaat zal verwerkt worden in 
de begrotingsvoorstellen die in 
de algemene ledenvergadering 
op 11 mei aan de leden zullen 
worden gepresenteerd.

Schip van h e t J a a r Prijs
De K N V TS heeft ter gelegen
heid van haar 100-jarig be
staan in mei 1998 de K N V TS- 
Schip van het Jaar Prijs inge
steld. Deze prestigieuze prijs 
wordt ieder jaar toegekend en 
uitgereikt aan een in technisch 
opzicht innovatief schip dat in

Nederland is ontworpen en 
grotendeels afgebouwd in de 
brede betekenis van het 
woord. Vorig jaar is de prijs 
gewonnen door de oesterkot
ter Jacoba Prins YE-29. De 
uitreiking van de prijs tijdens 
het Maritime Awards Gala 
heeft het schip van het jaar, 
haar bouwer en eigenaar veel 
extra publiciteit bezorgd.
De Nederlandse maritieme 
sector is zeer innovatief. Een 
nominatie van uw schip biedt 
u de kans uw bedrijf op dit 
punt extra te onderscheiden, 
en uw ontwerp, mensen en na
tuurlijk uw klant, extra in de 
schijnwerpers te zetten.
Heeft u in het jaar 2006 een 
technisch innovatief schip op
geleverd, stuur dan uw no
minatie in voor 30 april 
2007 aan het adres van de 
K N V T S .
Een beoordelingscommissie, 
bestaande uit vooraanstaande 
functionarissen uit de maritie
me bedrijfstak maakt een se
lectie en uiteindelijke keuze. 
De criteria die hierbij worden 
gehanteerd zijn onder andere:

-  milieu: energiebesparende 
aspecten in voortstuwing en 
rompvorm, overige milieu
aspecten, aspecten van bal
last watermanagement;

-  veiligheid: betere voorzie
ningen en arbeidsomstan
digheden;

-  economie: operationele 
kosten, snellere vaart, min
der brandstofverbruik en 
sneller laden en lossen en 
het zelfvermogen daartoe;

-  baanbrekend: als eerste ont
werp op de markt, als eerst 
van een nieuwe serie sche
pen, kennis vermeerderend 
door extra moeilijkheids
graad voor de werf, vorm
geving, samenwerking be
vorderen tussen alle betrok
ken partijen, impact op de 
markt en nieuwe creativiteit 
qua financiering.

U  kunt uw schip nomineren 
voor vijf categorieën: zeevaart, 
binnenvaart, jachtbouw, vis
serij en speciale vaartuigen.
In 2007 zal deze prijs weder
om worden uitgereikt op het 
Maritime Awards Gala.
De prijs wordt uitgereikt in de 
vorm van een authentiek mo
del van een fluitschip, een in 
vroeger eeuwen succesvolle 
zeilende vrachtvaarder.
Ik zie uw voordracht voor het 
schip van het jaar gaarne tege
moet.

Ir.A . Hubregse
Voorzitter commissie Schip 
van het Jaar Prijs

Van links naar rechts Arnold de Boon, Rob Zomerdijk, Suze Zeegers, Ad Intema, B art Daman, Rob de Gaay. 

Foto: Jack Stuifbergen
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Ledenm utaties  
A S P IR A N T  JU N IO R  
L ID M A A T S C H A P

N .T .M . Onderwater 
Student Maritiem Officier 
Hogeschool van Amsterdam 
Lisserdijk 288,
2165 AA Lisserbroek 
Afdeling Rotterdam

JU N IO R  L ID M A A T 
S C H A P

D. Doeswijk
Student Scheepsbouwkunde 
T U  Delft
Brabantse Turfmarkt 65, 
2611 CM  D E L F T  
Voorgesteld door 
W .A .T h. Bik/P. Boekel 
Afdeling Rotterdam

H .M .J. Hoogerwerf 
Student Scheepsbouwkunde 
T U  Delft
T  ouwslagersdreef 85,
4691 L W  Tholen 
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Zeeland

A.A. Boer
Tekenaar Constructeur - D a
men Shipyards Gorinchem 
Langesteeg 3,
3371 B X  Hardinxveld 
Voorgesteld door J.A . Nobel 
Afdeling Rotterdam

J.W . Brouwer
Expert Engineer Gusto BV
Schiedam
St.Jobskade 212,
3024 EN  Rotterdam. 
Voorgesteld door P. Boekel 
Afdeling Rotterdam

J.A . Dekker
Marine Coordinator - Nerefco
Europoort
d. Arcyweg 76,
3198 NA Europoort 
Afdeling Rotterdam

I.W .P.S.J. Faber 
Naval Architect-Vripack 
Sneek 
Stinsewei 3,
8513 CV  Ouwsterhaule 
Voorgesteld door A. Abma 
Afdeling Noord

H.A.C.A. Heyns 
Superintendent Maritime 
Performances Barendrecht 
Bossestraat 7 A,
4636 R G  Woensdrecht 
Afdeling Rotterdam

A.N.C. van Putten 
Sales Engineer ESM A  Inter
national BV Amsterdam 
Eerste Breewerstraat 58,
1013 M K  Amsterdam 
Voorgesteld door
H. v.d. W erf 
Afdeling Amsterdam

M .W . Roeper 
Works Manager - BosKalis 
Papendrecht 
Peperstraat 36,
1794 A L  Oosterend 
Afdeling Amsterdam

A. Wiersma
Hoofd Verkoop - Roden Staal
B.V.
Torenlaan 19,
9261 VZ Oostermeer 
Voorgesteld door S. Brandsma 
Afdeling Noord

G E W O O N  L ID M A A T 
S C H A P

F. van den Anker 
Nautisch Ass. Wagenborg 
Shipping Delfzijl
De W itte Zwaan 2,
3824 X L  Amersfoort 
Voorgesteld door 
R. van 't Oever 
Afdeling Noord

G.P.M . Bakker
Expert - Van Ameijde Marine 
Rotterdam
H.v.d.Meystraat 7,
3207 H E Spijkenisse 
Voorgesteld door
A .G .G . v.d. Berg 
Afdeling Rotterdam

V. Greco
Sr.Class Surveyor Lloyd's 
Register EM EA  Amsterdam
E.van Meterenstraat 26,
1065 AN  Amsterdam 
Afdeling Amsterdam

W .C . van Hemert 
Surveyor Lloyd's Register 
EM EA  Rotterdam 
De Savornin Lohmanstraat 
116, 3904 A V  Veenendaal. 
Voorgesteld door A.G . Deen 
Afdeling Rotterdam

P.H. den Heyer 
Inspecteur - IV W  Rotterdam 
Zwartveenpad 20,
4731 W X  Oudenbosch 
Afdeling Rotterdam

Overleden
Dhr. Ir. C.D. Donath 
geboren 13.06.1928 
overleden november 2006 
ruim 59 jaar lid

Dhr. W . Schuring 
geboren 07.12.1923 
overleden 20.01.2007 
ruim 23 jaar lid

Voor meer informatie:

KNVTS
Mathenesserlaan 185 
3014 HA Rotterdam 
Tel.: 010-2410094 
Fax: 010-2410095 
E-mail:
secretaris.knvts@planet.nl
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l iv N S I
Vereniging Nederlandse 

Scheepsbouw Industrie

Discussie over software
pakketten
Probabilistische lekstabiliteits- 
berekeningen leiden steeds va
ker tot discussies tussen 
scheepswerven en klassebu
reaus. Dat zit hem vooral in de 
verschillende softwarepakket
ten die zij voor hun berekenin
gen gebruiken. W aar de wer
ven vaak met PIAS werken, 
gebruiken klassebureaus het 
programma NAPA. Het ver
schil in berekening en resul
taat heeft als gevolg dat er 
klassebureaus zijn die bewe
ren dat de berekeningen van 
de werven onjuist zijn.
Onder leiding van Scheeps
werf Peters is inmiddels een 
onderzoek ingesteld. Hierin 
werden aantoonbare verschil
len in berekening tussen PIAS 
en NAPA bewezen en bespro
ken. De probabilistische lek- 
stabiliteitsberekeningen zijn 
een lange en complexe calcula
tie: aanvankelijk waren de gro
te verschillen tussen de uit
komsten van de berekeningen 
door PIAS en NAPA dan ook 
lastig uit te leggen. Het onder
zoek wees in ieder geval uit dat 
de beweringen van de klasse
bureaus niet door feiten 
ondersteund worden.
Om het verschil in resultaat te 
minimaliseren (en een over
eenkomst te bereiken tussen 
klassebureaus en scheepswer
ven), is het nodig om een plat
form te ontwikkelen voor de 
rekenmethode. Op die manier 
kunnen afwijkingen worden 
nagegaan. VNSI is benieuwd 
naar de ervaringen van (geas
socieerde) leden met deze pak
ketten. Bij voldoende belang
stelling zal een stuurgroep 
worden gevormd. Het docu

ment met de bevindingen van 
Scheepswerf Peters is op te 
vragen bij VNSI.

Nieuwe voorschriften 
bulkcarriers
Bulkcarriers kennen een aantal 
specifieke problemen. Zo be
staat het risico op vroegtijdige 
achteruitgang van bescher
mende coatingsystemen in de 
ballasttanks, deze afbraak kan 
tot lekkage leiden. De Interna
tional Maritime Organization 
(IM O ) drong er vanwege deze 
gevaren al begin jaren negen
tig bij het Marine Safety Com
mittee (M SC) op aan voor
schriften te ontwikkelen voor 
ontwerp, onderhoud en toe
zicht op bulkcarriers. 
Inmiddels is er een aantal 
voorschriften ontwikkeld die 
op 1 juli 2008 van kracht wor
den. De voorschriften hebben 
betrekking op de coatings in 
ballasttanks (hier is de achter
uitgang van coatings meestal 
het snelst zichtbaar) en void 
spaces op alle typen schepen. 
De nieuwe voorschriften wor
den van kracht op:
-  Nieuwbouwschepen waar

van het bouwcontract is ge
tekend op of na 1 juli 2008 
met tonnage groter dan 500 
G T  en bulkcarriers met een 
lengte groter dan 150 meter;

-  Nieuwbouwschepen met een 
kiellegging op of na 1 janua
ri 2009;

-  Nieuwbouwschepen met een 
oplevering na 2012.

Om de voorschriften te imple
menteren zal er aan boord een 
Coating Technical File (C T F ) 
in het leven geroepen worden. 
Controle op dit C T F  zal wor
den uitgeoefend door de klas
sebureaus. Het M SC werkt 
nog aan een nieuwe ontwerp- 
test waarin de voorschriften 
voor void spaces voor alle ty
pen schepen zijn opgenomen. 
Verwacht wordt dat de nieuwe 
voorschriften voor een kosten
stijging en vertraging van op
leveringen zullen zorgen.

Innovatieprojecten voor 
MKB
VNSI en de Vereniging Im 
porteurs Verbrandingsmoto
ren (VIV) werken samen aan 
de opzet van een aantal inno
vatieprojecten. Dit gebeurt 
binnen het Maritiem Plat
form. Onder de doelgroep val
len bedrijven die aan scheep
vaart, scheepsbouw of in
dustrie zijn gerelateerd.
Er is plaats voor 35 kleine en 
middelgrote bedrijven. Ieder 
bedrijf moet een innovatieplan 
voor een periode van drie jaar 
opstellen. Een plan beslaat on
geveer vier pagina's (inclusief 
planning en begroting). De 
projecten kunnen zich richten 
op product- en/of procesinno
vaties, maar ook op ontwikke
ling van nieuwe markten. De 
innovatieplannen zullen de 
basis vormen voor een Inno
vatie Prestatie Contract (IPC) 
dat elke deelnemer aangaat.
De regels voor deelname:
-  Het bedrijf dat deelneemt, 

is afkomstig uit het M K B;
-  De minimale projectgroot- 

te per bedrijf bedraagt 
€60 .000 ;

-  Elk bedrijf komt in aanmer
king voor vijftig procent 
subsidie van totale project - 
grootte, met een maximum 
van €50.000;

-  Minimaal twintig procent 
van het projectbudget moet 
in samenwerking met een 
andere IPC-deelnemer wor
den gerealiseerd.

VNSI en V IV  zullen binnen 
het Maritiem Platform een 
coördinerende rol op zich ne
men en zijn verantwoordelijk 
voor tussenrapportages. T oe
gekende subsidiegelden gaan 
rechtstreeks naar de deelne
mende bedrijven. W ilt u meer 
weten of meedoen aan het IPC 
Maritiem dan kunt u contact 
opnemen met Pieter ‘t Hart of 
Marco Kirsenstein, telefoon
nummer: 079-3531165.

The Power to Lead in 
Innovation
Tijdens het VNSI-seminar 
‘The Power to Lead in Inno
vation' op 22 maart 2007 (ont
vangst vanaf 14:00 uur) in 
Zwijndrecht komen de onder
werpen het innovatieproces, 
van idee tot praktijk, de inno
vatie zelf en de evaluatie en ac
ceptatie van innovaties door 
klassebureaus aan de orde. 
Onderwerpen zijn onder an
dere ‘Jacoba Prins; De ont
wikkeling van een innovatieve 
oesterkotter' en ‘De toepas
sing van kunststof leidingsy
stemen op schepen'.
Voor nadere informatie zie 
www.vnsi.nl.

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
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S C H E E P S B O U W  N E D E R L A N D
V e r e n i g i n g  N e d e r l a n d s e  S c h e e p s b o u w  I n d u s t r i e^VNSI

Leden
Akerboom Yacht Equipment 
Alblasserdam Yachtbuilding B.V.
W erf A lblasserdam B.V.
Scheepswerf 't Ambacht B.V.
Amels B.V.
Scheepsbouwbedrijf Het Anker 
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.
Royal Huisman Shipyard B.V.
IHC Holland Merwede B.V.
IHC Holland Beaver Dredgers B.V.
IHC Holland Dredgers B.V.
IHC Holland Parts & Services B.V. 
Instalho B.V. Scheepsbouw 
Intervak B.V.
B.V. Scheepswerf De Kaap 
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Royal Van Lent Shipyard B.V. 
Scheepswerf W out Liezen B.V.
Luyt Groep B.V.
Maatschappij De Maas B.V. 
Scheepswerf 'Maasbracht' N.V. 
Maaskant Shipyards 
Maaskant Bruinisse B.V.
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 
ShipdockB.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.
VOSTALMG B.V.
Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V. 
D. van de W etering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V.

Geassocieerde leden
AKD Prinsen Van Wijmen N.V.
ALBCON B.V.
Alfa Laval Benelux 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 
BlesMAB.V.
Den Boer Marine 
Handelsbureau Boone B.V.
BoonkVan Leeuwen Advocaten 
Borand B.V.
Brabant Mobiel B.V. 
Subsidieadviesbureau BTC B.V.
BucoMar 
CAPE Groep B.V.
Center Line 
Copernicos Groep B.V.
WKM Cornelisse Trading B.V.
Croon Elektrotechniek B.V.
Cumarine
Defensie Materieel Organisatie/ Ressort 
Zee/A fd. Platformsystemen 
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. 
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen 
& Interieurbouw 
IFS Netherlands B.V.
IHDAShipbuilding 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.
MasterShip 
Merwede Interior B.V.
Metalix B.V.
MME Group
Navaltec Marine Engineering Service B.V. 
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen 
L. Nieuwburg & Zn. B.V.
Novatug B.V.
Numeriek Centrum Groningen B.V.
ODS B.V.
Bureau PennArts B.V.
Qnowledge B.V.
Quercus Technical Training Services B.V. 
Ralteco B.V.
Randstad Uitzendbureau B.V.
Ridderinkhof B.V.
Rolls-Royce Marine Benelux B.V.
Rolta Benelux B.V.
SARC B.V.
SAS TECH
Scheepvaart en Transport College 
Schip en W erf de Zee 
SigmaKalon Marine & Protective Coatings B.V. 
Sperre Rotterdam B.V.
STI Engineering B.V.
Stork Special Products B.V.
Stout Pijpleidingen B.V.
Struik & Hamerslag B.V.
TLO Holland Controls B.V.
Touw B&B Holding B.V.
Transmark Fcx 
Trett Consulting B.V.
UGS
B.V. VEG AM eet- en Regeltechniek 
VeKa Group B.V.
Van der Velden Marine Systems 
De Voogt Naval Architects 
VPG Scheepsservice B.V.
Museumwerf Vreeswijk
Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
York International B.V.
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

meer info op: WWW.VNSI.NL
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Van Brink Rotterdam  is een volledig separaat werkende Business Unit 
binnen de organisatie van Damen Shiprepair Rotterdam  B.V., welke op 
haar beurt een dochteronderneming is van de Damen Shipyards Group 
te  Gorinchem.

Van Brink Rotterdam  is gevestigd te  Rotterdam-Pernis en heeft haar 
locatie westelijk van de ingang van de Eemhaven (Haven 2820).

Van Brink Rotterdam  is gespecialiseerd in het onderhouden, repareren  
en verbouwen van zowel binnenvaartschepen als zeegaande vaartuigen. 
De uitvoering van deze werkzaam heden vindt plaats zowel op de 
w erflocatie in Pernis als op locatie in één van de nabij gelegen haven
gebieden.

Voor Van Brink Rotterdam  zijn w ij op zoek naar een

PROJECTLEIDER -  VAN BRINK ROTTERDAM é i VAN BRINK

TAKEN EN V E R A N T W O O R D E L IJK H E D E N
■ U bent verantwoordelijk  voor alle aspecten van een project (commercieel, 

financieel en technisch)
van het m om ent van opdrachtverstrekking to t en m et de oplevering;

■ beheersing is essentieel voor een goede projectuitvoer, daarom vorm t dit 
een belangrijk  onderdeel van de functie;

■ u geeft le id ing aan één o f m eerdere projecten in de ruimste zin van het 
w oord , zit projectbesprekingen voor en heeft regelm atig  contact met 
opdrachtgevers en onderaannemers.

PROFIEL
■ M BO/HBO-n iveau, bij voorkeur in de W erktu igbouw  e n /o f Scheepsbouw;
■ beschikt over goede commerciële en contactuele vaardigheden;
■ servicegericht;
■ vertrouw d m et projectm anagem ent;
■ bekend m et het beheersen en organiseren van werkzaamheden;
■ beheerst de talen Nederlands en Engels in w oord  en geschrift, waarbij 

beheersing van de Duitse taal een aanbeveling is;

DfIMSII
D A M E N  S H IP R E P A IR  R O T T E R D A M

(vervolg PROFIELEN)
■ gewend te  werken in team verband;
■ beschikt daarnaast over een gezonde hoeveelheid financieel inzicht en over 

een gedegen computerkennis.

Enige ervaring in soortge lijke  werkzaamheden is een pré, doch gezien het 
tra iningsprogram m a geen vereiste.

WIJ BIEDEN
■ Een prettige  werkom geving binnen een relatief klein maar zeer gemotiveerd 

team, waarbij een onderling goede samenwerking hoog in het vaandel staat;
■ een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

REAGEREN/INFORMATIE
Voor inform atie  over het bed rijf kunt u de w ebsite  www.vanbrink.nl 
raadplegen of contact opnemen met de heer A.W. Davidse, Directeur 
Business Unit van Van Brink Rotterdam, te lefoon (010) 299 53 03.

Uw schrifte lijke so llic itatie  kunt u binnen 14 dagen na verschijning van 
deze advertentie  richten aan: Damen Shiprepair Rotterdam B.V., Postbus 22, 
3100 A A  Schiedam, te r a tten tie  van m evrouw H.M. van Driel, Hoofd P&O, 
e-mail: hmvd@ damenshiprepair.com

Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP j^ | )

Admiraal de Ruyterstraat 24 Postbus 22 te le foon 010 204 12 22 dsr@damenshiprepair.com
3115 HB Schiedam 3100 A A  Schiedam fax 010 429 59 23 www.damenshiprepair.com

N exum  CM B.V. 

U trech t

Contact: Ad de Kock 

M: 0653 813178 

T: 030 2218693 

in fo @ nexum cm .n l 

w w w .nexu m cm .n l

Mediation: the solution for contract disputes

P E N D L N N  I S
W l f t L n t L A Ü S  SUP-E FVYALI ITÜ

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 be 
considered for any of these positions please send your CV and covering letter to: M rs.Carla Iggulden, 
Personnel Assistant, Pendennis Shipyard Ltd., The Docks, Falmouth, Cornwall, England, TR11 4NR or 
email carla.iggulden@pendennis.com Tel: 00 44 01326 211344

http://www.vanbrink.nl
mailto:hmvd@damenshiprepair.com
mailto:dsr@damenshiprepair.com
http://www.damenshiprepair.com
mailto:info@nexumcm.nl
http://www.nexumcm.nl
http://www.pendennis.com
mailto:carla.iggulden@pendennis.com
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3D-Survey

Ingenieursbureau Passe-Partout BV
Postbus 263 
2800 A G  Gouda 
T el. 0182 - 53 83 60 
Fax 0182 - 57 12 28 
www.passe-partout.nl

Aandrijftechniek

VOITH
Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 A K  Twello
Postbus 201
7390 A E  Twello
T el. +31 (0) 571 27 96 00
Fax +31 (0) 571 27 64 45
E-m ail: voithnederland@voith.com
www.voith.nl

Arbeidsbemiddeling

Interocean Personnel Services (IPS)
Rivium Westlaan 8
29G9 L D  Capelle aan den Ijssel 
Tel.: +31(G)1G 4479494 
Fax.:+31(G)1G 23S7878 
www.ipspersonnel.com 
maritime@ipspersonnel .com

Maritime Hum an Resources BV
Soerweg 31
3G88 G R  Rotterdam
Tel.: G1G 487 67 8G
Fax G1G 487 67 99
www.mhr-r.com
secretariaat@mhr-r.com

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

Sw ets
Swets Nautische Personeelsdiensten 
B.V.
Veerplein 22, 3331 L E  Zwijndrecht
Postbus 136, 3330 A C  Zwijndrecht
T el. (078) 6191290
Fax. (078)6191018
Vestiging Amsterdam (020) 682 1866
info@swets-plaza.nl
www.swets-plaza.nl

Asset Management

TraJuco
Asset Management

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

S C H I P  & W E R F  d e  Z E E  - MAART 2007

Audiovisuele Produkties

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

Coatings

2 CJnter national.
Marine Coatings

International Paint
P.O . Box 856
3160 A B  Rhoon
tel. 010 - 503 35 14
fax 010 - 503 35 10
email: ip.nl@internationalpaint.com
internet: www.international-marine.com

Dieselmotoren, 
onderhouds- en reparatie- 
apparatuur

O H D M
DE HAAS DIES EL M O TO R EN  BV

De Haas Dieselmotoren BV  H .D .M .
Govert van W ijnkade 3 
3144 E D  Maassluis 
Tel.: 010-5912611 
Fax 010- 5929155 
E-m ail: info@dehaasdiesel.nl 
www.dehaasdiesel.nl

Dieselmotoren 
verkoop en reparatie

Cummins
D iese l S a le s  +  S e rv ic e  tw

Cummins Diesel Sales + Service BV
Galvanistraat 35 
3316 G H  Dordrecht 
Tel.: 078-618 12 00 
Fax 078-617 65 79 
E-m ail: info@cummins.nl 
www.cummins.nl

DP werkschepen en 
FPSO

BOS m a r it im e  c o n t a n t s

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

Elektrotechnische 
installaties en systemen

Bakker Sliedrecht Electro Industrie 
B.V.
Leeghwaterstraat SS-S9 
3364 A E  Sliedrecht 
Tel. G184 - 43 66 33 
Fax G184 - 43 66 88 
www.bakkersliedrecht.com

DCS International B.V.
Marchantstraat 1G
3332 C L  Z W IJN D R E C H T
patrick@dcsint.nl
Tel.: G78-6192GG3
fax. : G78 6191S39

Experts & Taxateurs

f f f
Verweij Hoebee Groep
experts en taxateurs op scheeps- en werk
tuigkundig gebied marine surveyors and 
consulting engineers 
V E R W E IJ & H O E B E E  
Kantoor Amsterdam 
Osdorper Ban 17 BC 
1068 L D  Amsterdam 
Tel. + 31-(0)20-6107260 
F ax+31-0(20)-6196461 
E-mail: info@verweij-hoebee.nl 
D. H O E B E E  B.V.
Kantoor Barendrecht
Achterom 66
2991 C V  Barendrecht
Tel. + 31-(0)180-623236
Fax+31-(0)180-620178
E-mail: d.hoebee@verweij-hoebee.nl

Hefkolom/Sectiebouw

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140 Temse (B)
Tel. 00 32 - 3 - 710 58 10 
Fax 00 32 - 3 - 710 58 11 
E-mail: info@multi.be

ISM- Systemen, 
-trainingen en manuals

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

Krukas-, drijfstang-, 
motorblokreparatie

Mark van Schaick Marine Services
Nieuwe Waterwegstraat 7 
311S H E Schiedam 
Tel. +31(G)1G 4G9 GS 99 
Fax +31(G)1G 4G9 GS 9G 
E-mail: info@markvanschaick.nl 
www.markvanschaick.nl

Radarstraat 13-15
2S2S K C  Den Haag 
Tel. G7G-388 93 4S 
Fax. G7G-388 S4 GG 
E-mail: info@vanzetten.com 
www.vanzetten.com

Lastoevoegmaterialen

f f f ©
Miller.

IT W  W elding Products BV
Edisonstraat 1G
3261 L D  Oud-Beijerland
Tel. G186 - 64 14 44
Fax G186 - 64 G8 8G
E-mail: info@itw-welding.nl
www.itw-welding.com

Loodswezen

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7 , 3195 N D  Pernis-Rotterdam 
Havennummer 2801, Gebouw 3 
Postbus 830 - 3000 A V  Rotterdam 
tel.: +31 (0)10 400 05 00 
fax: +31 (0)10 411 55 88 
e-mail: info@loodswezen.nl 
www.loodswezen.nl

Maritime Engineering

v Navaltec
' 1 1 M a rin e  E n g in e e rin g  S ervice B.V.

Navaltec Engineering Service B.V. 
Kardoenhof 1
3193 JD  H oogvliet-RT 
tel.: +31 (0)10 438 04 38 
fax: +31 (0)10 438 27 17 
E-mail: info@navaltec.nl 
www.navaltec.nl

Maritiem Projectbureau

1/  INTI
LOWLAND
INTERNATIONAL

Lowland International B.V.
Postbus 3036 
2130 K A  Hoofddorp 
Tel. 023 - 557 01 01 
Fax 023 - 563 79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.lowland.com

Maritieme
Dienstverlening

Hu bei Marine B.V.
Vessel Registration - Marine Sirveyors

Hubel M arine BV
Karel Doormanweg 5, 2nd Floor
3115 JD  Schiedam
Tel. 010 - 458 73 38
Fax 010 - 458 76 62
E-mail: erik@hubelmarine.com

&hiö
Marin Ship Management B.V.
Hogelandsterweg 14 
9936 BH  Farmsum 
Postbus 86 
9930 AB Delfzijl 
Tel. 0596 63 39 22 
Fax 0596 63 39 29
e-mail: msm@mfmarinedivision.nl 
www.mfmarinedivision.nl

Takmarine B.V.
Govert van W ijnkade 37
3144 E G  Maassluis
Tel. 010 - 592 19 66
Fax 010 - 592 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 G R  Rhoon
info@q-shipping.nl
www.q-shipping.nl
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M i
0

Maritieme elektronica

/o o o Radio Holland 
1000 êqÉmÏM R

Radio Holland Netherlands B. V.
Eekhoutstraat 2, 3087 A B  Rotterdam, 
havennummer 2121 
Postbus 5068, 3008 A B Rotterdam 
Telefoon: +31 (0)10 4283344
Fax: +31 (0)10  4281498
website: www.radioholland.nl
email: info@radioholland.nl

Maritieme Training

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

Safety Training

Nutec
Nutec Rotterdam B.V.
Beerweg 1G1 
3199 L M  Maasvlakte 
Tel. G181 - 36 23 94 
Fax G181 - 36 29 81 
E-mail: info@nutec.nl

Mega Jachten

mmaritim^ w*iÇUlOnÇj

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

Naval Architects 
Consulting Engineers

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

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

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 C E  Berkhout
Tel. 0229 - 55 12 05 / 55 13 06
Fax 0229 - 55 12 92
E-mail: info@allship.nl
www.allship.nl

Scheepsluiken/
luikenkranen

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

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

Scheepsreparatie

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH  Schiedam
Tel. G1G - 238 G9 99
Fax G1G - 238 G9 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl

Schroefasafdichtingen

M aprom  Engineering BV
Maxwellstraat 22 
3316 G P  Dordrecht 
Tel. 078 - 618 08 77 
Fax 078 - 618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

Schroefaskoker-
afdichtingen

J -E b U  Lit 't ■

Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Brugwachter 13, 3034 K D  Rotterdam 
Tel. 010 - 411 46 14, Fax 010 - 414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl

Staal-IJzer Gieterij

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

(S)WTK aan de wal
i h n m i y

Innotiv Co-Making
Munsterstraat 20a
7418 E V  Deventer
Postbus 72 , 7400 A B  Deventer
Tel. 0570 - 50 21 70
Fax 0570 - 50 21 71
www.innotiv.nl

Uitlijnen en funderen

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

Veiligheid

H Nutec
Nutec Rotterdam B.V.
Beerweg 1G1
3199 LM  Maasvlakte
Tel. G181 - 36 23 94, Fax G181 - 36 29 81
E-mail: info@nutec.nl

Veiligheidsmiddelen

H T E H U

Datema Delfzijl BV
www.datema.nl
Tel. 0596 - 63 52 52
Fax 0596 - 61 52 45
E-mail: delfzijl@datema.nl
Tel. 010 - 436 61 88, Fax 010 - 436 55 11
E-mail: rotterdam@datema.nl

Verwarmingssystemen, 
verkoop en onderhoud

HE ATM ASTER
Heatmaster bv
Industrial & Maritime heating systems 
D e Zelling 1 
Postbus 252
3340A G  Hendrik-Ido-Ambacht
Tel. + 31 78 6823404
Fax + 31 78 6823403
Email: info@heatmaster.nl
www.heatmaster.nl
Heatmaster, your hottest innovator

Voor al uw maritieme 
zaken

Lloyd's Register
W eena Zuid 170 
3012 N C  Rotterdam 
Tel. 010 - 201 84 47 
Fax 010 - 404 55 88

Bureau Veritas Quality International b.v.
W estblaak l ,  3G12 KC Rotterdam
Postbus 2lG5, 3GGG C S Rotterdam
Tel. G1G - 282 26 66
Fax: G1G - 221 1G 19
E-mail: bvinfo@nl.bureauveritas.com
www.bureauveritas.com

Colofon
‘Schip en Werf de Zee’ is het orgaan van de 
Stichting 'Schip en W e r f  de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van T echnici op 
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Onstream g
Project Services B.V. F 

Oil & Gas Recruitment

Daarnaast zijn w ij altijd op zoek naar kandidaten voor 

verschillende functies. Al onze vacatures staan vermeld  

op onze website: www.onstreamgroup.com

Functie:

V o o r  a lle  fu n c t ie s  g e ld t  d a t  u z o w e l in  te a m v e rb a n d  a ls z e lf 

s ta n d ig  v e r a n tw o o r d e l i jk  b e n t  v o o r  d e  c o n t in u ï t e i t  v a r  

h e t  d a g e lijk s e  g a s  p ro c e s  o p  d iv e rs e  p r o d u c t ie  p la t fo rm s .

V o o r  m e e r  in fo r m a t ie  o v e r  d e  fu n c t ie (s )  

v e rw ijz e n  u n a a r o n z e  w e b s ite :  w w w .o n s t r e a m g r o u p .c o m  

U b e n t  w e rk z a a m  in  e e n  w e r k r o ta t ie  v a n  14 d a g e n  o p , 

14 d a g e n  a f  m e t  o p s ta p p la a ts  D e n  H e ld e r. 

V o o r  d e  u i to e fe n in g  v a n  d e  f u n c t ie  d ie n t  u re g u lie r  d e e l te  

n e m e n  a a n  o p le id in g e n  e n / o f  cu rs u s s e n .

Wij bieden:

Een u i td a g e n d e ,  v e r a n tw o o r d e l i jk e  b a a n  in  e e n  d y n a m is c h e  

o m g e v in g .  A fh a n k e li jk  v a n  d e  fu n c t ie  b ie d e n  w ij  e e n  c o n t ra c t  

v o o r  b e p a a ld e  o f  o n b e p a a ld e  t i jd , 

e e n  g o e d  m a rk t  c o n fo r m  sa la ris  m e t  g o e d e  s e c u n d a ire  

a rb e id s -v o o rw a a rd e n  c o n fo r m  o n z e  b e d r ijfs -C A O .

Wij vragen:

D e  g e v ra a g d e  d ip lo m a 's  e n  w e rk e rv a r in g  z ijn  p e r  fu n c t ie  

v e rs c h il le n d . U v e rk e e r t  in  e e n  g o e d e  g e z o n d h e ic  

(m e d is c h e  k e u r in g  w e t te l i jk  v e r p l ic h t )  e n  u b e h e e rs t  

d e  N e d e r la n d s e  e n  E n g e ls e  ta a l in  w o o r d  e n  g e s c h r if t .  

U h e e f t  e e n  f le x ib e le  in s te l l in g  e n  e e n  h a n d s -o n  m e n ta l i te it .

Geïnteresseerd?

In d ie n  u g e ïn te re s s e e rd  b e n t  s tu u r  d a n  u w  

s o l l ic i ta t ie b r ie f  m e t  c u r r ic u lu m  v ita e  n a a r : 

O n s tre a m  P ro je c t S e rv ic e s  B.V., t.a .v. P e rs o n e e ls z a k e n , 

N ijv e rh e id s w e g  9, 1 7 8 5  A A  D e n  H e ld e r.

O f  o n l in e  o p  o n z e  w e b s ite .  

V o o r  m e e r  in fo r m a t ie  o v e r  d e z e  v a c a tu re  k u n t  u c o n ta c t  

o p n e m e n  m e t  P e rs o n e e ls z a k e n  o p  0 2 2 3 -6 3 1 3 2 4 .

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

Elektro /lnstrum entatie  technici die "on the job", zow el theoretisch als praktisch, opgeleid  
willen worden to t zelfstandig werkend

Proces Operator /  E-I Technici (MBO-HBO niveau):

•  Kennis en e rva ring  m e t o n d e rh o u d  , service, tro u b le  sh o o tin g  en kalibreren van 

E&I a p p a ra tu u r en bekend m e t NEN 1010, 3140, 3410 en 1041.

•  Elektrisch, kennis en e rva ring  m e t o.a; o p w e kke n  en d is tr ib u tie  van Low  en H igh 

V oltage, Explosie b e s tend ig e  a p p a ra tu u r en PLC en DCS system en.

•  Ins trum e n ta tie , kennis en e rva ring  m e t zow e l e lektron ica , p n e u m a tie k  en 

hydraulica.

•  PC app lica ties  t.b .v  p ro g ra m m e rin g  van d iverse e lek tron isch e  appara tuur.

W erktuigkundigen d ie "on the jo b "  zowel theoretisch als praktisch, opgeleid w illen worden  
to t ze lfstandig werkend

Proces Operator /  Mechanic (MBO-HBO niveau):

M a ritiem  O ffic ie r m e t ru im e  e rva ring  b inn en  de  Technische D ienst of,

SWTK-B o f  g e lijkw a a rd ig e  o p le id in g

•  K enn is /e rvaring  m e t g a sm o to ren  en tu rb in e s  strekt to t  aanbeve ling.

•  Reeds ervaren Proces O pera to rs w e lke  to e  z ijn aan een n ie u w e  u itd ag ing .

Proces Operator (MBO-HBO niveau):

•  In h e t bez it van VAPRO A, B e n /o f  C o f  g e lijkw a a rd ig e  o p le id in g

O nstream  Project Services B.V.

N ijverheidsw eg 9 

1785 A A  Den H elder The N etherlands  

tel: +31 (0)223-631324 

fax: +31 (0)223-634844 

w w w .o n strea m g rou p.com

http://www.onstreamgroup.com
http://www.onstreamgroup.com
http://www.onstreamgroup.com


Life at sea is a turbulent business. There is much to watch out for -  such as 

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

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

training because we are committed to your safety matters.
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