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With a history of over 56 years,

Seatrade Groningen B.V., is one

of the oldest and largest shipping

companies in the Netherlands.

Originally concentrating on the

refrigerated cargo trade, Seatrade

has expanded its shipowning

and management activities into

a variety of trades. A devoted

team of 90 employees carries out

the daily management activities,

contributing to an efficient fleet

operation, whilst giving optimum

customer service. Seatrade is

certified according to ISO

9001:2000 and ISM, complying

with the highest quality standards

in the trade.

Are you interested and able to

obtain results within this

demanding and responsible

position?

Send your application letter with

accompanying CV to: Seatrade

Groningen B.V., P.O. Box 858,

9700 AW GRONINGEN,

The Netherlands.

F.A.O. Ms. I. Tuinder, Manager

Human Resources or per e-mail:

iris.tuinder@seatrade.nl.

www.seatrade.nl

Looking for:

The position
In this comprehensive role, you will be co-responsible for the supervision
of newbuilding and conversion projects. We expect you to keep up with
and anticipate market developments and spot trends. In co-operation
with the principal you will prepare a list of demands, taking care of a
proper balance between functionality, comfort and efficiency.
Furthermore you will consult with domestic and foreign yards and
during a newbuilding assignment you will see to optimum attendance
and maintenance. You will report to the Manager Newbuilding.

Seatrade requires:
• A Technical University education in Naval Architecture.
• A minimum of 3 years work experience in ship repairs, conversion and
new building.

• A pragmatic naval architect capable of translating economic demands
into new building plans.

• A professional with the ability to independently supervise / co-ordinate
new building projects.

• Excellent written and spoken knowledge of the English language.
• Willingness to travel worldwide and, if necessary, to relocate to the
vicinity of Groningen.

Seatrade offers:
• An all-round and independent position within a modern, multinational
organisation that operates technically advanced and high-quality vessels.

• A large degree of freedom and responsibility, where results show
immediately.

• An attractive remuneration package including a pension scheme, good
supportive facilities, etc.

PROJECTMANAGER NEWBUILDING

The Newbuilding department is, among other things, responsible for the
conversions of existing vessels and newbuilding projects, for both the
Seatrade fleet and third parties. The department is deeply involved in
translating the ever-changing market demands into efficient design and
building methods. Developments in the refrigerated cargo trade as well
as specific customer needs define an economically sound design. Although
Seatrade primarily operates in the reefer trade, she is also active in other
fields. At the moment we are looking for a:
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Stena Trader (foto R. de Visser)

4 VNSI en HME samen in Scheepsbouw 
Nederland

Met	een	spectaculaire	lasershow	werd	tijdens	de	
feestelijke	bijeenkomst	op	17	januari	2008	in	Slot	
Loevestein	het	nieuwe	logo	van	Scheepsbouw	Nederland	
gepresenteerd	en	de	voorgenomen	samenwerking	
beklonken.	De	officiële	start	van	de	nieuwe	gezamenlijke	
organisatie	Scheepsbouw	Nederland	trok	vele	belang

stellenden.	De	opkomst	was	zo	groot	dat	zelfs	een	deel	van	de	bezoekers	moest	staan.

16 Marine Equipment Directive
The	Marine	Equipment	Directive,	or	Council	Directive	
96/98/EC	as	Amended	or	simply	MED,	regulates	the	
standards	for	certain	statutory	equipment	on	board.	The	
MED	is	a	European	law	and	therefore	only	applies	to	ships	
flying	the	flag	of	a	member	of	the	European	Community.	
The	MED	was	adopted	by	the	Member	States	on	20	
December	1996	and	took	effect	on	17	February	1997.	
Although	these	dates	go	back	to	even	before	entry	into	force	of	the	ISM	Code,	the	MED	
is	by	far	not	as	widely	known.	Nonetheless,	if	compliance	with	MED	were	to	be	as	
strictly	enforced	as	with	ISM,	the	implications	for	“Community”	ships	would	be	of	the	
same	level.

20 Topconferentie Maasvlakte 2
Er	zijn	grote	ontwikkelingen	rond	containeroverslagcapaciteit	en	
containerlogistiek	gaande	in	de	Rotterdamse	haven.	Een	interessante	
bron	van	informatie	rond	deze	ontwikkelingen	bleek	de	Topconferentie	
Maasvlakte	2	(MV2)	te	zijn,	die	niet	alleen	de	ontwikkelingen	rond	de	
landwinning	en	inrichting	van	MV2	behandelde,	maar	ook	allerlei	
logistieke	aspecten	rond	achterlandtransport	en	capaciteiten	belichtte.	

30 NEN-ISO 6954: 2001
De	nieuwe	ISO	6954	standaard	met	de	enigszins	onhandige	titel	“Richtlijnen	voor	de	
meting,	de	rapportering	en	de	evaluatie	van	trillingen	met	betrekking	tot	leefbaarheid	op	
passagiers	en	koopvaardijschepen“	is	nu	zeven	jaar	van	kracht.	Jammer	genoeg	bestaat	
er	een	aantal	misverstanden	dan	wel	voorbehouden	ten	aanzien	van	de	Richtlijnen	
welke,	naar	de	mening	van	de	auteur,	niet	alle	kunnen	worden	verklaard	of	begrepen.	
Het	artikel	dat	werd	gepubliceerd	in	de	Naval	Architect	van	maart	2006	is	daarvan	één	
voorbeeld	en	bracht	de	auteur	ertoe	een	poging	te	wagen	om	een	beter	inzicht	in	en	
aanvaarding	van	de	Richtlijnen	te	bewerkstelligen	door	sommige	punten	te	
verduidelijken.



Maritime Performances B.V. is a young and expanding, family owned, shipping company with 
nine  modern and sophisticated chemical and LPG tankers (10,000 – 16,000 dwt) (1998- 
2007), one Ethylene tanker (2006) and two LPG tankers (2004) with a world wide trading area. 
The Company is located in Barendrecht in The Netherlands.

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

TECHNICAL SUPERINTENDENT,
With or without previous experience as a tanker engineer superintendent. Ideally you will be 
an (ex).seafarer who has served as Chief Engineer, 1st or 2nd Engineer on board of tankers. 
Preferable, who has worked ashore as part of a fl eet management team.

The applicant will be responsible for maintaining the mechanical integrity and effi ciency of 
the assigned vessels. Duties includes overseeing the day to day engineering requirements 
of the vessels, planning and monitoring schedules for repairs, maintenance, spare parts, ship 
inspections and dry-dockings.

You should be a proven team player, well versed in new and emerging technologies in the 
marine fi eld. Possessing excellent communication, computer and analytical skills.

All applicants must have existing EU working entitlement and have a bachelor degree in marine 
engineering and preferring multiple years experience on tankers. The applicant must have his/
her residence near Barendrecht (radius 50 km)

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

We offering competitive salary and benefi ts (like health insurance coverage and pension 
coverage and more)

Please accompany your application with a covering letter (written in English) including your 
current and expected salary, your notice period and a note of your key achievements and why 
you consider yourself suitable for the relevant position.

Forward your application letter with your CV to;
Maritime Performances BV 
F.A.O. of  Mr. H. Baijer
Trondheim 20 
2993 LE Barendrecht 
The Netherlands 
hansbaijer@maritime-performances.nl

For enquiries please contact  Phone 0180 – 555270
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Deze maand in  
SWZ Maritime

Scheepsbouw Nederland, het samenwerkingsverband 

van VNSI en HME, presenteerde zich vorige maand 

grootscheeps aan de pers en vele genodigden uit de 

maritieme wereld. Hoewel beide partijen als 

zelfstandige organisatie blijven bestaan, lijkt het voor 

de hand te liggen dat op enige termijn een fusie tot 

stand komt. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u 

in dit nummer.

Regelgeving is altijd een compromis tussen de wensen 

van de samenleving en de economische en technische 

haalbaarheid in de praktijk. Het resulteert nogal eens 

in ingewikkelde regels, die dan weer tot verschillende 

interpretaties kunnen leiden. Onbegrip bij gebruikers 

ligt dan op de loer. Al met al een weerbarstige 

materie, waaraan we in dit nummer aandacht 

besteden met twee artikelen.

Het eerste gaat uitgebreid in op de ISO norm voor 

trillingen met betrekking tot bewoonbaarheid aan 

boord van koopvaardijschepen. Het is geen 

gemakkelijk onderwerp en zeker geen gesneden koek 

voor de gemiddelde lezer.

In het tweede artikel aandacht voor de MED, de 

Marine Equipment Directive, een Europese norm voor 

bepaalde uitrusting aan boord.

De goedkeuring van de plannen voor de ontwikkeling 

van Maasvlakte 2 heeft een lange voorbereidingstijd 

achter de rug, maar nu lijken de seinen op groen te 

staan. De uitvoering zou dit najaar van start kunnen en 

de Europese Investerings Bank heeft daar kortgeleden 

een lening van 900 miljoen voor verstrekt. 

Kopstukken uit de Rotterdamse havenwereld, 

vertegenwoordigers van de overheid en andere 

belanghebbenden kwamen in december bij elkaar om 

ontwikkelingen en mogelijkheden te bespreken. Het 

eerste deel van een uitvoerig verslag treft u in dit 

nummer, het slot in het maartnummer.

De investeringen bij Stena Line zijn fors. Vorig jaar 

was er veel aandacht voor de opvallend grote 

verlengingen van de Stena Hollandica en Stena 

Brittanica. In dit nummer een uitgebreide beschrijving 

van twee nieuwbouw schepen, de Stena Trader en de 

Stena Traveller.

In de rubriek Maand Maritiem weer veel nieuwe 

opdrachten, tewaterlatingen en opleveringen. Soms is 

dit zoveel dat het een onevenredig deel van de 

redactionele pagina’s in beslag neemt. Reden waarom 

de opzet van deze rubriek wordt herzien door elk 

kwartaal volledige overzichten te publiceren in 

tabelvorm, waardoor er ruimte komt om maandelijks 

extra aandacht te besteden aan opvallende aspecten 

bij nieuwe opdrachten.

In het volgende nummer verschijnt de eerste special 

van dit jaar, die gewijd is aan de baggerwereld. Ook 

wordt het jaaroverzicht 2007 gepubliceerd.

Ir. Kees Dirkse, hoofdredacteur

Van de redactie



Scheepsbouw Nederland

De brancheorganisaties VNSI (scheepsbouw- en reparatiewerven) en 
Holland Marine Equipment (maritieme toeleveringsindustrie) hebben 
hun activiteiten op het gebied van belangenbehartiging per 1 januari 
2008 samengevoegd. De nieuwe organisatie heet Scheepsbouw 
Nederland. De gecombineerde brancheorganisatie, die ongeveer 400 
leden met een gezamenlijke omzet van € 6 miljard waarvan € 3,5 
miljard export vertegenwoordigt, is gevestigd bij FME in Zoetermeer. 

Door G.J. de Boer

VNSI en HME samen in 
Scheepsbouw Nederland 
Met een spectaculaire lasershow werd tijdens de feestelijke 
bijeenkomst op 17 januari 2008 in Slot Loevestein het nieuwe 
logo van Scheepsbouw Nederland gepresenteerd en de 
voorgenomen samenwerking beklonken. De officiële start van 
de nieuwe organisatie Scheepsbouw Nederland trok vele 
belangstellenden. De opkomst was zo groot dat zelfs een deel 
van de bezoekers moest staan. 

SWZ|MARITIME�

Het bestuur van Scheepsbouw Nederland van links naar rechts: Rob de Vries, Jos de Groot, Paul Smulders, Goof Hamers, Harrie Doze, Fred van Beers, Pim van Gulpen, Harold Linssen, Fred van der 

Wal, Kommer Damen, Ab Westeneng, Peter Zoeteman, Hans van Duijvendijk, Henk Boer, Dick Alewijnse, Martin Bloem, Marnix Krikke. Bestuurslid Hans Voorneveld ontbreekt op deze foto.
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Volgens VNSI-voorzitter Fred van der Wal, is hiervoor gekozen 
vanwege de gezamenlijke invloed: “De nieuwe combinatie van 
werven, toeleveranciers en werkgeversorganisatie zal op 
daadkrachtige wijze het belang van de maritieme industrie 
behartigen.” Samen sterk, is volgens Van der Wal een van de 
belangrijkste redenen voor de samenwerking. 
Ook HME-voorzitter Pim van Gulpen benadrukte het belang van 
samenwerking: “Zowel VNSI als HME zijn voorstander van 
ketenintegratie. Dan moet je als brancheorganisatie het goede 
voorbeeld geven.” De aangesloten leden hebben een directe 
werkgelegenheid van 25.000 personen. De bundeling moet zorgen 
voor een krachtiger belangenbehartiging van de Nederlandse 
maritieme industrie (scheepswerven, reparatiewerven, fabrikanten en 
installateurs van scheepsuitrusting, ingenieursbureaus, 
kennisleveranciers en technische dienstverleners aan de 
scheepvaart). Bovendien leidt de combinatie tot synergie-effecten, 
waardoor de serviceverlening voor de leden kan worden 
geoptimaliseerd op gebieden als arbeidsmarkt en opleidingen, 
innovatieondersteuning, arbo, milieu, regelgeving, statistiek, 
juridische en overheidsgerelateerde zaken. 
HME en VNSI blijven wel apart bestaan, maar laten voortaan alle 
activiteiten door het gezamenlijke bureau uitvoeren, hoewel Fred van 
der Wal liet doorschemeren dat een volledige fusie in het verschiet 
ligt wanneer de samenwerking de komende tijd goed verloopt. 
De voorzitter zal tweejaarlijks rouleren. De eerste voorzitter zal Fred 
van der Wal van de VNSI zijn. Ruud Schouten (directeur VNSI) blijft 
tot zijn vervroegde pensionering actief als bestuursadviseur. Martin 
Bloem (directeur HME) zal worden benoemd tot algemeen directeur 
van de nieuwe organisatie Scheepsbouw Nederland. 
Tijdens de presentatie aan relaties en pers gaven VVD-Kamerlid 
Willibrord van Beek, VNSI-voorzitter Fred van der Wal, HME-voorzitter 
Pim van Gulpen, FME-voorzitter Jan Kamminga en directeur Industrie 
en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken Guido 
Biessen hun visie op de kracht van samenwerking. Na het officiële 
gedeelte hield Scheepsbouw Nederland een zeer druk bezochte 
nieuwjaarsreceptie. 
Een van de eerste knelpunten die Scheepsbouw Nederland wil 

aanpakken is het nijpende personeelstekort. De scheepsbouw 
presteert beter dan ooit. De enige grote bedreiging voor de branche is 
krapte op de arbeidsmarkt. Het huidige vmbo (de vroegere lts en mavo 
ineen) voldoet niet en levert minder bruikbare vaklieden op waar nu 
juist dringend behoefte aan is. De meeste werven hebben nog 
bedrijfsscholen om aan te sluiten op het vmbo. Directeur Govert 
Hamers van IHC Merwede: “Jongeren die van het vmbo komen, leren 
het vak van scheepslasser pas op onze eigen vakscholen in Kinderdijk 
en Hardinxveld.” 
Eigenlijk zou de lts en nog liever de oude ambachtsschool moeten 
terugkomen. Er is te weinig instroom van jongeren en het tekort aan 
technici wordt mede veroorzaakt door het grote aantal leerlingen dat 
de technische opleidingen niet afmaakt. Er is halverwege de opleiding 
veel uitval. Er moet aan een beter imago gewerkt worden. Dat kan 
door de opleidingen aantrekkelijker te maken en jongeren meer bij de 
bedrijven te betrekken. Samenwerking met scholen en docenten is 
belangrijk, evenals de open dagen waarbij scheepswerven leerlingen 
uitnodigen. 
In april 2006 was er de Week van de Scheepsbouw. Een groot succes. 
Dit jaar zal de Week van de Scheepsbouw georganiseerd worden van 
7 tot en met 12 april. Door werven wordt flink geïnvesteerd in 
bedrijfsscholen en de bedrijfstak financiert ook leerstoelen aan de TU 
Delft. De instroom van leerlingen trekt wel weer aan. De TU Delft 
begon dit studiejaar met 65 eerstejaars studenten Maritieme 
Techniek. Toch is een personeelstekort op korte termijn niet te 
voorkomen, vooral voor de middelbare en hogere technische functies. 
Damen-topman Kommer Damen en IHC Merwede-directeur Govert 
Hamers pleiten voor vrij verkeer van goed geschoolde 
arbeidskrachten. “We zullen de komende jaren meer met 
buitenlanders moeten werken, anders hebben we een groot 
probleem,” volgens Damen. “Het gaat vooral om technici met hbo- en 
TU-opleidingen.” Maar instroom uit het buitenland voor het invullen 
van vacatures ligt politiek nog erg gevoelig. Bij Europese rekrutering 
is het nog steeds een probleem dat de eisen die Europese landen aan 
hun vakopleidingen stellen niet zijn geharmoniseerd, waardoor 
diploma’s niet overal geldig zijn.

�

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en 
bekend schrijver van maritieme boeken
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Maand Maritiem

Belangrijkste gegevens:
Lengte over alles 131,70 meter
Lengte tussen de loodlijnen op  
ontwerpdiepgang 117,70 meter
Breedte volgens mal 22,00 meter
Holte tot hoofddek volgens mal 9,50 meter
Diepgang ontwerp volgens mal 6,25 meter
Diepgang maximaal volgens mal 6,75 meter
Draagvermogen (geladen) op  
ontwerpdiepgang 7400 ton
Draagvermogen (geladen) op  
maximale diepgang 8600 ton
Bemanning 155 personen

Superior Offshore International Inc., in 1985 
opgericht door Louis Schaefer Jr., is een 
vooraanstaande dienstverlener op het gebied van 
offshore duikwerk tot zeer grote dieptes. 
Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Houston en 
bijkantoren in Zuid-Afrika en het Midden-Oosten, 
voert inspecties, onderhoud en reparaties van 
onderwaterinfrastructuur uit ten behoeve van de 
olie- en gasindustrie buitengaats. Superior 
Offshore beschikt over een vloot van vier 
dynamisch positioneerbare duikondersteunings-
vaartuigen, vier duikwerkschepen en twee 
pontons. Er zijn ongeveer 665 mensen in dienst.
Nog voor de tewaterlating werd de Superior 
Achiever gekocht door Hornbeck Offshore Services 
Inc., waarbij het schip door Superior Offshore 
International voor vijf jaar in time-charter werd 
genomen. Superior heeft de mogelijkheid in die 

januari 2007 werd gestart met 28 man. Er werken 
op dit moment 250 mensen, zowel in vaste dienst 
als ingeleend personeel. Als daar de werknemers 
van aannemers, toeleveringsbedrijven en 
installateurs worden bijgeteld, zijn er dagelijks 
gemiddeld 700 man in de hal aan het werk. De 
Superior Achiever werd op 21 september 2006 
besteld door Superior Offshore International Inc., 
Houston. De kiellegging vond plaats op 3 mei 
2007. De oplevering is gepland op 30 juni 2008.
De Superior Achiever is ontworpen door Merwede 
Shipyard, namens IHC Krimpen Shipyard, op basis 
van de veelzijdige Type 22 serie, een ontwerp op 
22 meter breedte. Dit ontwerp is in nauwe 
samenwerking met Superior Offshore International 
Inc. verder ontwikkeld. 
Het diepwater offshore constructieschip wordt 
uitgerust als een volledig dynamisch 
gepositioneerd duikondersteuningsvaartuig met 
één of twee op afstand bestuurbare 
onderwaterrobots voor diepzee operaties. 
Bovendien is de Superior Achiever voorzien van 
een modulaire duikinstallatie die is uitgerust met 
een moonpool. 
Het schip wordt uitgerust met een 160-tons 
Huisman-kraan, een 120/170-tons Hydralift-kraan 
met deiningscompensator voor het hijsen van 
lasten tot zeventig ton van en naar een diepte van 
1800 meter en een 24-tons kraan, die ook geschikt 
is voor het overzetten van personen. Voor het 
werken tot op een diepte van 3000 meter is op dek 
een dubbele Huisman-lier met deiningscompen-
sator geïnstalleerd waarmee lasten tot 300 ton 
behandeld kunnen worden. Deze installatie kan 
zowel via de moonpool als via het achterdek 
worden ingezet. Het schip wordt gebouwd onder 
klasse van Det Norske Veritas en verder volgens 
de eisen en voorschriften van de autoriteiten van 
het Verenigd Koninkrijk om de volgende notatie te 
verkrijgen: DNV ✠1A1, EO, SF, Dynpos, AUTRO, 
HELDK, DSV-SAT. De Superior Achiever kan 
wereldwijd worden ingezet bij de ondersteuning 
van werkzaamheden onder water voor duikers en 
op afstandbestuurbare duikwerktuigen.

Superior Achiever
Op zaterdagmiddag 19 januari 2008 heeft op de 
werf van IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel, 
IHC Krimpen Shipyard, de doop en tewaterlating 
van de Superior Achiever (bouwnummer 714, 
imonummer 9414163) plaatsgevonden. De 
doopplechtigheid werd verricht door de Minister 
van Economische Zaken, mevrouw Maria J.A. van 
der Hoeven.
Het bijzondere van deze tewaterlating was dat het 
de eerste is na de sluiting van de werf in 2003. 
Het laatste zeeschip dat op 3 oktober 2004 van 
stapel was gelopen, was de Pallieter 
(bouwnummer 1.237, imonummer 9279123), een 
hopperzuiger voor DEME, waarvan de cascobouw 
door IHC was uitbesteed aan Van der Giessen-De 
Noord als bouwnummer 991. 
De tewaterlating van de Superior Achiever 
betekende een nieuwe cruciale mijlpaal in de 
herstart van de werf. IHC Merwede had de werf 
eind 2006 eerst van eigenaar Staalbedrijf 
Hollandia voor extra hellingcapaciteit gehuurd, 
maar in mei 2007 werd overeenstemming bereikt 
over de overname van de hal. De overdekte hal is 
in 1982 voor Van der Giessen-de Noord gebouwd, 
destijds de grootste in Europa. IHC Merwede gaat 
de werf moderniseren onder andere met een 
nieuwe afbouwkade naast de nieuwbouwhal. In 

Tewaterlating 
 

Door G.J. de Boer

Superior Achiever op de helling

Superior Achiever tewaterlating (foto SWZM / G.J. de Boer)
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periode het charter elk half jaar te beëindigen met 
een opzegtermijn van negentig dagen.
Hornbeck en Superior hebben het voornemen te 
gaan samenwerken. Hornbeck Offshore heeft bij 
IHC Merwede een schip van hetzelfde type in 
aanbouw, de HOS Iron Horse (bouwnummer 717), 
waarvan de oplevering eind augustus 2009 te 
verwachten is. In de nieuwbouwhal lagen al 

secties gereed voor de Well Enhancer 
(bouwnummer 715), een tweede diepwater 
offshore constructieschip, die binnenkort op de 
vrijgekomen helling geplaatst zullen worden om te 
worden samengebouwd. De tewaterlating van dit 
schip, dat wordt gebouwd voor Helix Energy 
Solutions in Houston, zal eind mei 2008 
plaatsvinden. Daarna zal de kiel worden gelegd 

voor het kraanschip Oleg Strashnov (bouwnummer 
716) voor Seaway Heavy Lifting, dat een jaar later 
van de helling moet lopen. De Oleg Strashnov 
wordt, met een lengte van 183 meter en een 
breedte van 47 meter, het grootste schip dat tot 
dan in de hal is gebouwd. Het schip wordt 
uitgerust met een kraan met een hefvermogen van 
5000 ton.

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en bekend schrijver van 
maritieme boeken

Scheepswerf De Hoop Lobith

Bourbon Offshore Surf in Marseille nam op 27 
september 2007 het multipurpose offshore service 
vessel Bourbon Trieste (bouwnummer 422, 
imonummer 9394258) over van Scheepswerf De 
Hoop in Lobith. Het dynamisch positioneerbare 
vaartuig (klasse 2) werd op 3 juni te water gelaten 
en de proefvaarten werden gehouden op 5, 6 en 22 
september. De Bourbon Trieste werd onder 
Luxemburgse vlag in de vaart gebracht.

Belangrijkste gegevens:
Lengte o.a. 85,25 meter
Lengte l.l. 81,70 meter
Breedte 18,00 meter
Holte 7,40 meter
Diepgang 4,50 meter
Brutotonnage 4290 ton
Draagvermogen 3210 ton
Voortstuwing  4x Caterpillar, diesel elektrisch

Vermogen 4000 rpk / 5200 kW
Roerpropellers  3x Rolls Royce, diameter 2300 mm
Boegschroeven  2x 780 kW, diameter 1750 mm 
Snelheid 12 knopen
Actieradius 9360 mijl
Accommodatie  15 bemanningsleden + 50 

contractors
Moonpool 7,4 x 7,4 meter
Dekuitrusting  BB dekkraan, maximaal 

hefvermogen 110 ton, SWL 90 ton 
op 13,2 meter; SWL 30 ton op 
29,3 meter; SB dekkraan tot 19 
meter met ROV tot een diepte van 
2300 meter

Bodewes Shipyards

De Vikingdiep (bouwnummer 780, imonummer 
9381380), een Bodewes Trader 7800, maakte op 
22 december 2007 de technische proefvaart op de 
Eems. Twee dagen later werd de doopplechtigheid 
in Delfzijl verricht door mevrouw Ann-Marie Lehn, 

waarna alle genodigden aan boord gingen om een 
gastenvaart te maken. De bouw van dit schip had 
een langdurige voorgeschiedenis. Het casco, dat al 
met veel vertraging is gebouwd bij de Chinese 
Dong Feng Shipyard in Hangzhou, werd op 28 
januari 2007 samen met het casco Flinterland 
(bouwnummer 627, imonummer 9352339) door de 
mslb Suhaili weggesleept. Op 11 april kwam het 
transport behouden in Delfzijl aan. Nadat de 
Vikingdiep eerst was gedokt in Emden kwam het 
casco op 25 mei voor de tweede maal in Delfzijl 
aan. Vier dagen daarna kon het casco ten slotte 
naar Hoogezand worden gesleept voor verdere 
afbouw. Op 21 december is de voltooide 
Vikingdiep van de werf vertrokken naar Delfzijl. 

Belangrijkste gegevens:
Lengte o.a. 119,98 m
Lengte l.l. 113,35 m
Breedte volgens de mal 15,20 m
Holte volgens de mal 8,45 m
Diepgang (zomer) 7,05 m
Brutotonnage 4930 ton
Nettotonnage 2600 ton
Ruiminhoud 9415 m³ / 336,000 cft 
Containercapaciteit  390 TEU
Draagvermogen 7900 ton
Bunkercapaciteit 480 m³ HFO
Voortstuwing MaK, type 8M32 
Vermogen 5222 rpk / 3840 kW
Proeftochtsnelheid 14,7 knopen
Klasse  Lloyd’s Register of 

Shipping

Opleveringen

Bourbon Trieste (foto Flying Focus)

Vikingdiep (foto H. Zuur)
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DN 75 No Limit Ships, Groningen, leverde eind december 
2007 een hydrografisch meetvaartuig van het type 
No Limit 1640 op aan het Belgische baggerbedrijf 
Jan De Nul Dredging in Aalst (België). Na 
overdracht is de DN 75 (bouwnummer 15) naar de 
Perzische Golf verscheept waar dit schip bij Dubai 
peilwerkzaamheden voor de eilandengroep gaat 
verrichten. De No Limit 1640 heeft een lengte van 
16,40 meter, een breedte van 5,26 meter en een 
diepgang van 1,28 meter. De voortstuwing wordt 
geleverd door twee Volvo Penta-motoren van het 
type D12/650. Het meetvaartuig is zodanig 
ingericht dat het geschikt is om te kunnen werken 
onder tropencondities. Aan boord is accommodatie 
voor twee personen. De DN 75 heeft als specifieke 

eigenschappen dat met hoge snelheid en minimale 
bemanning metingen van de zeebodem kunnen 
worden uitgevoerd. Dit meten gebeurt onder 
andere met een multibeam systeem, waarmee 
over een groot oppervlak tegelijk, snel en 
nauwkeurig metingen kunnen worden verricht. 
Voor No Limit Ships is dit het tweede schip dat 
onder volledige klasse van Lloyd’s Register is 
gebouwd. De eerste was de Geo Explorer 
(bouwnummer 11) voor Geo Plus in Scheemda (zie 
SWZ Maritime oktober 2007, pagina 13).
No Limit Ships in Groningen is een 
multifunctionele werf, opgericht in 1996 voor de 
bouw van luxe motorjachten en vanaf 2003 
eveneens actief op de professionele markt. 

Drie ASD 2810 sleepboten
Op 5 december 2007 werd in La Spezia de ASD 
2810 sleepboot Isola del Tino (285 bt, 
bouwnummer 511530, imonummer 9396402) 
gedoopt door mevrouw Rosella Caso, dochter van 
de technisch directeur van Scafi Navigazione 
Francesco Caso. De Isola del Tino, die bestemd is 
voor Rimorchiatori Riuniti Spezzini in La Spezia, is 
de tiende ASD-sleepboot die door Scafi of 
gelieerde bedrijven bij Damen Shipyards werd 
besteld. De eerste opdracht was voor een ASD 
3110 in 1992. In 1999 werd door Scafi de eerste 
sleepboot van het type ASD 2810 besteld. 
Momenteel zijn nog twee ASD 3111-sleepboten in 
aanbouw als bouwnummers 511307 en 511308 
voor de dochteronderneming Contug met 
oplevering in augustus 2009. RR Spezzini had al 
twee sleepboten van het type ASD 3110 en twee 
sleepboten van het type ASD 2810 in dienst.
Aan Abeilles SAS in Parijs zijn door Damen 
Shipyards in november 2007 twee sleepboten van 
het type ASD 2810 opgeleverd, de Abeille 
Magellan (285 bt, bouwnummer 5115339, 
imonummer 9395824) en de Abeille Vespucci 
(285 bt, bouwnummer 5115340, imonummer 

9395836). Beide sleepboten zijn onder de vlag van 
St. Vincent & Grenadines in dienst gesteld. 
Op 21 december 2007 werd de havensleepdienst 
van Les Abeilles door de Bourbon Group voor 270 
miljoen euro verkocht aan de Spaanse Grupo 
Boluda Corporación Maritima. Met deze transactie 
kreeg Boluda de beschikking over 66 sleepboten 
en havensleepdiensten in Franse en Afrikaanse 
havens. Grupo Boluda, in 1920 in Valencia 
opgericht als Remolcadores Boluda, heeft na de 
overname van Les Abeilles een vloot van ruim 200 
sleepboten die sleepdiensten verrichten in Spanje 
en Zuid- en Midden-Amerika (Mexico, Panama, 
Venezuela, Dominicaanse Republiek, Argentinië en 
Uruguay). Daar zijn met Les Abeilles Frankrijk en 
Afrika bijgekomen. 

Belangrijkste gegevens:
Naam/type Isola del Tino ASD 2810
Afmetingen  L.o.a. x B x H (dg) = 28,67 x 

10,43 x 4,60 (4,67) meter
Voortstuwing  2x Caterpillar 3516 TA HD-C
Vermogen  4930 rpk / 3678 kW bij 

1600 tpm
Roerpropellers  2x Rolls Royce US 205, 

Opleveringen Damen Shipyards 
(Tugs & Workboats)

Isola del Tino

Abeille Magellan

DN 75
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diameter 2400 mm
Trekkracht 60,1 ton vooruit; 55,1 ton  
 achteruit
Snelheid 13,8 knopen
Bunkercapaciteit 100,8 m³
Tankcapaciteiten  14,9 m³ drinkwater; 6,5 m³ 

schuim
Brandbluspomp  Caterpillar 3406C TA 

Sterlingpomp 600 m³/uur
Blusmonitor 1 x 600 m³/uur water/schuim
Dekuitrusting  hydraulische anker/sleeplier 

trekkracht 18 ton bij 11 meter/
minuut, breekkracht 130 ton; 
Mampaey sleephaak 65 ton; 
elektrische kaapstander 
trekkracht 5 ton bij 15 meter/
minuut 

Accommodatie 7 personen
Klasse  BV I ✠ Hull • Mach Tug 

onbeperkte vaart Aut UMS

De gegevens van de ASD 2810 sleepboten Abeille 
Magellan en Abeille Vespucci zijn identiek, 
behalve:
•  Trekkracht Abeille Magellan: 58,8 ton vooruit; 

56,5 ton achteruit
•  Trekkracht Abeille Vespucci: 61 ton vooruit, 55,9 

ton achteruit
•  Snelheid Abeille Magellan: 13,5 knopen
•  Snelheid: Abeille Vespucci: 13,7 knopen
•  Bunkercapaciteit: 96,5 m³
•  Tankcapaciteiten: 4,3 m³ oplosmiddel
•  Brandbluspompen: Kvaernerpompen 

aangedreven door hoofdmotoren via Norgear 
overbrengingen, 2x 1200 m³/uur

•  Blusmonitors: Skum, 2x 1200 m³/uur water/
schuim

•  Uitrusting voor bestrijding olievervuiling: 
pompset met 2 sproeiarmen

•  Dekuitrusting: hydraulische anker/sleeplier 
trekkracht 21 ton bij 9 meter/minuut, 
breekkracht 150 ton; Mampaey sleephaak 65 
ton; hydraulische sleeplier trekkracht 18 ton bij 
11 meter/minuut, breekkracht 130 ton 

•  Accommodatie: 8 personen
•  Klasse: BV I ✠ Hull • Mach Tug onbeperkte 

vaart Aut UMS FiFi Ship 1

Twee StanTugs 2208
Op 26 oktober 2007 is door Damen Shipyards 
Galatz de mslb Orgullo de Izabal (141 bt, 
bouwnummer 509624, imonummer 9467706), een 
StanTug 2208, opgeleverd aan Novacom S.A. in 
Santo Tomas de Castilla (Guatemala). De haven 
van Santo Tomas de Castilla is enige jaren geleden 
ook interessant geworden voor cruiseschepen 
zodat versterking van de sleepvloot aldaar 
noodzakelijk was geworden. Orgullo de Izabal 
betekent Trots van de Provincie Izabal. De tweede 
StanTug 2208 was bestemd voor de Libische 
Misurata Free Trade Zone in Misratah. De nieuwe 
sleepboot werd in augustus 2007 opgeleverd als 
Jannat (141 bt, bouwnummer 509623, imonummer 
9446386). Voor deze opdrachtgever werd eerder in 
2007 de StanTug 2608 Addzayra (bouwnummer 
509812, imonummer 9342126) opgeleverd (zie 
Schip en Werf de Zee augustus 2007, pagina 15). 

Belangrijkste gegevens:
Naam/type  Orgullo de Izabal StanTug 

2208
Afmetingen  L.o.a. x B x H (dg) = 22,64 

x 7,84 x 3,74 (3,69) meter
Voortstuwing 2x Caterpillar 3512B TA/B
Vermogen  2720 rpk / 2028 kW bij 

1600 tpm
Tandwielreductiekasten  2x Reintjes WAF 665L – 

5,95 : 1
Schroeven  2x vaste Kaplan II 

schroeven in Optima 
straalbuizen, diameter 
2200 mm

Trekkracht 39,7 ton
Snelheid 12,2 knopen
Bunkercapaciteit 33,6 m³
Tankcapaciteiten  8,6 m³ drinkwater, 5,9 m³ 

schuim
Brandbluspomp  Caterpillar 3056 TA 

Sterlingpomp 300 m³/uur 
bij 10 bar

Blusmonitors 2x 150 m³ water/schuim
Dekuitrusting  Mampaey sleephaak, 45 

ton; elektrische 
kaapstander trekkracht 3 
ton bij 15 meter/minuut; 

hydraulische sleeplier, 
trekkracht 10 ton bij 10 
meter/minuut of 70 ton 
bij 23 meter/minuut, 
breekkracht 70 ton

Accommodatie 8 personen
Klasse  BV I ✠ Hull • Mach Tug 

onbeperkte vaart

De gegevens van de StanTug 2208 Jannat zijn 
identiek, behalve: 
•  Trekkracht: 38,7 ton
•  Snelheid: 12 knopen

Abeille Vespucci

Jannat
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•  Bunkercapaciteit: 27 m³
•  Tankcapaciteiten: 3,9 m³ schuim, 1 m³ 

oplosmiddel
•  Uitrusting voor bestrijding olievervuiling: 

Megador DP20
• Geen sleeplier
•  Accommodatie: 6 personen
•  Klasse: LR 100A1 (✠) MCH

Een StanTug 2902
Damen Shipyards heeft in december 2007 de 
Assameeda (285 bt, bouwnummer 511615, 
imonummer 9418420), een sleepboot van het type 
StanTug 2909, overgedragen aan Misurata Free 
Trade Zone in Misratah.

Belangrijkste gegevens:
Naam/type Assameeda StanTug 2909
Afmetingen  L.o.a. x B x H (dg) = 29,24 

x 8,84 x 4,40 (4,12) meter
Voortstuwing  2x Caterpillar 3516B TA 

HD/B
Vermogen  4750 rpk / 3542 kW bij 

1600 tpm
Tandwielreductiekasten:  2x Reintjes WAF 873 – 

7,455 : 1
Schroeven  2x vaste Kaplan II 

schroeven in twee Optima 
straalbuizen, diameter 
2650 mm

Trekkracht 67,2 ton
Snelheid 13,5 knopen
Bunkercapaciteit 126,2 m³
Tankcapaciteiten  20,6 m³ drinkwater; 10 m³ 

schuim
Brandbluspomp  Caterpillar 3406CT, 

Sterlingpomp 600 m³/uur 
bij 10 bar

Blusmonitors  2x 300 m³/uur water/
schuim

Dekuitrusting  Mampaey sleephaak 65 
ton; elektrische 
kaapstander trekkracht 5 
ton bij 15 meter/minuut; 
hekrol SWL 35 ton

Accommodatie 6 personen
Klasse LR 100A1 Tug (✠) LMC

De Damen Shipyards Group heeft op 27 december 
2007 de Zuid-Afrikaanse werf FarOcean Marine in 
Kaapstad overgenomen. Met ingang van 1 januari 
2008 is de naam van het bedrijf gewijzigd in 
Damen Shipyards Cape Town (DSCT). DSCT heeft 
ongeveer 150 mensen in dienst. De werf zal 
voornamelijk bezig zijn met het bouwen van sleep- 
en werkboten, veerboten, snelle 
patrouillevaartuigen, visserij inspectie- en 
onderzoeksvaartuigen tot een lengte van vijftig 

meter voor de Afrikaanse markt. FarOcean heeft in 
het recente verleden al een aantal Damen-
standaardvaartuigen in licentie gebouwd, 
waaronder drie StanTugs 1906, drie StanTugs 2006 
en drie StanPatrols 4708. Momenteel is bij de 
werf in aanbouw een DFF 3209 (bouwnummer 
538401, imonummer 9403633) voor de veerdienst 
naar Robbeneiland.
De Damen Shipyards Group nam op 2 januari 2008 
49 procent van de aandelen over van Albwardy 

Marine Engineering (AME) in Dubai (Verenigde 
Arabische Emiraten). AME is bekend door hun 
scheepsbouw- en reparatie-activiteiten en heeft 
werven in Dubai, Fujairah (VAE) en Salalah (Oman). 
AME heeft ongeveer 780 werknemers, waarvan 
het merendeel actief is in de reparatie. Door deze 
investering kan Damen voor de lokale markt 
diverse typen schepen en reparatiefaciliteiten 
aanbieden.

Damen Shipyards neemt FarOcean over 

Orgulla de Izabal

Assameeda

Maand Maritiem
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Vroon

Bij de Zuid-Koreaanse GEO Shipyard in Mokpo zijn 
op 13 december 2007 door Vroon ten behoeve van 
Iver Ships acht bitumen tankers in opdracht 
gegeven. Deze tankers (bouwnummers GMS 102 – 
GMS 109) zullen tussen het eerste kwartaal van 
2009 en het voorjaar van 2011 worden opgeleverd. 
De bouw van het eerste schip begon in december 
2007. In het afgelopen jaar hebben Vroon en GEO 
nauw samengewerkt bij het ontwerp van de 
tankers. Iver Ships, een honderd 
procent dochteronderneming 
van Vroon, wil met deze acht 
tankers een belangrijk 
marktaandeel in de asfalt/
bitumensector gaan verwerven. 
De bitumen kunnen worden 
vervoerd in vloeibare vorm in 
acht ladingtanks tot een 
temperatuur van 230°C.

Belangrijkste gegevens:
Lengte o.a. 109,90 meter
Breedte 18,20 meter
Diepgang 6,70 meter
Draagvermogen 6100 ton
Capaciteit 6000 m³
Snelheid 12,8 knopen

Vroon Breskens nam op 21 december 2007 de 
Kamsarmax bulk carrier Peruvian Express 
(bouwnummer 1.402, imonummer 9442768) over 
van de Japanse werf Tsuneishi Heavy Industries 
Inc. in Numakuma. Het schip is onder de vlag van 
Gibraltar in management gegeven van Fleet 
Management in Hong Kong, terwijl het 
commerciële beheer wordt gevoerd door Vroon. De 
Peruvian Express kwam direct na overdracht voor 
vijf jaar in time-charter van Cosco Bulk Carrier Co. 
Ltd. in Tianjin. In aanbouw is nog de identieke 
Philippine Express (bouwnummer 1.403, 
imonummer 9442770).

Belangrijkste gegevens:
Lengte o.a. 228,99 meter
Lengte l.l. 222,00 meter 
Breedte 32,26 meter
Diepgang 14,43 meter
Brutotonnage 43.205 ton
Draagvermogen 82.329 ton
 
Vroon Offshore Services bracht twee nieuwe 
ERRVs (Emergency Response and Rescue Vessels) 
in de vaart. Op 19 december 2007 werd de tweede 
van een serie van vier van het type SSV 4711, de 
VOS Trader (bouwnummer 553005, imonummer 
9391919), door Damen Shipyards in Stellendam 

opgeleverd. Eerder die maand is de vierde van een 
serie van dertien van het type IMT955, de VOS 
Inspirer (bouwnummer 645, imonummer 9366067), 
door Astilleros Zamacona in Bilbao aan VOS 
overgedragen. Beide schepen zullen op het Britse 
continentale plat van de Noordzee worden ingezet.

Belangrijkste gegevens SSV 4711:
Lengte o.a. 48,20 m
Lengte l.l. 44,40 m
Breedte 11,00 m 
Holte 5,50 m
Diepgang max. 4,25 m
Brutotonnage 800 ton
Hoofdmotor ABC, type 6DZC1000
Vermogen 1800 rpk / 1325 kW
Snelheid 12 knopen 

Belangrijkste gegevens IMT 755:
Lengte o.a. 55,20 m
Lengte l.l. 48,00 m
Breedte 12,70 m 
Holte 6,25 m
Diepgang max. 4,50 m
Brutotonnage 1433 ton 
Vermogen 3268 rpk / 2405 kW
Snelheid 12,9 knopen 

Rederijnieuws

VOS Inspirer 

VOS Trader

Image bitumentanker 

Maand Maritiem
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Onlangs keek ik op Google wat er allemaal geschreven is over het 
vrijkomen van methaangas bij het opwarmen van de toendra. De eerst 
opkomende titels gingen allemaal over de onnoemelijke gevaren die ons 
kunnen bedreigen indien het gas versneld zal vrijkomen. Dat zou zo’n 250 
miljoen jaar geleden zijn gebeurd met desastreuze gevolgen voor veel 
leven op aarde. Of zo’n rampscenario zich opnieuw kan voordoen, komt 
alleen terloops ter sprake. De verhalen dienen ons angst in te boezemen 
voor een mogelijke herhaling van een heel oude ramp. Ook is het modieus 
de scheepvaart te verwijten een van de grote boosdoeners te zijn bij de 
opwarming. Weinigen wijzen daarbij op de onderliggende reden hiervoor: 
de onbedwingbare zucht van consumenten naar goedkope hebbedingetjes 

waardoor de scheepvaart de afgelopen jaren onstuimig is gegroeid en ten 
minste enkele jaren blijft groeien. Gelukkig is de scheepvaart nog steeds 
de meest milieuvriendelijke transportwijze gemeten per ton/km. Stel je 
voor dat de Chinese export grotendeels per trein of vrachtauto naar Europa 
en Amerika gaat. 
Een en ander neemt niet weg dat we zuiniger met energie moeten omgaan 
en die maatregelen moeten nemen die tegen aanvaardbare kosten de 
uitstoot van broeikasgassen zullen reduceren. Maar ook daarover zijn er 
meer meningen dan zinnige oplossingen. De bewoners rond de Noord- en 
Oostzee zijn wellicht blij dat er minder zwavel in hun lucht komt dankzij de 
instelling van zwavel beperkende maatregelen in bunkerolie (Seca’s). 
Volgens het Noorse DNV Petroleum Services heeft zulks wereldwijd in 
2007 geen enkele verbetering opgeleverd. Bunkers voor gebruik buiten de 
Seca’s bevatten namelijk thans meer zwavel dan voorheen, zodat het 
gemiddelde zwavelgehalte gelijk is gebleven op 2,62 procent. Met name in 
Zuid-Azië en het Midden-Oosten steeg het zwavelpercentage. Ondertussen 
zijn enkele ‘wetenschappers’ erin geslaagd de wereld op te schrikken met 
de boute bewering dat de uitstoot van roet en andere deeltjes (PM2.5) 
door de scheepvaart in 2002 verantwoordelijk was voor 60.000 doden door 
long- en hartziektes. Het zou voornamelijk optreden in kustgebieden in 
Azië en Europa, waartoe, door windpatronen, ook Midden-Frankrijk 
behoort. Het kan dus over een gebied gaan met wellicht een miljard 
inwoners. In dat geval gaat het om nog geen 0,01 procent, een 
onbetekenend getal met bovendien een grote mate van onzekerheid zoals 
de studie zelf aangeeft. Het kan ook 0,002 procent zijn. Geen vergelijking 
is gemaakt met het aantal doden door andere deeltjesbronnen als auto’s, 
roken, vulkanen, enzovoort. Evenmin is aandacht gegeven aan de meest 
betrokken beroepsgroep: de zeevarenden. Voor hen worden long- en 
hartkwalen niet als een beroepsrisico gezien. Ten slotte is de studie 
uitgevoerd in opdracht van twee groene actiegroepen, wat het al verdacht 
maakt. Vraag dat maar aan de olie-industrie. Een analyse van Concawe, 
zo’n onderzoekcentrum van de oliebedrijven, over SOx- en NOx-emissies in 
de Middellandse Zee ligt dan ook al geruime tijd in een diepe la bij de 
Europese Commissie. Het rapport taxeert deze uitstoot dertig tot veertig 
procent lager dan eerdere schattingen uit 2000, onder andere omdat veel 
kustvaart met kleine schepen reeds distillaten verstookt. De instelling van 
een Seca in de Middellandse Zee, juist een verlangen van de Commissie, 
vindt Concawe dan ook ondoelmatig. Volgens Lloyd’s List kan de 
Commissie er beter op toezien dat de Noordzee-Seca beter wordt 
nageleefd. Engeland heeft nog geen wetgeving waardoor overtreders 
ervan vervolgd kunnen worden. 

Angst: een slechte raadgever

De mensheid lijkt altijd in angst te willen leven, angst voor 
mogelijk gevaar dat wellicht nooit zal komen. Vroeger 
leefden we vol angst voor Gods toorn of voor verdoemenis 
in de hel. Na de opkomst van rationeler inzichten kwam er 
de angst of de wereld wel genoeg voedsel kon produceren 
voor iedereen, gevolgd door angst voor zaken als 
kernenergie en GM-voedsel. Daar is nu de vrees voor het 
broeikaseffect bijgekomen. 

Door M. de Jong
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Scheepvaart doet al veel
Critici van het milieugedrag van de scheepvaart zouden gelijk hebben indien er 
geen verbetering is te constateren. De vele publicaties over illegale olielozingen 
kunnen inderdaad aangeven dat de scheepvaart in dit opzicht onverbeterlijk is. 
Aanvankelijk waren dergelijke lozingen nagenoeg onvermijdelijk omdat de 
separators niet aan de wettelijke eisen konden voldoen. Vervolgens bleef het 
passeren ervan de gemakkelijkste weg om bilgewater kwijt te raken totdat de 
US Coastguard het uiterst streng ging bestraffen.
Een positiever verhaal is bijvoorbeeld dat de turbines van het eerste 
Nederlandse containerschip, de ‘Abel Tasman’ van 1300 teu, gebouwd in 
1971, waarschijnlijk vijf- tot zesmaal zoveel brandstof per teu/mijl verstookten 
dan de nieuwste dieselschepen van Maersk. Reders steken de loftrompet 
over de efficiëntie en het zuinige brandstofverbruik van hun nieuwste 
schepen. Toch gebruiken zij zelden de populaire maatstaf van de verminderde 
CO2-uitstoot in tonnen per jaar of over de levensduur van het schip. Wellicht is 
de vermindering de laatste jaren te gering om er hoog van de toren over te 
blazen. Ondertussen slingeren voor- en tegenstanders van maatregelen aan 
boord als het gebruik van uitlaatgassenscrubbers of het verplicht gebruik van 
dieselolie elkaar om de oren met cijfers, erop afgestemd de eigen oplossing 

zo goed mogelijk te laten lijken. Tenzij IMO’s commissie, die het 
emissieprobleem thans bestudeert, met de juiste cijfers kan komen, zou een 
oplossing kunnen zijn uitstootlimieten voor broeikasgassen vast te stellen, in 
te gaan na een nader te bepalen aantal jaren. Amerikaanse milieugroepen 
bepleitten deze oplossing reeds in 2006. Elke reder is dan vrij te kiezen of hij 
het doel wil bereiken met scrubbers, met het verstoken van dieselolie of op 
een andere, nog te ontwikkelen wijze. Misschien ziet zelfs de olie-industrie er 
brood in een brandstof te ontwikkelen die aan de milieueisen voldoet. 
Uiteraard zal een en ander hoge kosten met zich meebrengen. Geld speelt 
evenwel nauwelijks een rol wanneer de juiste stimulansen bestaan. De 
Wereldbank stelt bijvoorbeeld dat men in de VS de productie van weinig 
efficiënte biobrandstoffen subsidieert met 5,5 tot 7,3 miljard dollar per jaar. 
Vermindering van olie-importen en steun aan de boeren zijn de grootste 
drijfveren. Wel stijgen erdoor de prijzen van levensmiddelen in de Westerse 
wereld met toenemende inflatie als gevolg. Zelfs als de reders jaarlijks zo’n 
tien miljard dollar moeten bijdragen om groenen en politici tevreden te 
stellen, zal dat nauwelijks het inflatiepercentage beïnvloeden. De 
verdubbeling van de olieprijs het afgelopen jaar heeft de scheepvaart reeds 
bijna probleemloos opgevangen.

Menso de Jong was jarenlang agent in het Verre Oosten 
voor diverse scheepvaartmaatschappijen. Hij is nu freelance 
journalist en vaste medewerker SWZ Maritime

Contact opnemen met een van onze kantoren kan natuurlijk ook:

Rotterdam: +31 (0)10 241 10 40 / Urk: +31 (0)527 20 02 50
E-mail: atlaseurosailor@atlasgroup.nl       

Ben jij op zoek naar afwisselende en uitdagende projecten 
voor een werkgever die investeert in haar medewerkers?
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Kijk dan voor de actuele vacatures op onze website: WWW.ATLASGROUP.NL



Lloyds_links_0802SW  07-02-2008  16:21  Pagina 1



Lloyds_rechts_0802SW  07-02-2008  16:22  Pagina 1



Regelgeving

The Mark of Conformity
For those groups of products where a 
particular Directive applies, a mark of 
conformity (usually the CE marking) 
affixed to the product provides instant 
recognition that the product complies 
with the essential requirements. For 
products covered by a New Approach Directive, a non marked product 
will not be allowed to be sold in the European Union. The MED Mark 
of Conformity is the ship’s wheelmark.

The Route to Conformity
The MED is a bureaucratic document written in a legal context. 
Consequently, upon first reading, it may be difficult to understand. 
The text consists of a recital of the Council of the European Union, 

Door M.P. Veenstra

Marine Equipment Directive   
   The Route to Conformity

The Marine Equipment Directive, or Council Directive 96/98/EC 
as Amended or simply MED, regulates the standards for certain 
statutory equipment on board. The MED is a European law and 
therefore only applies to ships flying the flag of a member of 
the European Community. The MED was adopted by the 
Member States on 20 December 1996 and took effect on 17 
February 1997. Although these dates go back to even before 
entry into force of the ISM Code, the MED is by far not as 
widely known. Nonetheless, if compliance with MED were to 
be as strictly enforced as with ISM, the implications for 
“Community” ships would be of the same level.

New Approach Directives
The MED is one of the so called New Approach Directives. These 
New Approach Directives were 
developed to facilitate a European 
single market. Their aim is to reduce 
technical barriers to trade and so 
stimulate free movement of goods 
within the European Union. The 
Directives were specifically designed 
for products which present a certain 
level of risk to the consumer or to the 
environment. These products were 
previously regulated by national 
legislation. The Directives aimed at 
product groups of which the technical 
standards and regulations were very 
different between European Member 
States. The intention of the Directives 
is not to impose new requirements on 
manufacturers, but to draw up 
legislation that harmonizes 
requirements and results in a 
common safety level throughout 
Europe.

SWZ|MARITIME16

Among others, the MED applies to life saving appliances
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which provides the legal basis for the MED, followed by 22 articles 
addressed at Member States. The articles basically lay down the 
purpose and scope of the MED. They also provide details of how the 
MED must be implemented and managed by the Member States. The 
principle of compliance is set out in article 10. This article refers to 
the “conformity-assessment procedure”. This is a two tier route to 
conformity. 
The first tier is always type examination. This means that the design 
of the product should meet the design requirements. It also means 
the testing of a prototype against the standards required by the MED. 
If successful, a “Module B” certificate will be issued. 
For the second tier there are several options. The most common ones 
are Modules D, E and F. 
Module D is the production quality assurance route. It means that the 
manufacturer will have to show that his production procedures ensure 
that the final products conform to type (as described in the type 
examination, the Module B certificate) by means of inspections and 
testing before, during and after manufacture. 
Module E, or product quality assurance route, requires the 
manufacturer to show that his production process includes firm 
procedures for final product inspection and testing of each product 
after manufacture in order to ensure that each final product complies 
with the Type Examination Certificate. 
Module F, or product verification, requires the manufacturer to submit 
his final product for appropriate examinations and tests in order to 
verify that the product complies with the requirements. 
A manufacturer will only be permitted to affix the wheelmark if the 
full route (B+D or B+E or B+F) has been completed. Products so 
delivered will bear the wheelmark and come with a Declaration of 
Conformity, which is a statement of the manufacturer in which he 
declares that the products delivered conform to the standards of the 
type examination. Details of the different Modules are set out in 
Annex B of the Directive.

Notified Bodies
As with most legislation, provisions are made to allow Member 
States to appoint organisations or “bodies” to carry out the 
procedures of the Directive. Annex C of the Directive lists the criteria 
“Notified Bodies” have to comply with. These criteria are for example 

independence (they must not be controlled by a manufacturer), they 
must be established within the territory of the European Community, 
they must have a certain level of technical expertise, and they must 
be in a position to provide maritime expertise. It bears no surprise 
that some of these Notified Bodies are Class Societies. Once a 
Notified Body is designated, it gets a unique identification number, for 
instance, Lloyd’s Register is 0038, Bureau Veritas 0062 and DNV 
0575. The wheelmark on the product is always followed by the 
identification number of the Notified Body that has performed the 
conformity assessment procedure (the second tier of the route to 
conformity) and the year in which the mark is affixed to the product, 
so for example 0038/07.

Products
The products to which the Directive applies are listed in Annex A.1 of 
the Directive. This Annex distinguishes five categories of products: 
Fire Protection, Life Saving Appliances, Marine Pollution Prevention, 
Radio Communication and Navigation Equipment. The products are 
listed in a tabular format which includes an item number, item 
designation, applicable regulations, testing standards and allowable 
conformity route.
Products for which there are not yet internationally recognized 
approval and/or testing standards are listed in Annex A.2. Once these 
standards have been developed and adopted, the equipment may be 
transferred to Annex A.1.

Application dates
From 1 January 1999 the MED has been mandatory but as a result of 
amendments for example by Commission Directive 2001/53/EC, 
products which were manufactured and placed on the market up to 17 
February 2002 could continue to be placed on board of ships flying a 
European flag until 17 February 2004. However, for products 
manufactured after 17 February 2002 it is illegal for them to be 
installed without the ship’s wheelmark being displayed on the 
product.

Implications
Some of the implications have obviously been envisaged when the 
MED was compiled. Article 8 sets out in detail what needs to be done 

17

Maarten Veenstra is Surveyor Marine Management 
Systems bij Lloyd’s Register

Item no. Item Designation Regulations SOLAS 74, as  Applicable regulations of SOLAS 74 as Testing Standards Modules of 
  amended, where type-approval is  amended, and the relevant resolutions  Conformity 
  required and circulars of the IMO  Assessment

A.1/4.20 Rudder angle indicator Regulation V/12(r) Regulation X/3 Regulation V/12 (m), IMO Resolution  EN 60945 (1997);  B+D; B+E, B+F, G
   MSC.36(63) 13.7.2 (1994 HSC Code),  IEC 60945 (1996)
   IMO Resolution A.694 (17)

Table Annex A.1 Rudder Indicator 
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when a new ship (a ship delivered after the date of implementation) 
transfers register from a non-European flag to the register of a 
Member State. The ship shall be inspected on behalf of the receiving 
Member State to verify that the actual condition of its equipment 
corresponds to its safety certificates and either bears the wheelmark 
or its equivalent. If neither of the two is the case, the equipment shall 
be replaced. Equipment that is considered equivalent shall be given a 
certificate which shall at all times be carried with the equipment and 
which basically gives the Member State’s permission for the 
equipment to be placed on board of the ship.
Personally, I have never come across such certificates. It is probably 
easier to buy a new “wheelmarked” life buoy for instance than 
obtaining an exemption certificate. However, when the equipment 

concerns a Free Fall lifeboat or an incinerator it may become 
worthwhile to go for the certificate. What is not so commonly known, 
is that the Annex A.1 also lists products like ‘A’ and ‘B’ Class 
divisions, surface materials and floor coverage, draperies, curtains 
and fuel pipes. These products usually lose the marking when 
processed. So, it is particularly important that this equipment is 
delivered with a Declaration of Conformity (not to be mistaken with 
the ‘Type Examination Certificate’). Strictly speaking, due to the scope 
of the Annex A.1, a ship becomes unfit for sale within the European 
Community if not complying with MED. This is interesting because 

the majority of ships are nowadays constructed in the Far East. Just 
as we are not always conversant with their local regulations, it is no 
surprise that not all shipbuilders in for example Japan, China or 
Vietnam are conversant with the requirements of MED. In addition, 
some shipyards prefer to work with local Class Societies and a Flag 
of Convenience and leave it to the owner to re-Class and re-flag the 
ship shortly after delivery. Any shipowner involving himself in such a 
construction runs a risk if he intends to switch to a European flag.

Things to Remember
In situations when equipment needs to be replaced in a remote port 
outside the Community where it is not practicable in terms of 
reasonable time, delay and cost to place on board equipment which is 

wheelmarked, other equipment may be placed on 
board. Such equipment shall be accompanied by 
documentation issued either by a recognized 
organization (equivalent to a Notified Body) or a 
Member State of the IMO. This documentation 
should ensure compliance with the relevant IMO 
requirements. In such cases the Flag State shall 
be informed at once. It is the responsibility of the 
Flag State to ensure, at the earliest opportunity, 
that this equipment complies with the relevant 
requirements of the Directive.
It is important for a Shipmanager, Master or 
Chief Engineer to have some idea of the products 
of the Annex A.1. Just remembering the different 
categories will already provide enough notion of 
what kind of equipment should be wheelmarked. 
For example, a VDR would fall under Navigational 
Equipment and the installation should therefore 
somewhere display the wheelmark. If you are 
sailing on an existing ship, a ship of which the 
keel is laid before the Directive took effect, 
equipment listed in the Annex A.1 that is 
replaced, should be wheelmarked. For items like 
carpets or wall panelling it is important that 

Declarations of Conformity are obtained from the manufacturer as the 
wheelmark will probably get lost when these materials are 
processed.

Sources:
S. Bryant, The Marine Equipment Directive Business & Training 
Pack, Lloyd’s Register, Issue 07 – November 2004
J.D. Burr, The Marine. Equipment Directive – 96/98/EC (MED) (as 
amended), Lloyd’s Register, revision 07 – January 2004.

•

•

Regelgeving

Rudder Indicator (picture Kwant Controls, Sneek)
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Havens

gebrek aan voortgang. Het MV2-MER-dossier is immens, en 
menselijkerwijs niet meer te omvatten. MV2 is echter een enorme 
noodzaak en de grote groeispurt van de concurrerende, omliggende 
buitenlandse havens ten opzichte van Rotterdam is alleen mogelijk 
door het ruimtetekort in de Rotterdamse haven. De groei van het 
containerzeetransport in Noordwest-Europa is enorm met 
verdubbelingen per circa tien jaar en de behoefte aan 
containerzeeterminals heeft gelijke pas. Rotterdam loopt nu steeds 
verder achter bij de groei van omliggende buitenlandse havens, zoals 
Antwerpen en Hamburg. Dit was reden om op de stand, en de gang, 
van zaken in te gaan.

Waarom een MV2? 
De heer Mr. Gerrit Jan Olthoff, Directeur Maritiem Beleid en 
plaatsvervangend Directeur-Generaal Transport en Luchtvaart van het 
Ministerie Verkeer en Waterstaat, besprak als Key Note Speaker de 
positie van Rotterdam en Nederland als logistiek knooppunt. Olthoff 
noemde talrijke zaken die, naast Schiphol, het andere Europese 
logistieke knooppunt in Nederland, Rotterdam tot belangrijk logistiek 
knooppunt maakt, zoals: 

Rotterdam is Europa’s grootste haven. 
Rotterdam heeft de grootste binnenvaartvloot. 

•
•

Door H. Dill

Topconferentie Maasvlakte 2
Deel 1

Topconferentie Maasvlakte 2
Woensdag 12 december 2007 werd in het Hilton in Rotterdam de 
Topconferentie Maasvlakte 2 gehouden, georganiseerd door het 
Nederlands Instituut voor de Bouw, NIB. Bezocht door meer dan 160 
belangstellenden werden de ontwikkelingen rond MV2 behandeld 
vanuit diverse gezichtspunten. De dagvoorzitter was de heer Adriaan 
Visser, onder andere voorzitter Nederlandse Vereniging van 
Grondbedrijven. MV2 maakt de Rotterdamse haven twintig procent 
groter en verdrievoudigt de containerbehandelingscapaciteit. De 
landaanwinning voor MV2, anders dan bij projecten als Deltawerken 
en IJsselmeerpolders, vindt plaats in een tijd waarin procedures 
aanzienlijk ingewikkelder, de milieuregels veel complexer en de 
stakeholders veel kritischer zijn dan voorheen met vertragingen als 
effect. Beleidsmakers en belanghebbenden zijn er nu echter van 
overtuigd dat in september 2008 ‘de eerste plons’ van grondstorting 
voor de aanleg van MV2 zal zijn te horen.
Visser opende de conferentie met enige woorden over de enorme 
complexiteit en problematiek rond de ontwikkeling van MV2, zoals 
beleefd door de maatschappelijke invloed bij procedures, met 
vertragingen als effect. Zo is de uitspraak van de Raad van State over 
het dossier van het vislarventransport naar de Waddenzee 
exemplarisch voor de gang van zaken wegens onzekerheden en 
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Er zijn grote ontwikkelingen rond containeroverslagcapaciteit en containerlogistiek gaande in de 
Rotterdamse haven. Een interessante bron van informatie rond deze ontwikkelingen bleek de 
Topconferentie Maasvlakte 2 (MV2) te zijn, die niet alleen de ontwikkelingen rond de landwinning 
en inrichting van MV2 behandelde, maar ook allerlei logistieke aspecten rond achterlandtransport 
en capaciteiten belichtte. De informatie die op deze conferentie beschikbaar kwam, wordt in SWZ 
Maritime in twee delen weergegeven. Hierna volgt het eerste deel, dat ingaat op de lezingen van de 
eerste drie sprekers (van totaal negen sprekers – onder een dagvoorzitter) waarbij vooral de 
voorbereidingsproblematiek, de milieuaspecten en de duurzaamheid rond MV2 behandeld werden 
die gaan tot het moment waarop ‘de eerste plons’ zal zijn te horen. Het tweede deel behandelt de 
MV2-ontwikkelingen rond het moment waarop ‘een schep de grond in zal gaan’ en bovendien 
allerlei zaken rond achterlandcontainerlogistiek.
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Rotterdam heeft met 45 procent overslag in de Le Havre-Hamburg-
range en met 31 miljard euro, toegevoegde waarde in de Europese 
havens. 
Rotterdam heeft 7,8 procent groei per jaar en heeft 230 procent 
groei in het hoge containerscenario tot 2020. 

De groei daarvan moet op duurzame wijze. Daarom zijn milieueisen 
gesteld rond MV2 en de logistiek. Er zijn infrastructuurprojecten rond 
Wonen en Werken. Nut en Noodzaak van MV2 staat voor de politiek 
in Nederland vast.
Het MV2-plan kwam in 1993 als paradepaard met het Havenplan 
2010. De vernietiging door de Raad van State wegens het 
vislarventransport werd met MER-planherzienigen na achttien 
maanden toch hersteld. Om de vergunningsprocedure te voltooien 
hebben Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse overheid een 
dubbele doelstelling: Mainport Rotterdam versterken en Leefbaarheid 
in de regio Rijnmond vergroten. Kortom: de haven vergroten met 
respect voor natuur en milieu en de kwaliteit van de leefomgeving in 
Rijnmond. Om deze dubbele doelstelling te realiseren is het Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) opgericht. Dit bestaat uit drie 
deelprojecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

Aanleg MV2, met natuurcompensatie.
Ontwikkeling van 750 ha. natuur- en recreatiegebied.

•

•

•
•

‘Bestaand Rotterdams gebied’, met als doel het bestaande 
havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving 
te verbeteren.

Dit alles onder goede verstandhouding en samenwerking, met 
exploitatie in één hand, waarbij als overheidsrandvoorwaarde geldt 
dat financiering plaatsvindt door het bedrijfsleven. Olthoff acht dit als 
goed gelukt en het kan als voorbeeld gelden voor projecten rond 
bijvoorbeeld Zeeland Seaports en Amsterdam. 
Om een schets te geven van de problematiek rond het voldoen aan – 
niet gespecificeerde – milieueffectverwachtingen, gaf Olthoff een 
voorbeeld betreffende de geluidsfrequentie van bruinvissen en 
kabeljauw. Zo gaat bladzijde tien in de Milieu Effect Rapportage 
(MER) hierover bij het baggeren, terwijl deze vissen niet zo goed 
blijken te kunnen horen! Wie verzint zo’n onderzoek? En wat valt er 
dan nog verder te verwachten?
De MER voor MV2, zoals ten tijde van het afkeuren door de Raad van 
State rond het enkele aspect van het Vislarventransport, betrof 6200 
pagina’s! En dat zelfs nog met kruisverwijzingen, zodat wanneer de 
verwijzingsonderwerpen afzonderlijk zouden zijn behandeld, het 
dossier nog enkele malen groter zou zijn geweest (zie de omvang van 
de koffer van het dossier op afbeelding 2). 
Olthoff sprak de hoop uit dat de vergunning nu zonder verdere 
problemen mag verlopen, zodat de ‘eerste plons’ van grondstort voor 
landaanwinning voor MV2 in september 2008 mag plaatsvinden. Hij is 

•
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Hugo Dill is als redacteur Havens verbonden aan SWZ 
Maritime

Afbeelding 1. Inleiding door de heer Mr. G.J. Olthoff, Directeur Maritiem Beleid, 

Ministerie Verkeer en Waterstaat.

Afbeelding 2. Het MV2 MER dossier, 6200 bladzijden, inclusief kruisverwijzingen.



SWZ|MARITIME22

ervan overtuigd dat dit kan, gelet op de zorgvuldige voorbereidingen. 
Gewezen werd verder op de uitspraken van minister van Verkeer en 
Waterstaat Camiel Eurlings, die met de adviezen van de Commissie-
Elverding: ‘Snelle Besluitvorming Infrastructuur’, af wil van de 
ellenlange procedures bij de aanleg van grote infrastructurele 
werken. De vele bezwaarprocedures tegen wegen, spoorlijnen en 
bouwlocaties zijn diverse partijen een doorn in het oog. Zij vinden dat 
het recht van beroep en bezwaar beperkt moet worden tot de kring 
van direct belanghebbenden.

MV2 in volle voorbereiding.
De heer Ir. Ronald Paul, directeur van de projectorganisatie MV2 bij 
het Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR), vergeleek het formaat van vrije 
ruimte voor containerbehandeling van MV2 in eerste fase met 300 
hectare, en met 1000 hectare netto in de eindfase, met dat van MV1 
met 44 hectare. Dit dient gezien te worden in het licht van de groei 
van 2000 tot 2006 van omliggende containerhavens van Hamburg met 
88 procent en Antwerpen met 96 procent, terwijl Rotterdam slechts 
44 procent groei kende. Dit heeft veel te maken met het actuele 
ruimtegebrek voor containerterminals en logistieke handelingen. 
Verwacht wordt dat voor Rotterdam het aantal TEU tussen 2007 en 
2035 zal stijgen van 10 tot 38 miljoen. MV2 is dus ernstig 
noodzakelijk. 
Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) kent drie 
ontwikkelingen, te weten voor: 

Bestaand Rotterdams Gebied (door Gemeente Rotterdam).
MV2 (door HbR); 750 hectare Natuur- en Recreatiegebied (door 
Provincie Zuid-Holland). MV2 kent op haar beurt de 
Landaanwinning MV2 (door Projectorganisatie MV2) en 
Natuurcompensatie (door PMR), dat bestaat uit ontwikkeling 
Duinen Delfland (door Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat).
Bodembescherminggebied ten zuidwesten van MV2 voor de kust 
van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden Voorne, Goeree en 
Schouwen (door Verkeer en Waterstaat/Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit).

•
•

•

Havens

Afbeelding 3. Aerial view, artist impression MV2, voltooid (Bron HbR).

Afbeelding 4. Grafiek Containeroverslag in Rotterdam in miljoen TEU/jaar, prognose tot 2035 (Bron HbR).
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De projectbenadering vanaf 2005 tot 2008 behandelt de 
aanbesteding, klantenwerving, MER-A tot vijf hoofdvergunningen, 
MER-B met Bestemmingsplan, Natuurcompensatie en Herstel PKB. 
De start van landaanwinning, gevolgd door de bouw van 
infrastructuur en terminals, zal zijn van 2008 tot 2013. In 2013 moet 
de behandeling van de eerste container op MV2 plaatsvinden. 
MV2 kent een duurzaam ontwerp, gestroomlijnd, zonder effecten voor 
de Waddenzee, minder ruimtebeslag met 2.000 hectare bruto en 
1.000 hectare netto. Voor de bouw wordt gekozen uit twee 
aannemerscombinaties, die zullen leveren onder Design/Construct/
Maintain-contract (het Maintain-deel is financieel overigens zeer 
gering ten opzichte van het Design/Construct-deel). De aannemer is 
daarmee verantwoordelijk voor het geheel van kwaliteit bij levering, 
zonder dat de opdrachtgever per bouwsituatie controleert.
De exploitatiefase kent een open beoordelingsprocedure die met een 
aankondiging in 2005 is begonnen, waarna een shortlist van 
kandidaten werd gevormd, gevolgd door de biedingen die in 2006 
plaatsvonden. Begin 2007 vonden de onderhandelingen plaats en op 
17 september 2007 werd het eerste contract getekend met Rotterdam 
World Gateway (RWG). 
De beoordelingscriteria zijn veertig procent Financieel, 25 procent 
Marketing en Strategie, 20 procent Duurzaamheid en 15 procent 
Terminal concept. De trend voor NOx- en PM10-emissiereductie is qua 
Contract versus MER over vrijwel alle activiteiten vermindering tot 
belangrijke vermindering. Zo zal emissie van Wegverkeer 75 procent, 
van Spoorverkeer 92 procent, van Binnenvaart 84 procent en van 
Industrie slechts circa 17 procent zijn van MER-normen. 
De Modal Split zal van 2005 tot 2035 belangrijke 
emissieverbeteringen geven door verschuivingen van wegvervoer 
naar binnenvaart en spoor.

Modal Split
Transportmiddel 2005 2035
Weg 47% 35%
Binnenvaart 40% 45%
Spoor 13% 20%

Zo zal in 2033 – met 18,7 miljoen TEU handelingen op MV2 per jaar – 
Transhipment 5 miljoen TEU/jaar, Direct Achterlandransport 11,6 
miljoen TEU/jaar en Distripark en Empty Depot 2,1 miljoen TEU/jaar 
zijn.
Er zijn twee milieustudies, te weten één MER-studie voor de Aanleg 
en één voor Inrichting en Gebruik. Vergunningen bij Gemeente 
Rotterdam, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Gemeente Westvoorne 
zijn in voorgaande jaren aangevraagd, in totaal in elf procedures.
De luchtmaatregelen betreffen: 

Verbod Vuile Binnenvaartmotoren vanaf 2025.
Stimuleringprogramma Schone Motoren.
Snelheidsbeperking Binnenvaart op Oude Maas, Nieuwe Maas en 
Hartelkanaal, en Milieuzone MV1 en MV2.

Welke impact heeft MV2 op de omgeving?
De heer Jan Laan, directeur ROM Rijnmond:
ROM Rijnmond is in 1993 opgericht met een dubbele doelstelling: 
Ruimte voor de haven en Versterking van de leefbaarheid. Daartoe is 
samenwerking georganiseerd van vier ministeries, Provincie Zuid-
Holland, Stadsregio Rotterdam, Gemeente Rotterdam, 
Havenondernemersvereniging Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en 
Kamer van Koophandel. De rol van ROM Rijnmond met partners is: 
conceptontwikkeling, bespoedigen van de besluitvorming, binden, 
initiëren, faciliteren en borgen (wat is afgesproken). De invullingen 
betreffen het verenigen van belangen, zowel directe met haven- en 
transportondernemers en havenindustrie, als wel indirecte met 
maatschappelijke belangen zoals rond milieukwaliteit, ruimtebeslag, 
etcetera. Er zijn in partijen ideële belangenbehartigers en 
regisserende partijen. De lessen geleerd zijn: integrale benadering is 
succesvol, compensatie zorgt voor acceptatie, publiek-/private 
samenwerking is een must en lange looptijd van projecten verlangt 
voortdurende opfrissing van de aandacht.

•
•
•

Havens

Afbeelding 5. Afbeelding uitgegeven terreinen, waaronder RWG en APMT (Maersk) aan de Michiel de 

Ruyterhaven (Bron HbR).
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door tunnel en luchtvaart bleken de kosten daarvan niet meer op te 
brengen.
Kortom, de Stena Discovery was niet meer winstgevend te 
exploiteren. Op haar hoogtepunt vervoerde de HSS één miljoen 
passagiers per jaar. De diensten op Engeland worden nu weer 
uitgevoerd met “conventionele” veerboten. Conventionele tussen 
aanhalingstekens want het formaat is wel iets anders dan 
bijvoorbeeld dat van de voormalige “Koningin Beatrix”. De 
passagiersveerboten Stena Hollandica en Stena Britannica werden 
verlengd tot 240 meter (respectievelijk met 52 en 28 meter) en varen 
nu de diensten op Harwich. Voor de dienst op Killingholme werd in 
augustus 2006 de vrachtferry Stena Trader ingezet. De Stena Traveller 
is eveneens als vrachtferry ingezet op de route naar Killingholme. De 
totale investeringen in deze vernieuwde en nieuwe schepen bedroeg 
250 miljoen euro. Behalve in schepen werd ook flink geïnvesteerd in 
de havens, de opstelterreinen en niet in de laatste plaats opleiding 
van het personeel. Bij de “area North Sea” van Stena werken circa 
800 mensen waaronder Nederlanders, Engelsen en Filippijnen.
De investeringen in deze regio zijn overigens nog niet ten einde. 
Onlangs werd bekend gemaakt dat twee nieuwe superpassagiers-
ferry’s besteld zijn die vanaf 2010 de diensten van de Stena 
Hollandica en de Stena Brittanica zullen gaan overnemen.

Door Ing. H.R.J. Akerboom

Stena Trader / Stena Traveller

De zusterschepen Stena Trader en Stena Traveller 
werden gebouwd in Rusland en afgebouwd in 
Noorwegen. In augustus 2006 kwam de Stena 
Trader in de vaart en op 28 juni 2007 werd door 
mevrouw Bianca Balkenende-Hoogendijk, de 
echtgenote van de minister-president, de Stena 
Traveller gedoopt. De nieuwe schepen 
onderhouden vrachtdiensten tussen Hoek van 
Holland en Killingholme. De prachtige foto’s van 
de ferry’s zijn van de heer R. de Visser.

Stena Line 
Voor de niet meer zo jonge Nederlanders in en rondom Rotterdam is 
de Maatschappij Zeeland nog altijd een begrip. Echter al sinds vele 
jaren is het Stena Line die de zeeverbinding tussen Hoek van Holland 
en Harwich onderhoudt. Stena Line Scandinavia AB Group is met 34 
schepen op achttien routes ’s werelds grootste ferryrederij. Vorig jaar 
vervoerden deze ferry’s zestien miljoen passagiers en drie miljoen 
voertuigen. Stena Line werd in 1962 opgericht door de Zweed Sten A. 
Olsson. Het bedrijf groeide sindsdien gestaag door het openen van 
nieuwe routes maar vooral door overname van concurrenten. Zo heeft 
Stena Line onder andere Sessan Line, Lion Ferry en Sealink British 
Ferries overgenomen. Concurrentie en hoge brandstofprijzen brachten 
Stena Line de laatste jaren van de ene reorganisatie in de andere. De 
Stena Trader en Stena Traveller die hier beschreven worden, zijn 
ingezet op zo’n nieuwe route van Hoek van Holland naar Killingholme 
op de zuidoever van de Humber.

Het vertrek van de HSS Stena Discovery
Van juni 1997 tot januari 2007 heeft de Stena Discovery met een 
snelheid van 43 knopen over de Noordzee geraasd. Tweemaal per dag 
onderhield zij de verbinding met Engeland en verbruikte daarbij 
enorme hoeveelheden gasolie. In een tijd van moordende concurrentie 

Scheepsbeschrijving
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De komst van de Stena Traveller en de Stena Trader
De Stena Traveller en de Stena Trader zijn volledig zusterschepen. De 
casco’s werden gebouwd bij de Baltijsky Zavod Shipyard in Sint 
Petersburg, Rusland, waarna zij naar Fosen Mekaniske Verksted in 
Noorwegen werden gebracht om afgebouwd te worden. Voor de 
Stena Trader duurde die afbouw twee jaar en voor de Stena Traveller 
anderhalf jaar. Veiligheid was tijdens de bouw een van de 
belangrijkste thema’s maar comfort en veelzijdigheid werden zeker 
niet uit het oog verloren.
In het basisontwerp werd rekening gehouden met een extra autodek 
dat afhankelijk van de economische ontwikkelingen later nog zal 
worden aangebracht. De consequenties van het ontbreken van dat 
dek zijn een hoge aanvangsstabiliteit, een relatief geringe 
operationele diepgang, maar ook een zeer grote veiligheid bij lek 
raken. 

Scheepsbeschrijving
De ferry’s zijn gebouwd als vrachtschip met accommodatie voor 
vrachtwagenchauffeurs. Er is geen boegklep maar alleen een hekklep. 
Die klep geeft toegang tot dek 3 en vanaf dat dek is via een 
beweegbare afrit het onderruim op dek 1 (de tanktop) te bereiken. Het 

Richard Akerboom is oud-medewerker 
van de scheepvaartinspectie en 
redacteur van SWZ Maritime

Stena Trader en Stena Britannica

Controlekamer

Restaurant

Hoofdschakelbord

Lounge
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luik op hart schip kan waterdicht worden afgesloten. De 
brandstofbunkers en enkele ballasttanks bevinden zich onder dat 
ruim. Bakboord van hart schip loopt een pijpentunnel onder de 
tanktop. In de zijden zijn droge ruimten en waterballasttanks 
ingebouwd en vóór het machinekamerschot enkele brandstoftanks. 
Op ongeveer halve scheepslengte bevinden zich de ruimten voor de 
stabilisatoren. Aan de voorkant van het onderruim is een ruimte voor 
behandeling van sanitair afvalwater. Tussen deze ruimte en de 

boegschroefruimte is een waterballasttank. Die ruimten zijn 
toegankelijk vanaf dek 3, het onderruim heeft voor en achter een 
uitgang naar dek 3. De toelaatbare dekbelasting is drie ton/m2.
Achter het onderruim bevindt zich de machinekamer en daarachter 
zijn nog enkele droge ruimten en ballasttanks. In tegenstelling tot de 
passagiersferry’s hebben deze vrachtferry’s niet twee maar slechts 
één machinekamer met daarin de twee B&W MAN hoofdmotoren. De 
Mitsubishi hulpmotoren staan in een ruimte achter de machinekamer. 

Stena Trader

SB hoofdmotor Wingconsole

Scheepsbeschrijving
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zoals bar, lounge, receptie, toiletten, winkel, restaurant en bioscoop. 
Verder vindt u daar de kombuis, koelruimten, de dagverblijven voor de 
bemanning en een kantoor. Aan de achterzijde van dek 7 aan 
bakboord en stuurboord bevinden zich de reddingvlotten onder een 
kraan. De Schat Harding zestigpersoons gesloten reddingboten 
hangen op niveau van dek 8 maar moeten worden betreden vanaf de 
achterkant van dek 7.
Op dek 8 zijn de hutten voor de chauffeurs en enkele linnenkamers. 
Alle hutten hebben sanitaire voorzieningen.
Dek 9 biedt ruimte aan de bemanningsverblijven, een hospitaal, een 
kantoor, een recreatieruimte en een wasruimte. Centraal is de 
luchtbehandelingsruimte aangebracht. Aan stuurboord staat de 
rescueboat opgesteld.
Dek 10 is het brugdek met hutten voor de kapitein, de 
hoofdwerktuigkundige, de eerste stuurman en de tweede machinist. 
De brug heeft gesloten vleugels met manoeuvreerconsoles en op hart 
schip een dubbele geïntegreerde manoeuvreerconsole. De brug is 
ruim voorzien van navigatieapparatuur en veiligheidsvoorzieningen. 
Zo is er een beladingcomputer die online van gegevens wordt 
voorzien over tankinhouden en diepgangen en die tevens geschikt is 
als damage control simulator. Op de achterzijde van het brugdek is 
een helikopterplatform.

Er zijn generatoren geïnstalleerd op beide assen.
Om te zorgen dat tijdens het laden en lossen de slagzij 
gecompenseerd wordt, is een automatisch pompsysteem van Framo 
aangebracht. Compensatie van de trim moet handmatig gebeuren.
Dek 2 en dek 4 zijn slechts stringers en platformen. Dek 3 is het 
hoofddek én het vrijboorddek. Langs de huid boven de wingtanks is de 
toelaatbare dekbelasting drie ton/m2 en in het midden is die 
twee ton/m2. Aan bakboord-achter is een beweegbare oprit naar 
dek 5 (het bovendek) en langs de huid zijn technische stores, 
trappenhuizen en casings voor ventilatie en uitlaatgassen 
aangebracht. Aan stuurboord-achter zijn ruimtes voor brand- en 
ladingcontrole, toiletten en een trappenhuis. Op zo’n dertig meter 
achter het voorpiekschot is een trappenhuis en een liftschacht met 
toegang tot het bovendek en de ruimten onder dek 3.
Dek 5 (het bovendek) is het aan weer en wind blootgestelde dek. Op 
dit dek mogen, onder zekere voorwaarden, gevaarlijke ladingen 
worden vervoerd. De maximale dekbelasting is twee ton/m2. Het 
voorste deel van dit dek wordt overkapt door het dekhuis. De oprit 
vanaf dek 3 bevindt zich bakboord-achter evenals de casings voor 
ventilatie en uitlaatgassen, de trappenhuizen en technische ruimten. 
Aan stuurboord-achter zijn trappenhuizen, technische ruimten en een 
brandbestrijdingsruimte. Vóór het frontschot staan verhaallieren en de 
ankerlieren en ook aan de achterzijde van het bovendek zijn aan 
bakboord en stuurboord verhaallieren geplaatst. Het trappenhuis en de 
liftschacht staan onder het dekhuis en bieden daar ook toegang toe.
Dek 7 is het onderste dek van het dekhuis met de publieke ruimten Capaciteiten:

Ladingcapaciteit	 opstellengte	 vrije	hoogte	 belasting
Dek 1 415 m 5,00 m 2/3 t/m2

Dek 2 1275 m 5,00 m 2 t/m2

Dek 3 1410 m 5,00 m 2 t/m2

Totaal: 3100 m 
 
Het schip heeft 80 aansluitingen voor koelcontainers

Opritten	 max.	lengte	 min.	breedte	 hoogte
Hekklep 17,00 m 14,50 m 5,00 m
Oprit naar dek 5 50,00 m 3,50 m 7,00 m
Opritten naar dek 1 50,00 m 3,50 m 5,00 m

Accommodatie	 capaciteit	 bedden	
Passagiers 300
2-persoons hutten 98 196
4-persoons hutten 2 8

Publieke	ruimten:
Buffetrestaurant 
Bar/lounge-gedeelte 
Winkel 
Bioscoop

Stena	Traveller	/	Stena	Trader
Hoofdgegevens:
Scheepstype Stena Seabridger – klasse van Stena RoRo
Gebouwd 2006/2007, FMV-Fosen, Rissa, Norway, NB 74/75
Tonnage deadweight 7500 ton – GT 26660
Vlag Nederlandse
Klasse Lloyd’s Register
Lengte o.a. 212,50 m
Breedte 26,70 m
Diepgang 6,30 m
Snelheid 22 knopen

Machine-installatie:
Hoofdmotoren 2x 10.800 kW B&W MAN 9L 48/60 B
Hulpmotoren 2x 1590 kW Mitsubishi S 16R-MPTA
Asgeneratoren 2x 1760 kW
Boegschroeven 2x 1600 kW Lips verstelbaar
Propellers 2x Lips verstelbaar
Roeren 2x Barkemeyer (flaproer)
Stabilisatoren 2x 10,76 m2 Rolls-Royce Brown Brothers  
 Neptune serie



Regelgeving

van de geluidsamplitude-meting. Men was er toen algemeen van 
overtuigd dat die benadering ook bij het meten van mechanische 
trillingen terrein zou winnen.

Wat betekenen al die wegings-, filter- en gevoeligheids-
krommen? 
Eén van de belangrijkste voorbehouden ten aanzien van de nieuwe 
ISO norm schijnt te zijn dat gevoeligheid, weging en filterkrommen, 
menselijke waarneming en andere termen verkeerd gecategoriseerd 
zijn. Daarom zal hier een poging worden gedaan om enig licht op deze 
vermeende duisternis te werpen. Gezegd moet worden dat, in 
principe, al deze begrippen naar dezelfde soort kromme verwijzen. 
Een wiskundige zal geneigd zijn om over een filterkromme te spreken, 
terwijl een fysioloog geïnteresseerd zal zijn in de waarnemings-
drempel en het de gevoeligheidskromme zou noemen.
De invloed van trillingen op mensen is geëvalueerd op basis van een 
uitgebreide reeks proeven met menselijke “proefkonijnen“ die in de 
tweede helft van de vorige eeuw werd uitgevoerd. De resultaten 
werden, voor diverse gevallen en voor het relevante frequentiegebied, 
in ISO 2631 [4] vastgelegd als krommen van gelijke trillingssterkte (of 
wat als gelijk werd waargenomen). Terwijl de “hand-arm”-kromme 
relevant is voor een zaagmachine of een pneumatische boor, is de 
“whole-body”-kromme voor een persoon in zittende houding geldig 
voor passagiers in een vliegtuig of een trein.
Op de brug van een schip zijn de lichaamshoudingen “zittend” en 
“staand” van toepassing, terwijl voor een hut de houding “liggend” 
additioneel van belang is. Wat de situatie aan boord van een schip 
extra ingewikkeld maakt, is dat de vloer (dek) in alle drie de 
richtingen (longitudinaal, transversaal en verticaal) kan trillen wat 
een persoon, afhankelijk van de positie die hij heeft ingenomen, op 
verschillende manieren kan beïnvloeden.
Deze diversiteit wijst erop dat een praktische procedure om trillingen 
op schepen te evalueren slechts kan werken met een hoge graad van 
vereenvoudiging. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt over een 
combinatie van “zittende” en “staande” houdingen en dat werd 

Door W. Menzel (vertaling Ing. H.R.J. 
Akerboom)

NEN-ISO 6954: 2001
Mechanische trillingen – Leidraad voor de 
metingen, verslaggeving en beoordeling van 
trillingen met betrekking tot de bewoonbaar-
heid op koopvaardijschepen 

De nieuwe ISO 6954 standaard met de enigszins onhandige 
titel “Richtlijnen voor de meting, de rapportering en de 
evaluatie van trillingen met betrekking tot leefbaarheid op 
passagiers- en koopvaardijschepen“ [1] is nu zeven jaar van 
kracht. Jammer genoeg bestaat er een aantal misverstanden 
dan wel voorbehouden ten aanzien van de Richtlijnen welke, 
naar de mening van de auteur, niet alle kunnen worden 
verklaard of begrepen. Het artikel dat werd gepubliceerd in de 
Naval Architect van maart 2006 is daarvan één voorbeeld en 
bracht de auteur ertoe een poging te wagen om een beter 
inzicht in en aanvaarding van de Richtlijnen te 
bewerkstelligen door sommige punten te verduidelijken.

Waarom werd de oude ISO 6954 norm gewijzigd ?
Het was nodig om de oude standaard ISO 6954 (1984) [2] te herzien 
omdat:

De interpretatie van de resultaten van de metingen volgens deze 
oude norm vaak tot serieuze meningsverschillen tussen reder en 
werf leidde.
Indien trillingen met verschillende frequenties, maar met ongeveer 
overeenkomstige amplitudes optraden, kwam het resultaat van de 
meting niet overeen met de subjectieve trillingswaarneming van 
aanwezige personen.
Indien door schroef of schroeven opgewekte trillingen voorkwamen 
in een breed frequentie spectrum, faalde de toepassing van de 
norm volledig. De resultaten van de uitgevoerde meting konden 
dan niet worden gebruikt.

Aan het eind van de jaren negentig was men tot de conclusie 
gekomen dat de gemeten maximumwaarde van een trilling op zichzelf 
geen goede maatstaf is voor de subjectieve trillingswaarneming. 
Deze conclusie bevestigde het gelijk van een aantal deskundigen die 
dat reeds eerder hadden geconstateerd. In dit verband werd met 
jaloezie gekeken naar de situatie met betrekking tot geluidsmetingen 
waarbij gebruik werd gemaakt van geluidsenergie-meting in plaats 

•

•

•
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opgenomen in ISO 6954 (1984). De gevoeligheidskromme (ISO 2631) 
met een knik bij 2 en 8 Hertz werd overgenomen, terwijl in de oude 
ISO norm slechts één knik voorkwam bij 5 Hertz en verder een 
constante waarde voor de trillingssnelheid van bijvoorbeeld 4 of 
9 mm/s tot 100 Hertz. De mathematisch gesloten uitdrukking is de 
“whole-body combined“-kromme die wordt toegepast in alle gevallen 
waar niet van een specifieke lichaamshouding kan worden uitgegaan.
Het is precies deze kromme (“whole-body combined“ volgens ISO 
2631) waar de nieuwe ISO 6954 op gebaseerd is; met andere 
woorden, er is absoluut geen verandering in de beoordeling van de 
menselijke gevoeligheid geweest. Tegen het eind van de twintigste 
eeuw, met de komst van micro-elektronica en computers, was er 
echter een algemeen gevoel dat men die praktische 
vereenvoudigingen kon afschaffen en zelfs dat die, wegens de 
knikken, eigenlijk een probleem vormden.

Er is ook geen verandering geweest 

in de te meten punten

De nieuwe ISO 6954 standaard verwijst niet alleen naar ISO 2631, 
maar bevat in Bijlage A ook de wegingskromme in tabelvorm (met 
zowel een dB als een lineaire presentatie) en als grafiek. Voorts wordt 
de gevoeligheidskromme die de basis vormt in Bijlage B 
weergegeven. De wiskundige formule wordt in detail behandeld in 
ISO 2631 en ISO 8041 [5]. Figuur 1 hieronder toont de 
gevoeligheidskromme evenals de wegingskromme van de nieuwe en 
de oude ISO standaard op een wijze die een vergelijking van de 
diverse begrippen en hun toepassing mogelijk maakt. 

De auteur is van mening dat de verschillen geen aanleiding vormen 
voor opwinding. Voor trillingen aan boord van schepen is de 
wegingskromme Wv (“whole-body combined“) nu het equivalent van 
wat de A-classificatie is voor geluid (niet geheel zonder kritiek maar 
toch de standaard).
Tot zover zou er volgens de auteur consensus kunnen zijn onder 
degenen die de nieuwe ISO toepassen ware het niet dat 
vooroordelen, misverstanden en mistige weergaven de 
bovengenoemde feiten hebben verduisterd. Er is ook geen 
verandering geweest in de te meten punten. Het is nog altijd de vloer 
(dek) in het midden van de ruimte. Grotere ruimten zoals de brug of 
een restaurant vergen navenant meer meetpunten. Het is totaal 
ongegrond om te beweren dat de nieuwe ISO standaard een 
fundamenteel verschillende benadering of een radicale verandering in 
filosofie kent.

De voorbehouden ten aanzien van de nieuwe ISO 6954 
De kritieke stap in de overgang naar de nieuwe ISO 6954 ligt in het 
concept om de trillingsenergie van het volledige frequentiegebied (1-
80 Hertz) en niet alleen de grootste amplitude in aanmerking te 
nemen. Zoals hierboven is aangegeven zijn daar goede redenen voor 
en niet alleen de wens om procedures ten aanzien van trillingen aan 
te passen aan andere technische gebieden zoals akoestiek. Er bestaat 
geen twijfel aan het feit dat de procedure tot aan het punt waar de 
totale frequentie-gewogen RMS waarde wordt verkregen nu 
ingewikkelder is. Vermeld moet echter worden dat de mensen die 
daar een punt van maken misschien de handbediende 
geluidsniveaumeter met zijn schijnbaar eenvoudige dB(A) aflezing erg 
hoog waarderen. Zij vergeten echter dat er ook heel wat intelligente 
elektronica in een dergelijke meter zit. Misschien is dat de kern van 
zaak.

31

Wolfgang Menzel is hoofd van de afdeling Metingen bij Germanischer Lloyd 
en bepleit een grotere acceptatie van de nieuwe trillingsrichtlijnen (ISO 
6954). Met dank aan de auteur voor zijn toestemming wordt hieronder een 
vertaling door Richard Akerboom van zijn artikel in de Naval Architect van 
mei 2007 gepubliceerd.

Hz Sensitivity curve (AnNew ISO  0.1/Wv (Wv acc. to Annex A) Old ISO (related to 0.1 mm/s)

1 0,56 0,680272109 0,516 0,147

2 0,28 0,305810398 0,258 0,327

3,15 0,2 0,206185567 0,1638 0,485

4 0,165 0,17452007 0,129 0,573

5 0,142 0,15128593 0,1 0,661

8 0,1 0,12300123 0,1 0,813

10 0,1 0,115074799 0,1 0,869

12 0,1 0,109769484 0,1 0,911

16 0,1 0,106269926 0,1 0,941

20 0,1 0,104058273 0,1 0,961

25 0,1 0,102774923 0,1 0,973

31,5 0,1 0,102145046 0,1 0,979

40 0,1 0,102249489 0,1 0,978

50 0,1 0,10373444 0,1 0,964

63 0,1 0,108108108 0,1 0,925

80 0,1 0,118483412 0,1 0,844

100 0,1 0,141643059 0,1 0,706
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Zonder twijfel is het ergerlijk dat de lange termijn statistieken 
(gegevensbestanden) plotseling hun waarde lijken te verliezen. Maar 
de auteur ziet dat anders. Het betekent misschien heel wat werk om 
deze statistieken aan te vullen met de nieuwe meet- en rekeneenheid 
en weer voor de toekomst te bewaren. Fundamenteel biedt de nieuwe 
procedure het duidelijke voordeel dat slechts de meetwaarde nog 
moet worden vastgelegd en niet langer de frequentie, de trillingsbron 
en de orde opgenomen moeten worden en dat het optreden van 
amplitudes van gelijke grootte het schema niet langer kan verstoren.
Hoewel de auteur zich niet bewust was van bestaande kritiek dat de 
nieuwe ISO 6954 zou leiden tot verkeerde interpretaties als gevolg 
van verwarring met scheepsbewegingen die door zeegang veroorzaakt 
worden (zeeziekte), moet toch met betrekking tot figuur 3 van het
 

Precies deze tendens  

werd gewenst

artikel in de Naval Architect van maart 2006 het volgende gezegd 
worden:
De frequentiegrens van 1 Hertz is onveranderd, evenals de eis dat 
metingen moeten worden gedaan bij kalme zee. De frequentie van 
scheepsbewegingen ligt bij ongeveer 0,1 Hertz, behorend bij een 
slinger- of stampperiode van 10 seconden. De filterwaarde bij 1 Hertz 
is -16,68 dB (=0,147), dat wil zeggen een amplitude die, waarschijnlijk 
veroorzaakt door de sensor, nog steeds van weinig betekenis is bij de 
toepassing van de nieuwe ISO standaard. Daartegenover levert het 
16 - 25 Hertz gebied (lage filterwaarde van -0,4 dB) een significante 
bijdrage, zelfs zonder de prominente amplitudes. Hoewel niet 
bijzonder opvallend komt dit door opslingeringen in een breed 
frequentiespectrum (propeller). Het is gemakkelijk te controleren of 
dat het geval is – verander het laagfrequente scheidingspunt van 1 
Hertz in 2 - 3 Hertz enkel voor de berekening van een nieuwe 
eenheidswaarde. In elk geval is dit spectrum interessant en vereist 
het een verklaring van de betrokken ingenieur. Een ingenieur die 
metingen volgens de oude ISO 6954 standaard uitvoert, zou eveneens 
de meting herhalen om zekerheid te krijgen.
Andere kritiek komt van ingenieurs die berekeningen maken. De 
trillingsvoorspellingen worden gedaan met behulp van een 
uitgebreide FEM analyse van de gehele scheepsconstructie. In het 
geval van cruiseschepen bevatten die tevens de trillingen opgewekt 
door de propeller en in het geval van vrachtschepen met 2-tact 
motoren de daardoor opgewekte trillingen. Het frequentiegebied van 
0 - 20 Hertz wordt beschouwd als een redelijk gebied voor 
berekeningen en sluit bepaalde waarden van amplitude in of juist uit, 

afhankelijk van de motor die wordt ingebouwd. Het resultaat is de 
trillingsreactie voor elk evaluatiepunt op het schip bij de belangrijkste 
motortoerentallen. Er is dus voor één motortoerental, één 
amplitudegrootte en één evaluatiepunt slechts één enkele 
trillingswaarde, bijvoorbeeld 3,5 mm/s. Als wij veronderstellen dat 
deze bepaalde amplitudegrootte de enige relevante is, kan de 
amplitude direct met de voorgeschreven waarde van een, op de oude 
ISO norm gebaseerde, bouwspecificatie worden vergeleken aangezien 
het de grootste en de enige relevante amplitude betreft. Hoewel de 
amplitude ook onder de nieuwe ISO 6954 standaard maatgevend zal 
zijn, kan onzekerheid bestaan ten aanzien van de bijdrage van andere 
waarden in het gebied van 1 - 80 Hertz – is er voldoende marge ten 
opzichte van de bouwspecificatie?
In de kern van de zaak bestaat er geen verschil tussen de oude en de 
nieuwe procedure indien er slechts één dominante trilling optreedt, 
aangezien de wegingskromme vrijwel onveranderd is zoals hierboven 
geïllustreerd. Echter indien er een aantal trillingsreacties optreedt, 
leidt de nieuwe procedure tot merkbaar hogere resultaten – en met 
trillingen in een breed frequentiespectrum beduidend hoger. Precies 
deze tendens werd gewenst en komt voort uit de grondbeginselen van 
de energiebenadering.
Een ander punt van kritiek is dat nieuwe ISO norm geen hulp biedt bij 
het oplossen van problemen, in die zin dat een individuele 
meetwaarde niet kan wijzen op de bron of de orde van de trilling. Dit 
is waar. Maar een ingenieur met verstand van zaken zal 
waarnemingen uit het volledige spectrum van 1 - 100 Hertz of 1 - 80 
Hertz vastleggen – zoals hij altijd al deed. Hier is werkelijk geen 
verschil met wat voorheen gebeurde. Als hij gewend was om zich te 
richten op de grootste amplitude waaruit hij via de frequentie inzicht 
kreeg in de bron en de orde, dan kijkt hij nu ook naar de nieuwe ISO 
waarden (zie figuur 2). De waarde van deze eenheid wordt berekend 
uit het spectrum, het spectrum behoudt zijn oude vorm; het is slechts 
onderworpen aan wiskundige wetten (FFT), maar niet aan de één of 
andere trillingsnorm.

Hoe pakt de energiebenadering uit? 
De spectra in de figuren 2a tot en met c worden weergegeven als 
RMS waarden en niet als piekwaarden om het effect van de nieuwe 
procedure beter te illustreren. Figuur 2a is een voorbeeld van een 
spectrum met één dominante amplitude (1,14 mm/s); de 
eenheidswaarde die volgens de nieuwe ISO norm wordt berekend, is 
nauwelijks hoger (1,34 mm/s).
Figuur 2b toont echter verscheidene amplitudes van overeenkomstige 
grootte variërend van 0,2 - 0,6 mm/s en levert een eenheidswaarde 
van 1,16 mm/s op die al aanzienlijk van de maximum amplitude 
(0,63 mm/s) afwijkt. 
In het geval van trillingen in een breed frequentie-gebied, zoals in 

Regelgeving
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figuur 2c, kan de eenheidswaarde van 4,26 mm/s al kritisch zijn 
ondanks het ogenschijnlijk lage trillingsniveau (maximumwaarde 
1,46 mm/s). 
De reden dat hut 3 er in ISO waarde zo slecht uitkomt – bijna drie 
keer zo hoog als de maximumwaarde van het spectrum – wordt 
duidelijk getoond door de betreffende tijdwaarnemingen (hier 
ingezoomd op dertig seconden).
De tijdregistraties van hutten 1 en 2 tonen ruwweg hetzelfde niveau. 
Hut 2 heeft een gunstiger ISO waarde omdat de meeste hogere 
amplitudes optreden in het gebied onder 10 Hertz waar het filtereffect 
duidelijk een rol speelt. Maar de hoge registratiewaarden in hut 3 zijn 
zeer opvallend. Als wij de tijdregistraties, de ongefilterde (niet-
gewogen) RMS waarden en de ISO waarde bekijken, blijkt de 
verhouding tussen hut 3 en hut 1 ongeveer drie te zijn. De maximale 

amplitudes in het spectrum (figuur 2a en 2c) verschillen eigenlijk zeer 
weinig (1,14 mm/s tegen 1,46 mm/s).
De vraag is waarom de tijdregistratie voor hut 3 niet in een amplitude 
in het spectrum van bijvoorbeeld 4 mm/s resulteert. Dit is ten eerste 
omdat de dominante trillingsreactie in frequentie grote verschillen 
vertoont – bij ongeveer 35 - 55 Hertz. Het is geen kwestie van talrijke 
constructiereacties met verschillende frequenties die permanent 
aanwezig zijn, maar het is er één die varieert in frequentie; een FFT 
met verstandig geselecteerde parameters is zeer betrouwbaar. Voorts 
vertegenwoordigen de amplitudes in dit spectrum gemiddelde 
waarden over de volledige opnametijd (lineair gemiddelde). Enigszins 
eenvoudig gesteld betekent dit dat een amplitude van 12 mm/s die 
slechts optreedt gedurende tien procent van de opnametijd leidt tot 
een onschadelijke amplitude in het spectrum van 1,2 mm/s. Anders 
gezegd, een constructiereactie die bijvoorbeeld bij 45 Hertz optreedt, 
zou in hut 3 een amplitude van ongeveer 4 mm/s veroorzaken.
Het laatste voorbeeld dat ik wil noemen betreft de mogelijke 
gevolgen van een kleine verandering (bijvoorbeeld 1 - 2 t/min) in het 
motortoerental. Als de lage en de hoge motortoerentallen elk vijftig 
procent van de opnametijd uitmaken, zal gebruik van een hoge 
resolutie resulteren in twee amplitudes van bijvoorbeeld 2 mm/s bij 
zowel 15,2 Hertz als bij 15,3 Hertz als gevolg van het middelen van de 
tijd. Een lagere resolutie zal echter resulteren in één enkele 
amplitude van 4 mm/s bij 15,25 Hertz. In dit geval verschilt de 
maximum amplitude zelfs honderd procent.
Vooral omdat bij de evaluatie van uitgebreide meetgegevens vaak 
geen tijd beschikbaar is voor een analyse van de tijdsignalen is het 
belangrijk om een betrouwbare, stabiele norm voor evaluatie te 
hebben. Zoals aangetoond wordt hieraan niet voldaan door de 
maximum component in het spectrum maar wel door de RMS waarde 
over het gehele frequentiegebied (1 - 80 Hertz).
Er is dus veel te zeggen voor de energiebenadering in plaats van 
alleen rekening te houden met de maximumwaarde. Verder moet men 
zich realiseren dat amplitudes van verschillende frequentie in 
tijdregistraties opeenstapelen. Bijvoorbeeld, bij een 10 Hertz en een 
15 Hertz component van respectievelijk 4 mm/s en 3 mm/s zal in de 
tijdregistratie een amplitude van rond 7 mm/s optreden bij een 
frequentie van 5 Hertz. Deze amplitude werkt in op de voeten en het 
is dan ook niet te verklaren waarom de trilling die wordt gevoeld 
overeen moet komen met een waarde van slechts 4 mm/s. Dit aspect 
is vergeten, overschaduwd door de even overtuigende en praktische 
spectraal analyse (FFT). Jammer genoeg echter, toont een spectrum 
niet de opeenstapeling van individuele componenten.
In de hoop vertrouwen op te bouwen in de nieuwe ISO norm zou de 
auteur erop willen wijzen dat de Duitse Seeberufsgenossenschaft 
(SBG) [6] altijd een RMS waarde heeft gehanteerd, opgebouwd uit de 
meest relevante amplitudes op basis van deze gevoeligheidskromme, 
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en zo al in hoge mate heeft rekening gehouden met de energie-inhoud 
van het gehele spectrum. Deze regels waren bindend voor schepen 
onder Duitse vlag en bewezen waardevol te zijn voor 
scheepseigenaren, werven en bemanningen. In 2003 aanvaardde de 
SBG de nieuwe ISO procedure zonder haar trillingsgrenzen te 
veranderen aangezien er al voldoende overeenstemming bestond.
Om het beeld compleet te maken, moet ik erop wijzen dat de in de 
nieuwe ISO 6954 genoemde grenzen voor de categorieën A, B en C 
slechts aanbevelingen zijn en dat lage grenswaarden gekozen moeten 
worden om een aanvaardbaar trillingsniveau te garanderen.

Deze regels bewezen waardevol  

te zijn voor scheepseigenaren, 

werven en bemanningen

De vooruitzichten
Samenvattend ziet de auteur geen concrete aanleiding om de nieuwe 
ISO 6954 standaard te wantrouwen. De procedure is welomlijnd en 
biedt, in tegenstelling tot de oude ISO 6954 norm, geen ruimte voor 
interpretatie. De nieuwe ISO 6954 standaard is bijzonder geschikt 
voor uitgebreide goedkeuringsproeven en voor zover het oplossen van 
problemen al een trillingsnorm vereist, verstrekt het ook belangrijke 
informatie buiten het spectrum. Het feit dat het een zekere 
hoeveelheid tijd en inspanning ten behoeve van programmering kost, 
zou toch in deze tijd geen hindernis mogen zijn.
De kwestie of de nieuwe norm al dan niet handig te gebruiken is, zal 
met de tijd onbelangrijk worden. Het meer interessante aspect zal zijn 

of het principe juist is, dat wil zeggen of de energiebenadering in 
combinatie met de filterkromme, gemiddeld gesproken, overeenkomt 
met de menselijke waarneming van trillingen.

Referenties
1.  ISO 6954: Mechanical Vibration – Guideline for the Measurement, 

Reporting and Evaluation of Vibration with regard to Habitability on 
Passenger and Merchant Ships, 2nd edition 2000-12-15

2.  ISO 6954: Mechanical Vibration and Shock: Guidelines for the 
Overall Evaluation of Vibration in Merchant Ships; 1st edition 1984-
12-15

3.  Technical & Research Bulletin 2-29: Guide for the Analysis and 
Evaluation of Shipboard Hull Vibration Data; Hull Structure 
Committee of the Society of Naval Architects and Marine 
Engineers, 1993

4.  ISO 2631: Mechanical Vibration and Shock – Evaluation of Human 
Exposure to Whole-Body Vibration

5.  ISO 8041: Human Response to Vibration – Measuring 
Instrumentation, 1st edition 1990-07-15

6.  SBG Rules: I 6 Guidelines for Permissible Mechanical Vibrations on 
Board of Seagoing Vessels, 2003
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Figuur 3. Tijdwaarnemingen (ingezoomd op dertig seconden)



Crew Coordinator M/V

This crew coordinator will be responsible for following duties of our crew agents and must have 
experience with crew issues.

1 Keeps an overall view of the crew status onboard vessels. 
 Reviews crew performance together with Managing Director and supervise 
 the crew agent in planning crew changes onboard vessels.

2 Oversees the crew agents to schedule crew changes 
 and briefi ng of senior offi cers joining.

3 Deals with the various crew agreements including CBA and such others.

4 Liaise with the crew agent in Genoa and Monaco regarding Flag Administration
 requirements and regarding numerous Industry requirements (crew matrix).

5 Cross checks certifi cates of all offi cers prior their joining vessels, granting extension of
 crew agreements in consultation with technical and other relevant 
 departments and person- in charge. 

6 Monitor the crew budgets (from all crew agents) and is updating quarterly 
 the budget status to the managing director. 

Requested education MBO/HBO also needed is 
For this vacancy the English language trough the spoken and written words are required.
He or she is a person with experience on crew issues. 
The letter of application (English) can be send by email to hansbaijer@maritime-performances.nl

Forward your application letter with your CV to;
Maritime Performances BV 
F.A.O. of  Mr. H. Baijer
Trondheim 20 
2993 LE Barendrecht 
The Netherlands 

For enquiries please contact  Phone 0180 – 555270



SWZ|MARITIME36

MARS

Lifeboat Winch Incident: MARS 
200801
Source MAIB – completed preliminary 
examination, 2007 
The crew of a ship in port were conducting a 
lifeboat familiarisation drill. Having been lowered 
to just above the water, both lifeboats were in the 
process of being recovered when the electric 
motor of one lifeboat winch burnt out and stopped, 
leaving the lifeboat suspended a few metres 
below the davit heads. The recovery of the lifeboat 
continued by hand, but the load during the luffing-
in of the davits with the boat proved too
strenuous.
 

No attempt was made to 
consult the manual

A decision was taken to temporarily exchange 
the motor with the other davit to complete the 
recovery. However, as soon as the defective 
motor was removed, the lifeboat unexpectedly 
released and lowered to the water at a controlled 
speed. No damage was sustained and the 
operational motor was then successfully 
transferred and used to recover the lifeboat. 
Subsequent investigation revealed that when the 
damaged motor was removed, the pinion 
gearwheel shaft also withdrew from the housing. 
The crew had no appreciation that this shaft 
formed part of the geared connection between 
the roller ratchet freewheel assembly (which 
holds the load) and the winch drum. The removal 
of this shaft therefore disconnected the gearing 
and released the load to lower on the integral 
centrifugal brake. Although the risks associated 
with the removal of the pinion gearwheel shaft 
were not clearly described in the lifeboat davit 
system manual, there were references to 
precautions to be taken before working on the 
davit mechanism. No attempt was made to 

consult the manual before the damaged motor 
was removed. 

Corrective Actions
1. The davit manufacturer was made aware of the 

incident.
2. An alternative method for the emergency 

retrieval of lifeboats was provided.
3. Formal instruction issued regarding the securing 

of lifeboats before working on the winches and 
brakes.

4. Notices posted at each lifeboat, on the planned 
maintenance system and in the maintenance 
manual, warning of the dangers of removing a 
winch motor when the lifeboat is not fully 
secured.

5. The sister vessel within the fleet was made 
aware of the incident.

The MAIB also advised the vessel’s operator to:
1. Review their company processes and 

procedures regarding the conduct of unplanned 
rectification work undertaken by ship’s staff on 
lifesaving apparatus.

2. Ensure that an adequate risk assessment is in 
place covering the maintenance and repair of 
lifesaving systems by ship’s staff.

3. Review the conduct and planning of lifeboat 
drills to ensure compliance with both statutory 
requirements and company procedures.

4. Review the condition and specification of other 
lifeboat winch motors to ensure that they would 
not contribute to further incidents.

Pumproom Incident: MARS 200802
Following the completion of maintenance tasks in 
the pumproom of a tanker in port, portable 
equipment and tools were being removed for 
securing. While the crew on the top were engaged 
in manually hauling up a portable hydraulic pump 
with a ployprop ‘heaving’ line, the chief officer 
began to ascend the access ladder. The hauling 
line was led through a portable grating section at 

the top of the pumproom lifting trunk. The grating 
consisted of four quadrants overlaid on a cross 
frame made out of steel angle bars, the frame and 
the gratings being supported on an extending lip in 
the trunk. For convenience, the four grating 
sections had been removed, with the hauling rope 
leading through one of the open quadrants. During 
the operation, due to contact with the moving 
hauling line, the cross frame dislodged and tilted 
sufficiently for it to fall through the trunk opening. 
The chief officer, who was still below the top 
level, was struck by the falling cross frame, 
weighing about thirty kilogrammes. He was given 
first aid by the ship safety officer before being 
transferred to a hospital ashore where, besides 
multiple lacerations, a fracture in his right hand 
was detected, necessitating his repatriation. 

Root Cause / Contributory Factors
1. Inadequate leadership and/or supervision.
2. Incorrect design.
3. Inadequate work planning.
4. Inadequate risk assessment.
5. Failure to identify and secure loose cross frame.
6. Inadequate monitoring of lifting.

The chief officer was 
struck by the falling cross 

frame

Results of Investigation
Before the work began, appropriate safety 
checklists had been properly used and all 
personnel had been properly briefed. However, no 
one was aware that the grating support frame was 
not fixed securely to the trunk and that it was only 
sitting on the narrow lip with a minimal overlap. 
During a recent lengthy drydocking, the cross 
frame and grating were removed to facilitate the 
lowering and raising of objects to and from the 

International Marine Accident Reporting Scheme
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bottom of the pumproom. Unfortunately, the 
hazard posed by an unsecured cross frame that 
supported a regularly-used grating atop a very 
deep trunk had not been identified either by ship 
or shore personnel.

Corrective Actions
1. Two safety awareness meetings were held in 

the aftermath of the incident with all shipboard 
personnel.

2. A company letter was issued requesting all 
vessels to inspect grating supports and report 
any deficiencies to the company. (It was 
interesting to note that the cross frames in 
other vessels with similar arrangements had 
already been bolted into place by the 
shipbuilder.)

3. A copy of the internal investigation report was 
forwarded to other company-managed vessels 
with instructions for the report to be discussed 
at subsequent vessel safety and vessel 
management team meetings.

4. A review of planned maintenance routines 
relating to grating and supports to be carried 
out.

5. The report to be circulated to industry, as 
important lessons were to be learned.

6. Provisions to be made to fix the cross frame 
securely to the ship’s structure to prevent 
accidental removal or displacement.

7. All vessels instructed to fit a lifting lug to the 
centre of the cross frame to facilitate safe 
handling.

8. Company to implement a behavioural based 
safety (BBS) programme.

Serious Burns from Boiler Blasts: 
MARS 200803
Source: Marine Occurrence Investigation Number 
238, Australian Transport Safety Bureau, Canberra, 
16 November, 2007 (www.atsb.gov.au).
While awaiting berth, the ship’s engineers were 
engaged in replacing the auxiliary boiler burner 
with a clean spare burner. The third engineer 
followed all safety precautions before replacing 
the burner, including running the forced draft fan 
for a few minutes to purge the furnace. He then 

boiler flashback explosions on the same ship or 
another ship in the fleet, neither the chief engineer 
nor the master was aware of any previous incident. 
Despite the fact that a similar incident had occurred 
on board the same ship, all of the hazards 
associated with servicing the boiler burner had not 
been identified. There were also conflicting 
guidelines on how long a furnace had to be purged 
following a burner misfire.

Corrective Actions
1. The boiler manufacturer has since begun 

redistributing the safety bulletin and caution 
plates – this time with the assistance of 
classification societies to ensure its mailing 
lists are comprehensive.

2. The manager has confirmed that the 
manufacturer’s caution plates have been 
received and fixed to the oil-firing unit and 
boiler control panel.

3. The oil-firing unit has also been modified with 
safety features to reduce the risks of flashback 
explosion following a burner misfire.

Wake Hazard due to Speed: MARS 
200805
Our ship was alongside the oil jetty waiting for 
instructions to connect the chicksans and 
commence discharge. An outbound container ship 
proceeded to sea at high speed, causing our ship 
to surge five to six meters along the jetty, which 
resulted in two springs parting. A tug was called 
and the ship was resecured. The oil tanker jetties 
in this port are in the approach channel and are 
therefore very exposed. When the operators of the 
containership were asked to comment, they stated 
that their ship was proceeding at a safe speed as 
directed by the pilot – which is exactly the 
problem. All too often ships proceed at excessive 
speed as directed by the pilot – and the master 
does not step in to control things. This is difficult 
to understand as he is, after all, still in command. 

Blatant Violation of Colregs: MARS 
200806
We were about sixteen miles west of the TSS off 
Dondra Head, Sri Lanka steering 090 at fifteen 

fired the burner three times, but it failed to ignite. 
He purged the furnace again for several minutes 
before starting to remove the burner to inspect it. 
A few minutes later, there was an explosion. The 

engineer suffered burns to his face and body. The 
chief engineer then purged the boiler furnace for 
about an hour after the incident. With the second 
engineer, he then removed the burner to inspect it. 
Moments later a second explosion left both of 
them with burns to their faces, hands and bodies. 
All three engineers were airlifted from the vessel 
to hospital. Two of them needed repatriation. The 
investigation by the Australian Transport Safety 
Bureau found that both explosions resulted from 
flashback from the furnace caused by the ignition 
of fuel vapour by the residual heat in the boiler’s 
refractory material and furnace walls. Although 
the furnace had been purged for an hour using the 
forced draught after the first explosion, this was 
not enough because the number of unsuccessful 
attempts to ignite the burner meant that liquid fuel 
may still have been in the furnace even after a 
lengthy purge and the furnace may still not have 
cooled sufficiently. 

The investigation also revealed that there had been 
previous incidents on ships fitted with the same 
type of boiler/burner combination, including a 
similar flashback explosion on the same vessel 
about five years earlier. A similar incident on 
another vessel four years earlier was investigated 
by the bureau, which recommended that the makers 
of this type of boiler provide a safety bulletin 
drawing attention to the correct safety procedures 
when servicing the burner unit. Unfortunately, the 
manufacturer’s safety bulletin and caution plates, 
which were supposed to be fitted near the boilers, 
did not reach the vessel, due to a change in 
managers. In the latest incident, while the second 
and third engineers were vaguely aware of previous 

Both explosions resulted 
from flashback from the 

furnace
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knots. We had a cargo ship on our port quarter on 
same heading at about fourteen knots. Nothing 
else but a few fishermen well astern of us. I 
happened to have gone to the bridge to check 
some paperwork at 11.30. I glanced around and I 
noted a large tanker, in ballast, on the port bow 
five to six miles off, I asked the third mate, who 
had the con, if we were overtaking it. He replied 
that ‘no, it is crossing’. I checked with the 
binoculars and sure enough, it was. The third mate 
already had it lotted.

They were in blatant 
 contravention of the rules

I questioned where it might be going, as it was 
steering 233º T. A check on AIS revealed its 
destination as Fujairah. If this destination was 
correct, the vessel was steering a very strange 
course to reach it. A collision situation was clearly 
developing and I decided to take over the con. As 
the vessel had been identified on AIS, I called 
them on VHF 16 to ascertain their intentions, as 
clearly they were the give-way vessel. On the 
working channel, they stated they would alter to 
starboard and that I would pass ahead of them 
safely. This seemed the normal action to take and I 
fully expected to see them make an alteration to 
starboard of some 20° or so. No course alteration 

so frightening about this situation is that it was 
broad daylight with good visibility. It was a classic 
crossing situation, albeit involving two stand-on 
vessels and not just one, but these vessels were 
on similar courses so it was basic stuff really. All 
he had to do was alter 10° to starboard early on, 
or maybe 20° in the latter stages, but he did not. 
There was nothing else to prevent him making 
such an alteration. He had ample sea room with 
no other vessels around apart from a few fishing 
boats. In some ways I am not so sorry that I will be 
retiring in a few years.

Fall through Tank Manhole: MARS 
200807
Two crew members were ordered to open a wing 
ballast tank on board a container vessel at sea. 
The cover was opened and secured beside the 
tank manhole. During the course of this work, a 
crew member accidentally fell through the open 
manhole, down two decks and was seriously 
injured. The master was informed immediately 
about the accident and a team assembled to 
recover the casualty and to render medical first 
aid. He was then rescued from the tank and 
carried to the ship’s hospital for further treatment. 
Radio medical advice was obtained and the ship 
deviated to an emergency port. The crew member 
was disembarked the next day and transferred to a 
hospital from where he was eventually discharged.

was detected from our vessel by the time this ship 
called the other vessel on our port quarter, 
requesting them to alter their course to port. It 
was thus obvious she planned to pass between 
our two vessels. No significant alteration of course 
was detected from her and rather than waste 
precious time on the VHF, I ordered our helm 20° 
to starboard. I had long since ordered our lookout 
to take hand steering. My own vessel is very 
manoeuvreable and we quickly came around to a 
heading of about 140°. The other ship seemed 
hardly to alter course at all but the third ship was 
seen to alter to port. The rogue ship passed our 
port quarter a half mile off or so. I then eased back
to our initial course. A further call I made on VHF 
elicited a very strange reply. I said that I was 
singularly unimpressed by the lack of action by 
this vessel and that they were in blatant 
contravention of the rules. The reply was that in 
these circumstances, a departure from the rules 
was justified! I was quite taken aback by this, as 
were my other deck officers who had noted the 
developing situation and had come to the bridge. I 
stated that there was no excuse for such poor 
seamanship, only to be told that the person I was 
talking to had a CoC and that he was fully 
competent. My closing remarks were an 
expression of sympathy for any other ships he 
should meet at any time in the future when he was 
the give-way vessel. The other ship later was 
heard to remonstrate with him as well. What I find 

Voor meer informatie en overige vacatures zie: 

www.nevesbu.com

Nevesbu

Wij zoeken o.a.:

Marine Engineers & Designers

Nevesbu is een dynamisch scheepsbouwkundig ingenieursbureau dat 

schepen, constructies en installaties ontwerpt voor de offshore en de 

marinescheepsbouw.
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Nieuwe uitgaven

Dieselmotoren voor de scheepvaart en 
elektrische centrales
Auteur: Kees Kuiken
Uitgever: Target Global Energy Training
Noorderhooidijk 2
9755 PJ Onen
ISBN 978-90-79104-01-7
Prijs € 151,58 inclusief verzendkosten

Een lijvig boekwerk in twee delen op A4-formaat 
dat midden 2007 is verschenen. Het bevat zeer 
veel praktische informatie over dieselmotoren, 
voornamelijk voor de scheepvaart, maar ook over 
elektrische centrales.  
De auteur heeft zijn sporen verdiend als 
werktuigkundige bij de Verenigde Nederlandse 
Scheepvaartmaatschappij en als docent aan de 
Hogere Zeevaartschool in Delfzijl. In 1995 was hij 
initiatiefnemer voor de oprichting van een Europees 
Trainingscentrum voor Machine Technologie. Sinds 
2000 is hij hierin verder gegaan met een eigen 
onderneming, Target Global Energy Training, die 
wereldwijd trainingen verzorgt op het gebied van 
diesel- en gasmotoren, gas- en stoomturbines en 
warmtekrachtcentrales.
De didactiek heeft hij goed in zijn vingers en dat wordt 
in dit boekwerk dan ook in ruime mate uitgedragen.
Het eerste deel behandelt in vijftien hoofdstukken 
de dieselmotor in details zoals werkingsprincipe, 

rendementen, systemen voor brandstof, smeerolie, 
luchtvoorziening en koeling. 
Deel twee beschrijft in zestien hoodstukken meer 
specifieke onderdelen zoals geluid, trillingen/ 
balancering, emissies, automatisering, onderhoud, 
scheepsvoortstuwing, inclusief de daarbij 
behorende systemen zoals schroeven, assen, 
schroefasafdichtingen, tandwieloverbrengingen en 
asgeneratoren. In dit deel is ook een apart hoofdstuk 
opgenomen over dieselcentrales. 
Opvallend is de fraaie afwerking van tekeningen, 
foto’s en schema’s, veelal op groot formaat, waardoor 
gedetailleerde informatie over de principiële werking 
van een bepaald systeem kan worden ingewonnen. 
Dit bepaalt tevens de doelgroep waarvoor dit werk 
is geschreven, te weten studenten mbo en hbo van 
de opleidingen voor scheepswerktuigkundigen en 
operators in elektrische centrales. Maar ook zij die 
beroepsmatig in deze branche werken kunnen in dit 
boek een schat aan informatie vinden. Er worden veel 
praktische voorbeelden getoond die met een duidelijke 
uitleg worden toegelicht. De theoretische kant komt 
wat minder aan de orde hoewel in de paragraaf 
“Voortstuwing” vrij veel theoretische achtergronden 
worden gegeven. Voor specifieke onderwerpen zoals 
thermodynamica, trillingen, geluid en metaalkunde 
wordt verwezen naar de desbetreffende studieboeken. 
Het boek is als het ware een moderne versie van 
eertijds bekende boeken Scheepsdieselmotoren van 

J.C. Piek en Scheepsoliemotoren van Ir. H.W. van Tyen, 
Ir. C. Kapsenberg en J.M. Jansen. 
Dat een dergelijk boek nu weer in het Nederlands 
taalgebied verschijnt, is een compliment waard. Op 
de zeevaartschool van Terschelling wordt dit boek 
gebruikt bij de hbo-opleiding maritiem officier. Ook 
diverse rederijen hebben dit boek besteld voor gebruik 
aan boord van hun schepen. Er worden namelijk tal 
van nuttige aanwijzingen gegeven over bedrijfsvoering 
en onderhoud. Een frappant voorbeeld daarvan is 
de beschrijving van het mankement aan een 12-
cilinder hoofdmotor waar twee cilinders moesten 
worden uitgeschakeld vanwege voeringproblemen. 
Door het gewijzigde excitatiepatroon van de 
verbrandingskrachten moest advies worden 
ingewonnen of in deze situatie ten aanzien van 
torsietrillingen een veilig bedrijf mogelijk was. Met de 
huidige internetverbindingen kon de motorfabrikant in 
korte tijd informatie hierover verstrekken en aangeven 
in welk toerengebied van de hoofdmotor het schip zijn 
reis kon vervolgen. 
Een engelstalige uitgave wordt intussen voorbereid. 
Deze zal naar verwachting in de loop van 2008 worden 
uitgegeven onder de titel “Diesel Engines for Ship 
Propulsion and Power Plants”. Daarbij zouden tevens 
enige onvolkomenheden  kunnen worden weggewerkt 
zoals de nummering van bladzijden die wat onduidelijk 
is alsmede enige correcties in de tekst.

Door Ir. C.J. Verkleij  

For our full range of course details, company’s specific requirements, pricing and registration, please contact
Willem Moelker at nl.marinetraining@lr.org or call +31 10 201 8466 or Suzanne Dedes at dk.marinetraining@lr.org or call +45 32 961 800.

Services are provided by members of the Lloyd’s Register Group. Lloyd’s Register is an exempt charity under the UK Charities Act 1993.

Classification and Statutory Surveys
Copenhagen, 5-6 March, 2008
Rotterdam, 31 March, 1-2 April, 2-4 June,  2008

This two-and-a-half-day course will enhance 
understanding of the requirements for both 
classification and statutory surveys, and help you to 
prepare for scheduled major surveys.

Ships New Construction
Rotterdam, 4-6 March, 2008
Copenhagen, 10-12 June, 2008

This three-day course will enhance your understanding 
of the roles, responsibilities and organisation of a Site 
team overseeing the building of a ship on behalf of an 
owner.

Electrical and Control Engineering
Rotterdam, 27-28 March, 2008

The last decades have seen large increases in amount of 
electrical and control components used on board ships. 
This two day course aims to show the requirements 
from a classification point of view.

- MARINE TRAINING SERVICES



SWZ|MARITIME40

Havenpersclub Kyoto benoemt André Kramer tot 
Havenman van het Jaar 2007
De Rotterdamse Havenpersclub Kyoto heeft André 
Kramer benoemd tot Havenman van het Jaar 2007. 
Hij kreeg de onderscheiding op maandag 14 
januari 2008 uitgereikt door voorzitter Theo 

Jongedijk van de persclub tijdens de traditionele 
Havenman van het Jaar bijeenkomst aan boord 
van de Smaragd-2. De kwalificatie ‘Havenman van 
het Jaar’ gaat naar diegene die zich in een 

betreffend jaar op een 
positieve manier op het 
gebied van de haven en 
scheepvaart in Rotterdam 
heeft gemanifesteerd. Deze 
onderscheiding werd in 1981 
ingesteld, toen Kyoto het 25-
jarig bestaan vierde. Bij de 
uitreiking waren naast de 
eerder benoemde 
Havenmannen vele 
prominenten aanwezig, 
waaronder burgemeester Ivo 
Opstelten en havenwethouder 
Mark Harbers. De bijeenkomst 
werd afgesloten met het 
traditionele Captain’s Dinner.
Kramer is directeur van de 

Kramer Group, een familiebedrijf dat al decennia 
lang actief is in de containersector. Kramer opende 
in mei 2007 de Rotterdam Container Terminal 
(RCT) op de Maasvlakte, tussen de grootmachten 
ECT en APM Terminals. De RCT richt zich op de 
behandeling van feederdiensten en de 
binnenvaart. Het duidelijke ondernemersrisico in 
het verkrijgen van marktaandeel en de durf om dit 
aan te gaan, is voor de Havenpersclub de reden 
om Kramer de onderscheiding toe te kennen. 
André Kramer is de 27e Havenman van het Jaar 
die door de Havenpersclub Kyoto is benoemd. 
Kyoto bestaat nu bijna 52 jaar en is één van de 
oudste persverenigingen in ons land. De naam 
werd ontleend aan het Zweedse vrachtschip Kyoto 
aan boord waarvan de club werd opgericht. Kyoto 
telt ruim twintig leden, alle professionele 
journalisten die zich bezighouden met 
berichtgeving over ontwikkelingen in en om de 
Rotterdamse haven. Voor nadere informatie:  
www.havenpersclubkyoto.nl.

Training Marine Propulsion van start 
De volgende editie van de trainingsserie ‘Marine 
Propulsion’ is op 14 februari 2008 van start 
gegaan. Deze internationale training biedt 
medewerkers in de maritieme industrie de 
mogelijkheid kennis te vergaren over het matchen 
van voortstuwingssystemen. Begin 2007 is op 
basis van marktbehoefte een aparte module over 
elektrische aandrijvingen toegevoegd. Vanwege 
het grote aantal inschrijvingen werd deze laatste 
module al twee keer georganiseerd.
De trainingscyclus biedt cursisten inzicht in de 
specifieke karakteristieken van een schip, haar 
voortstuwingstrein en het matchen ervan, inclusief 
de deelsystemen en -componenten. Doordat de 
training is opgebouwd uit vijf apart te volgen 
modules, is hij bij uitstek geschikt voor technisch 

georiënteerd personeel van system integrators, 
aandrijfleveranciers (motoren, schroeven), reders, 
werven, marines en ontwerpbureaus.
De training bestaat uit vijf modules, die ook apart 
kunnen worden gevolgd:
 -  Propulsion Plant Concepts and Basic Ship 

Hydrodynamics (14 - 15 februari 2008).
 -  Marine Propulsors: Characteristics (13 - 14 maart 

2008).
 -  Diesel Engines and Gas Turbines: Characteristics 

(10 - 11 april 2008).
 -  Electrical Drives: Characteristics (8 - 9 mei 2008).
 -  Matching Propulsion Engine and Propulsor (5 - 6 

juni 2008).
De modules vinden plaats in Vlaardingen. De 
professoren Hans Klein Woud (TU Delft), Douwe 

Stapersma (Royal Netherlands Naval College), ir. 
Paul Bracké (Bakker Sliedrecht Electro Industrie 
BV) en ir. Teus van Beek (Wärtsilä Propulsion 
Netherlands BV) leiden u door de ins en outs van 
voortstuwingssystemen. 
Door de internationale opzet biedt de training een 
perfecte gelegenheid om de eigen kennis te 
vergroten en tegelijkertijd te netwerken met 
collega-bedrijven uit de maritieme sector.
‘Marine Propulsion’ is een initiatief van Vereniging 
Holland Marine Equipment, in samenwerking met 
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV, Wärtsilä 
Propulsion Netherlands BV en de TU Delft. Voor 
meer informatie en inschrijving, kijk op  
www.hme.nl bij Activiteiten.

V.l.n.r. de heer M. Kramer (oprichter van de Kramer Group), Burgemeester Ivo Opstelten en 

André Kramer (foto en tekst SWZM / G.J. de Boer)

Kort nieuws
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Nederlandse vloot raakt verder achterop
Voorzitter Aart Korteland van de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) riep in 
zijn nieuwjaarstoespraak op 16 januari in het 
Haagse Perscentrum Nieuwspoort de Nederlandse 
overheid op haar beleid snel op het niveau van 
andere Europese landen te brengen. “Dit om de 
daling om te buigen in een herstel van de groei,” 
aldus Korteland. De beleidsbrief zeescheepvaart 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, die 
binnenkort verschijnt, biedt daarvoor volgens hem 
de uitgelezen kans. Verdere daling van het aantal 
schepen onder Nederlandse vlag maakt snelle 
beleidsverbeteringen door de Nederlandse 
overheid noodzakelijk, aldus de KVNR.
Al vanaf 2003 blijft de groei van de Nederlandse 
vloot fors achter bij die van de wereldvloot in het 
algemeen en bij enkele andere Europese registers 
in het bijzonder. Recente cijfers van de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat laten een verdere daling 
zien van de vloot onder Nederlandse vlag. De 
Nederlandse vloot liet vanaf 1996, het jaar van het 
vernieuwde Nederlandse zeescheepvaartbeleid, 
een sterke groei zien. In 2003 was er echter sprake 
van een kentering. Vanaf dat jaar kromp onze vloot 
terwijl de wereldvloot in die periode juist groeide 
evenals de vloten van landen als België (+570 
procent), het Verenigd Koninkrijk (+53 procent) en 
Duitsland (+84 procent) tegenover Nederland (-6 
procent).
 
Maritiem ondernemingsklimaat
Een van de verklaringen voor deze teleurstellende 
ontwikkeling is het achterblijvende maritieme 
ondernemingsklimaat in Nederland. Andere 
Europese landen hebben het eens zo succesvolle 
zeescheepvaartbeleid van Nederland niet alleen 
overgenomen maar op cruciale onderdelen ook 
verder verbeterd. Zo is op fiscaal gebied de 
oorspronkelijke koppositie nu een middenmoot-
positie, erkent ook het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Daarnaast hebben de grote problemen 
met de verstrekking van bemanningsdocumenten 
door de Inspectie Verkeer en Waterstaat het 
ondernemingsklimaat aangetast. De afgelopen 
jaren is de economische groei van de zeevaart-

sector dan ook achtergebleven bij die van het 
gemiddelde voor de Nederlandse economie.

Knelpunten
Wil Nederland ook in de toekomst een 
toonaangevende zeevarende natie blijven dan is 
het zaak om nu te handelen, meent de KVNR. De 
Nederlandse reders hebben veel schepen in 
aanbouw. Beleidsverbeteringen kunnen de 
Nederlandse reders er toe bewegen zo veel 
mogelijk van deze nieuwbouw onder Nederlandse 
vlag te brengen en vanuit Nederland te beheren. 
De KVNR dringt onder andere aan op het oplossen 
van de volgende knelpunten: 
•  Bij de uitvoering van de tonnageregeling scoort 

Nederland duidelijk slechter dan de ons 
omringende zeevaartnaties. 

•   Ook het herstel van de afdrachtvermindering 
zeevaart vergroot de concurrentiekracht van 
Nederlandse reders en zou de Nederlandse vlag 
aantrekkelijker maken. 

•   Daarnaast dient de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat haar dienstverlening zo snel 
mogelijk verder te verbeteren tot het kwaliteits-
niveau zoals dat voorheen gebruikelijk was.

Taskforce arbeidsmarkt zeevarenden
De KVNR ontwikkelt zelf ook initiatieven om de 
Nederlandse zeescheepvaart te versterken. Samen 
met Nautilus NL, de vakbond voor werknemers in 
de maritieme sector, heeft de KVNR in september 
2007 de Taskforce arbeidsmarkt zeevarenden (TAZ) 
in het leven geroepen. Recent heeft ook de 
Nederlandse Vereniging van Kapiteins Ter 
Koopvaardij (NVKK) zich aangesloten bij deze 
Taskforce. Onder leiding van oud-minister Tineke 
Netelenbos worden acties voorbereid met als 
doelstelling de instroom van jongeren in het 
zeevaartonderwijs te stimuleren, onder andere 
door studenten en stagiairs een baangarantie aan 
te bieden. Ook wordt er geïnvesteerd om 
zeevarenden langer op de vloot te houden. De 
initiatieven van de sociale partners kunnen samen 
met de door de overheid te nemen 
beleidsmaatregelen een stevige impuls zijn voor 
de Nederlandse vloot en zeescheepvaartsector en 
daarmee de ontwikkeling van de gehele 
Nederlandse maritieme cluster.
Meer informatie: www.kvnr.nl

Aart Korteland (foto en tekst SWZM / G.J. de Boer)

Kort nieuws



SWZ|MARITIME42

Nieuwe spin in de offshore industrie
De TU Delft is erin geslaagd om in december, 
precies één jaar na het ontwerp, met haar 
zesbenig platform op hydraulische cilinders de 
eerste overstap te maken naar het nieuwe 
offshore windpark bij Egmond aan Zee. 
Dit platform, Ampelmann genaamd, maakt het nu 
mogelijk om op volle zee vanaf een schip over te 
stappen op bijvoorbeeld boorplatforms of 

windmolens. Omdat het bovendek door de 
bewegende cilinders altijd stabiel blijft, kan de 
Ampelmann ook bij hoge golven gebruikt worden. 
De techniek van het platform is ontleend aan de 
zes hydraulische cilinders die worden gebruikt om 
bewegingen na te bootsen in vliegsimulators. In 
plaats van vliegbewegingen te creëren worden nu 
met dezelfde techniek de hinderlijke bewegingen 

van het schip gecompenseerd. Hiervoor wordt het 
van informatie gevoed door een meetinstrument 
dat op het dek van het schip staat. Vanaf het 
stilstaande bovendek kan via een loopbrug veilig 
worden overgestapt naar offshore installaties op 
zee.
Hiermee hebben de onderzoekers van de TU Delft 
direct ingespeeld op de vraag uit de offshore 
industrie of er een alternatief is voor de inzet van 
de relatief dure en in het verleden risicovolle 
helikoptervluchten. 
Met de overstap op een van de windturbines van 
Shell voor de kust bij Egmond aan Zee (OWEZ), 
heeft het projectteam laten zien dat dit alternatief 
nu voor handen is zonder dat enige aanpassing 
aan de constructie in zee vereist is. Er is veel 
belangstelling voor deze Nederlandse Zeebenen 
getuige de reacties uit binnen- en buitenland. Als 
reactie hierop is er afgelopen jaar een business 
plan opgesteld met als resultaat dat Nederland er 
sinds 1 januari 2008 onder de naam Ampelmann 
Company BV een offshore bedrijf bij heeft. De 
aandeelhouders van deze nieuwste spin-off van de 
TU Delft verwachten tegen het eind van dit jaar 
zeker enkele platforms in productie te hebben.
Verdere informatie: www.ampelmann.nl.

Guidelines for Lifting Operations
A key part of almost all offshore and subsea 
operations is lifting – lifting of stores and spares 
handling through to complicated and heavy lifts, 
and there could be in excess of 200 different kinds 
of lifting operations on a vessel. Each lift brings 
with it the possibility of injury to people and 
damage to equipment, but with proper planning, 
hazards can be identified and risks reduced or 
eliminated.
"It was to help increase safety levels in this vital 
area of our members' work that we formed the 
IMCA Crane & Winch Operations Workgroup," 
explains Hugh Williams, chief executive of the 

International Marine Contractors Association, the 
trade association that represents over 420 
offshore marine and underwater engineering 
companies in 48 countries. "Regardless of whether 
a complex and perceived high-risk project, or a 
comparatively straightforward every day task is 
concerned, proper risk assessment, comprehensive 
lift planning and safety awareness throughout a 
lift team can help to avoid incidents."
The Workgroup has now published 'IMCA 
Guidelines for Lifting Operations' which sets out 
procedures and basic criteria based on the existing 
practices of members operating safely around the 

world. The new publication is intended to show 
essential components that should be included in 
company procedures for lifting operations and to 
offer advice on the steps within a lifting operation 
process that will promote safety. 
"While primarily aimed at subsea lifting 
operations, the principles described in the new 
publication are relevant to all offshore lifting 
operations and generally to lifting operations 
anywhere," Hugh Williams adds.
For more information: www.imca-int.com.

Kort nieuws
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EIB Provides 900 Million Euros for Maasvlakte 2
President Maystadt of the European Investment Bank 
(EIB) and Mr. Smits, chief executive officer of the 
Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) signed a first 
financing contract of 100 million euros for the 
Maasvlakte 2 project at 10 January. The contract is 
the first of several expected to reach up to 900 
million euros, destined for financing the land 
reclamation project and construction and expansion 
of Rotterdam’s container terminal capacity and port 
facilities between 2008 - 2014. 
The project consists of the extension of the 
Rotterdam port and industrial zone area right on the 
North Sea offering deep-sea-related container 

facilities and sites for the chemical processing 
industry and distribution services. The construction of 
Maasvlakte 2, which will measure 2000 hectares, 
will start in the autumn of 2008. The first container 
terminals have been contracted. It is expected that 
the first terminal will be operational in 2013 and that 
around 2033 Maasvlakte 2 will be fully 
commissioned. Construction of Maasvlakte is 
estimated to cost three billion euros. The financing 
structure comprises own resources (capital, 
shareholder loans, cash flow) as well as debt finance. 
Debt finance was a key condition for a favourable 
Final Investment Decision for the Rotterdam 

Maasvlakte 2 project. The approved EIB facility aims 
at fulfilling a significant part of this key condition. 
EIB funds will finance the first phase of the project 
covering the construction of the external maritime 
seawall works and the respective internal basic 
infrastructure. After completion, the new port 
extension will have two new container terminals 
with a handling capacity of approximately 4.2 million 
TEU, occupying a total surface of 150 Ha respectively 
and operating two kilometers of quays. Additional 
land, totalling some 160 Ha, for port complementary 
uses such as depots, industry, environment, et cetera 
will also be included.

Uitbreiding fabriek voor marine thrusters Wärtsilä
Minister Van der Hoeven opende op 23 januari bij 
Wärtsilä in Drunen een nieuwe thrusterhal van 
ruim 4000 m2. De opening van deze hal is een 
logisch gevolg van de groei van Wärtsilä. “Wij 
investeren in productiecapaciteit om aan de sterke 
vraag in de maritieme en offshore markten te 
kunnen voldoen en ook om onze eigen 
doelstellingen te kunnen behalen,” aldus Ole 
Johansson, President & CEO van Wärtsilä 
Corporation tijdens de openingsceremonie. Het 
afgelopen jaar investeerde Wärtsilä ongeveer 170 
miljoen euro in productie en ook in 2008 is het 
bedrijf van plan wereldwijd ongeveer 200 miljoen 
euro op dit vlak te investeren. 
Fred van Beers, Managing Director van Wärtsilä in 
Nederland, licht het lokale belang toe: “Nederland 
is één van de belangrijkste maritieme markten in 
de wereld en biedt een thuishaven voor een 
uitgebreid netwerk van leveranciers, efficiënte 
scheepswerven en professionele ontwerpers. We 
verwachten dat de Nederlandse maritieme 
markten en service operaties ook in de komende 
jaren nog groei blijven laten zien. Uitbreiding van 
onze productiefaciliteiten in Nederland is dan ook 
een voorwaarde om met de markt mee te kunnen 
groeien.”

De uitbreiding van de fabriek in Drunen is 
onderdeel van een investering van ongeveer tien 
miljoen euro die in 2007 is gestart en verder in 
2008 zal worden uitgevoerd. Op de nieuwe locatie 
zullen circa honderd verstelbare thrusters per jaar 

geproduceerd worden. 
De nieuwe capaciteit in Drunen zal volledig in 
gebruik zijn in 2009 en zal dan plaats bieden aan 
veertig nieuwe medewerkers, die voor het grootste 
deel lokaal geworven en opgeleid worden. 

V.l.n.r. Ole Johansson, President & CEO, Wärtsilä Corporation; Mikko Jokela, Ambassadeur van Finland; Fred van Beers, directeur 

Wärtsilä Nederland; minister Van der Hoeven; Henk Willems, burgemeester van Heusden.

Kort nieuws
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Radio Holland stelt eerste Fleet Broadband in 
 bedrijf
De Koninklijke Nederlandse Marine was 
uitgekozen door Stratos, een distributiepartner van 
Inmarsat, om als één van de eerste klanten deel te 
nemen aan een wereldomvattende test van de 
nieuwe maritieme breedbanddienst. Radio Holland 
kreeg de opdracht tot installeren en 
inbedrijfstellen van de SAILOR-500 met de éérste 
geactiveerde simkaart. Daarnaast realiseerde 
Radio Holland de integratie met het AmosConnect 
e-mailsysteem.
De SAILOR-500 Fleet breedband terminal is 
ontwikkeld in samenwerking met Inmarsat en 
geeft toegang tot de nieuwe generatie van 
Inmarsat diensten. Het systeem biedt 
datasnelheden tot 432 kbps met ISDN-aansluiting. 
Dit is bijna zeven keer sneller dan de huidige 
generatie van FLEET-77. Met een diameter van 
onder de zestig centimeter en een gewicht van 
slechts zestien kilo is deze antenne kleiner dan de 
middelgrote antenne van een FLEET-55 terminal. 
De Fleet-breedbandterminal biedt overal ter 
wereld tegelijkertijd voice- en datadiensten wat 
een revolutionaire ontwikkeling is voor 
datatoegang op zee. Met de SAILOR-500 kunnen 

verschillende diensten tegelijkertijd aangesproken 
worden zoals ECDIS informatie downloaden, on-

line weerdiensten raadplegen, routeplanning 
opgeven en telefoongesprekken voeren.

Active Roll Damping with Voith Schneider 
 Propulsion
The technical requirement for stabilizing a ship is to 
suppress rolling motion, in other words, to control 
the rotational movement about the ship’s 
longitudinal axis, which is generated by a wave-
excited moment that periodically opposes the 
moment on the ship that causes the rolling motion.
The Voith Schneider Propeller (VSP) working as ship 
propulsion and the Voith Cycloidal Rudder (VCR) 
working in active mode can generate both 
propulsion and steering forces. The thrust can be 
adjusted extremely swiftly in terms of magnitude 

and direction. The very rapid thrust variation and 
generation of very high movements make it possible 
to use the VSP, as well as the VCR for efficient 
reduction of the ship’s rolling motion. In particular 
when the ship is stationary or during slow motion, 
the roll motion can be actively reduced.
The research project “Roll Damping with Voith 
Schneider Technology” examined how strongly the 
rolling motion of ships that are stationary or moving 
slowly through water can be reduced by the use of 
Voith Cycloidal Rudders or Voith Schneider 

Propellers. The first calculations funded by the 
research and development department of Voith 
Turbo Marine and the computations by Professor H. 
Soeding showed that the technical requirements 
are already fulfilled by the cycloidal drive.
In order to verify the theoretical computations 
concerning the applicability of Voith Roll Stabilizing 
(VRS) to roll damping, full-scale trials were carried 
out in the North Sea.
For more information: www.voithturbo.com/marine.

Kort nieuws



 

INFORMATIE  Informatie kunt u inwinnen bij de 
heer A. Bos, directeur STC B.V.: 010 - 44 86 028 
of bos@stc-r.nl
SOLLICITATIE  Uw sollicitatie kunt u richten aan 
de STC-Group, t.a.v. de heer F. Schoenmakers, 
College van Bestuur, Postbus 63140, 3002 JC  
Rotterdam of sollicitaties@stc-r.nl 

De STC-Group in Rotterdam is Europa’s grootste en meest 
gespecialiseerde kennisinstituut voor een negental bedrijfstakken 
uit de wereld van  scheepvaart,  logistiek en industrie. De STC-Group 
verzorgt onder andere gesubsidieerd onderwijs  (VMBO, MBO en 
Hoger  Onderwijs) en bedrijfs opleidingen en trainingen. 
STC B.V. verzorgt bedrijfsopleidingen, dag- en avondcursussen voor 
bedrijven, instellingen en particulieren. Ook verzorgt STC B.V. 
consultancy en toegepast onderzoek voor de scheepvaart, havens, 
logistiek en transport.

ADJUNCT-DIRECTEUR

Wij zoeken een enthousiaste adjunct-directeur voor de nautische 
afdeling welke ook bekend is met de offshore en/of bagger.

W E R K E N  B I J  E E N  U N I E K E  O N D E R W I J S I N S T E L L I N G  !
Kijk voor meer boeiende vacatures op:  WWW.STC-GROUP.NL

SCHEEPSBOUWKUNDIG 
STUDIEBUREAU

ENGINEERING 
PLANNING 
BUDGETTERING 
BEREKENINGEN 
SUPERVISIE

Wij beschikken over volgende computersystemen: 

AutoCAD  Microstation  Nupas

MULTI NV    
WINNINGLAAN 11    9140 TEMSE    BELGIË    T +32 (0)3 710 58 10    F +32 (0)3 710 58 11    
INFO@MULTI.BE    WWW.MULTI.BE    BTW 0435 912 159    RPR DENDERMONDE

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

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

Navaltec
Marine Engineering Service B.V.



Verenigingsnieuws

Sinds augustus 2007 wordt deze functie op 
tijdelijke basis ingevuld door ondergetekende, Frits 
Manck. Woonachtig in het landelijk gelegen St.
Pancras, onder de rook van Alkmaar en in het licht 
van Heerhugowaard. Afkomstig uit het middelbaar 
onderwijs, waarbij ik in de loop van 34 jaar allerlei 
functies bekleed heb. De mooiste functie daarbij 
was die van leraar wiskunde, maar na de 
omschakelingen van wiskunde naar Wiskunde I & 
II richting Wiskunde A1, 2 & B1, 2 tot de 
overtreffende trap wiskunde A, B, C & D 
gecombineerd met het Nieuwe Leren werd het tijd 
om te gaan. Na wat omzwervingen werd ik 
gevraagd voor de functie van Algemeen Secretaris 
van de KNVTS en dat doe ik met veel genoegen. 
De samenwerking met de twee secretaresses op 
het hoofdkantoor van de KNVTS aan de 
Mathenesserlaan 185 te Rotterdam is bijzonder 
plezierig en dat is zeker niet alleen mijn 
verdienste.
Maar wel op tijdelijke basis, want ik vond toen en 
vind nog steeds dat op die positie een man/vrouw 
hoort te zitten die meer affiniteit met de 
scheepvaart heeft, dan van een leraar wiskunde 
verwacht kan worden. Natuurlijk, al doende leert 
men, maar een basis in deze tak van sport en een 
adequaat netwerk is toch wel handig. Verder is 
natuurlijk de verbinding tussen St. Pancras als 
woonplek en Rotterdam als werkplek van een 
humoristisch niveau.
Vandaar deze oproep voor een Algemeen 
Secretaris, die wat langer dan tijdelijk wil blijven 
en het gezicht van de KNVTS mede vorm wil 
geven.

Wat wordt er zoal van de Algemeen 
Secretaris verwacht?
Op het gevaar af dat daarmee elk enthousiasme in 
de kiem gesmoord wordt, toch hier het lijstje met 
daarbij de aantekening dat de soep niet altijd zo 
heet gegeten wordt:
1.  Het beheer van de vereniging wat betreft 

financiën en ledenadministratie, uitvoeren van 
het beleid.

2.  Het samenwerken met de hoofdredacteur van 
SWZ Maritime (voorheen Schip en Werf de 
Zee).

3.  Het promoten van de vereniging bij 
onderwijsinstellingen, bevriende verenigingen, 
bedrijven en op seminars.

4. Het organiseren van evenementen.
5. Het opstellen en bewaken van de begroting.
6. Het onderhouden van de website.
7.  Het uitschrijven, voorbereiden en uitvoeren van 

de besluiten van de Algemene 
Ledenvergadering.

8.  Het uitschrijven, voorbereiden en uitvoeren van 
de besluiten van de vergaderingen van het 
hoofdbestuur.

9.  Het voeren van de financiële administratie voor 
de redactie van SWZ.

Om deze zaken goed uit te voeren staan op dit 
moment ter beschikking:

Twee secretaresses, elk voor ongeveer twaalf 
uur per week.
Een boekhouder voor twee à drie uur per week.
Een algemeen secretaris voor zestien uur per 
week.

In principe volstaan twee à drie kantoordagen per 
week, vanzelfsprekend zijn er rustige en minder 
rustige momenten in het jaar. 
Mocht u na het lezen van dit verhaal een zekere 
mate van enthousiasme voor de functie van 
Algemeen Secretaris van de KNVTS ervaren, 
schroom dan niet om bij het secretariaat 
aanvullende informatie op te vragen. 
Frits Manck

•

•
•

Rectificatie
De auteur van het artikel in het 
januarinummer over het bezoek aan 
Huisman-Itrec is Albert Boes. Zijn naam 
was weggevallen bij het opmaken van de 
tekst.

Gezocht: een Algemeen Secretaris van de KNVTS.
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Algemeen secretariaat in bedrijf, links Suze Zeegers, rechts Frits Manck
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De sluiting van de IHC Merwede werf in Krimpen 
aan den IJssel, met de grootste scheepsbouwhal 
van Europa, was voor veel mensen destijds een 
grote teleurstelling. Maar nu is van veel kanten 
enthousiast gereageerd op de heropening van de 
werf als IHC Krimpen Shipyards. Misschien is dat 
een verklaring voor de overweldigende 
belangstelling voor de lezing die directeur Arjen 
Klijnsoon op donderdag 17 januari daarover gaf 
voor de afdeling Rotterdam. Meer dan tachtig 

aanwezigen propten zich in het Delta Hotel in een 
zaaltje, dat daar duidelijk niet op berekend was.
Na een inleiding over de nieuwe structuur van IHC 
Merwede en uitbouw van activiteiten gaf 
Klijnsoon een overzicht van de huidige werkwijze 
binnen de nieuwe werf. Verkoop, ontwerp/
engineering en projectleiding worden door IHC 
Merwede gedaan en voorbewerking vindt plaats 
bij Metalix. Een deel van de sectiebouw wordt 
zonodig uitbesteed aan NMC. Er werken nu tachtig 

vaste krachten, maar dat moeten er meer worden. 
Door de krapte op de arbeidsmarkt is dat echter 
niet eenvoudig. Tot eind 2008 wordt geïnvesteerd 
in een afbouwkade, panelenstraat en een gebouw 
voor onderleveranciers. Sommige activiteiten, 
waaronder de leerschool, worden gedeeld met 
buurman Hollandia.
Het was een geslaagde avond met een 
enthousiast publiek. 
Kees Dirkse

Veel belangstelling voor IHC Krimpen Shipyards

Voorgesteld en gepasseerd
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP

S.C. Jongenelen
Student Maritiem Officier – Maritiem Instituut De 
Ruyter
Van Bourgondielaan 15, 4351 NT Veere
Voorgesteld door A. de Groot
Afdeling Zeeland

Voorgesteld en gepasseerd
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

M.J.A.J. Couwenberg
Project Engineer Research – Damen Gorinchem
Kijkuit 5, 4001 XA Tiel
Voorgesteld door P. van Terwisga
Afdeling Rotterdam 

M.A.A. de Jonge
General Manager SVMS – Rotterdam
Postbus 59052, 3008 PB Rotterdam
Voorgesteld door P. Kortekaas
Afdeling Rotterdam

Nieuwe leden KNVTS februari 2008

In Memoriam
Op 26 november 2007 overleed op 97-jarige 
leeftijd de heer J. Uittenbogaart, oud-chef van 
de Technische Dienst bij van Ommeren Ceteco  
V.O.C. Hij was ruim 57 jaar lid van de KNVTS.

Op 15 december 2007 overleed op 79-jarige 
leeftijd de heer S.J. Kuiper, oud-adjunct-
directeur IHTNO. Hij was ruim 45 jaar lid van de 
KNVTS.

Ook in december 2007 overleed op 85-jarige 
leeftijd de heer Ir. F. Smit J. Rzn, oud-directeur 
van scheepswerf E.J. Smit & Zonen te 
Westerbroek. Deze scheepswerf was een van de 
vier belangrijkste scheepswerven in Groningen 
met veel opdrachten van rederijen in het westen 
van het land, onder andere de Hollandse 
Stoomboot Maatschappij.

De heer Smit was sinds 1946 lid van de KNVTS 
en één van de initiatiefnemers tot oprichting van 
de afdeling Groningen van de KNVTS op 27 
november 1958. Later is de naam van deze 
afdeling veranderd in “Afdeling Noord”, waarvan 
hij voorzitter was van 1968 tot 1971.

Op 30 december 2007 overleed op 85-jarige 
leeftijd de heer Ir. J. Freudenborg, oud-Risk 
Manager van Gist Brocades. Hij was ruim 61 jaar 
lid van de KNVTS.

Op 9 januari 2008 overleed op 85-jarige leeftijd 
de heer Ir. L.J.C. van Es, oud-
hoofdvertegenwoordiger van Bureau Veritas te 
Rotterdam. Hij was ruim 57 jaar lid van de 
KNVTS.

L.H. Klingenhever
Technisch Inspecteur
’t Kaarnhuus 19, 9356 EL Tolbert
Voorgesteld door A. Kik
Afdeling Rotterdam

M.D. de Looze
Commissioning Engineer – Schelde Marinebouw 
Vlissingen
Vondelingsplaat 23, 4301 ZP Zierikzee
Voorgesteld door S.C. de Vos
Afdeling Zeeland
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Lezingenprogramma februari en maart 2008
Afdeling Rotterdam
Donderdag 21 februari 2008 
Onderwerp: LNG aanlanding op de Maasvlakte. 
Tevens jaarvergadering.
De toenemende behoefte aan aardgas vraagt om 
aanvullende import. LNG-aanvoer verhoogt de 
leveringszekerheid, verhoogt de marktwerking en 
versterkt de belangrijke verdeelfunctie die het 
Nederlandse gasnetwerk nu al heeft in Noordwest-
Europa. 
Gasunie en Vopak hebben eind 2007 definitieve 
investeringsbeslissing genomen om als 
samenwerkingsverband Gate terminal de eerste 
Nederlandse LNG-terminal te bouwen met een 
jaarlijkse doorvoercapaciteit van negen miljard 
kubieke meter. De totale “all inclusive” 
projectkosten bedragen rond 800 miljoen euro. De 
eerste klanten van Gate terminal zijn DONG Energy, 
EconGas en Essent. 
De spreker zal de ontwikkeling en huidige stand 
van zaken van de LNG-terminal bespreken. 
Daarnaast zal hij ingaan op de kansen en 
uitdagingen die deze terminal de maritieme wereld 
biedt, zoals overslag naar kleinere schepen maar 
ook bijvoorbeeld ook scheepsreparatie.
Spreker: Stephan Huisman (Vopak LNG Knowledge 
Centre).
Locatie: Delta Hotel, Maasboulevard 15 te 
Vlaardingen.
Aanvang: 19.45 uur.

Donderdag 27 maart 2008 
Let op: verplaatst van 20 naar 27 maart!
Onderwerp: Innovatie in de bouw van luxe jachten.
Sprekers: Chris van Hooren en Ronno Schouten van 
De Voogt/Feadship.
Locatie: Delta Hotel, Maasboulevard 15 te 
Vlaardingen.
Aanvang: 19.45 uur.

Afdeling Zeeland
Donderdag 21 februari 2008
Onderwerp: De Bijlboeg, doet deze rompvorm het 
écht zo goed?
In de jaren 2001 - 2006 is zeer uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de Bijlboeg, een rompvorm die, 
volgens de geestelijke vader Lex Keuning van de 
TU Delft, zou moeten leiden tot een zeer grote 
verbetering van het zeeganggedrag van snelle 
schepen. Bij dit onderzoek waren, naast de TU 
Delft en Damen, ook de Koninklijke Marine, het 
Marin en de US Coastguard betrokken. Alhoewel 
het onderzoek zich richtte op patrouilleboten (50 
meter, 50 knopen, 100 procent inzetbaarheid op de 
Noordzee enzovoort), heeft Damen besloten de 
Bijlboeg toe te passen op een geheel ander 
scheepstype: de Fast Crew Supplier. Intussen zijn 
al vier van deze schepen tussen de 33 en 50 meter 
geleverd, waarvan er drie een jaar in de vaart zijn. 
Daarnaast zijn er nog tien Bijlboegen in opdracht. 
Al drie eigenaren van de Bijlboegschepen hebben 
intussen extra orders voor zusterschepen geplaatst.
Spreker: De heer J.L. Gelling (Damen Shipyards).
Locatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266 te 
Vlissingen, introducés zijn van harte welkom.
Aanvang: 19.30 uur.
  
Donderdag 20 maart 2008
Onderwerp: Betonning in Zeeland, Markering op 
Maat. 
De Zeeuwse wateren bestaan uit geulen en platen. 
De hydrograaf bestudeert dat en maakt er kaarten 
van. Met lichten, boeien en tonnen worden de 
geulen gemarkeerd en zo vinden de 
vaarweggebruikers hun weg. Maar er zijn 
verschillende soorten vaarweggebruikers en dat 
vraagt “Markering op Maat”.
Spreker: De heer R.A. van der Voort.
Locatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266 te 
Vlissingen, introducés zijn van harte welkom.
Aanvang: 19.30 uur.

Afdeling Amsterdam
Woensdag 26 maart 2008 
Excursie naar Pon Power, Ketelweg 2 te 
Papendracht.
12.30 uur: Vertrek bus Aristo zalen.
14.00 uur: Ontvangst en rondleiding, daarna bezoek 
aan het museum.
17.00 uur: Einde.
Opgeven voor 16 maart aanstaande bij mevrouw S. 
Zeegers, Tobias Asserlaan 224, 1111 JT Diemen, 
telefoon 020-6903005, e-mail:  
ledenadmin.knvts@planet.nl.

Afdeling Noord
Dinsdag 4 maart 2008
Onderwerp: Scheepsbouw gezien door Peter 
Versluis.
Peter Versluis, directeur van de in Werkendam 
gevestigde scheepsbouwonderneming VeKa 
Shipbuilding BV, zal ingaan op de hectische situatie 
binnen de scheepsbouwsector, de bouw van 
casco’s en complete schepen en ontwikkeling in 
landen zoals China, Roemenie, Tsjechië, et cetera. 
Peter Versluis werd in 2006 uitgeroepen tot 
Nederlandse ondernemer van het jaar en heeft in 
november afgelopen jaar het twintig jarig jubileum 
gevierd van de VeKa Group, waar meer dan 2000 
mensen getuige van waren. Deze mensen werden 
mede uitgenodigd in verband met de nieuwe 
mijlpaal voor het bouwen, afbouwen en zelf in 
exploitatie nemen van het containerschip Vantage. 
Verder zal Peter Versluis ingaan op zijn 
verwachtingen voor de scheepsbouwsector in de 
komende vijf jaar en met name voor de 
binnenvaart, waarin de vervanging van de 
enkelwandige tankers door dubbelwandige 
schepen nu de core business is van de VeKa Group. 
Spreker: Peter Versluis.
Locatie: Restaurant Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 
1 te Grou.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).



VNSI ledenlijst

Leden
Akerboom Yacht Equipment
Alblasserdam Yachtbuilding B.V.
Werf Alblasserdam 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
Scheepswerf Ferus Smit B.V.
Scheepswerf Geertman B.V.
Scheepswerf Gelria B.V.
Scheepswerf Grave B.V.
Van Grevenstein's Scheepswerf B.V.
Scheepsafbouwbedrijf Hasselt B.V.
Heessen Yacht Builders B.V.
Scheepswerf Hoebée B.V.
Hoekman Shipbuilding B.V.
Scheepswerf Hoogerwaard B.V.
Scheepswerf De Hoop Foxhol B.V.
Scheepswerf De Hoop Lobith B.V.
Royal Huisman Shipyard B.V.
Icon Yachts B.V.
IHC Merwede B.V.
IHC Beaver Dredgers B.V.
IHC Dredgers B.V.
IHC Parts & Services B.V.
Instalho B.V. Scheepsbouw
Intervak B.V.
B.V. Scheepswerf De Kaap
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Kuipers Shipyard B.V.
Royal Van Lent Shipyard B.V.
Scheepswerf Wout Liezen B.V.
Luyt Groep B.V.
Maatschappij De Maas B.V.
Scheepswerf 'Maasbracht' N.V.
Maaskant Shipyards
Maaskant Bruinisse B.V.
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.
Progress Technique B.V.
Koninklijke Schelde Groep B.V.
Schelde Marinebouw B.V.

Scheldepoort B.V.
Scheepswerf De Schroef B.V.
Serdijn Ship Repair B.V.
Shipdock B.V. locatie Amsterdam
Shipdock B.V. locatie Harlingen
Scheepswerf Slob B.V.
Smits Scheepsreparatie B.V.
Scheepswerf J. Talsma Franeker B.V.
Texdok B.V.
Texdok Urk B.V.
B.V. Scheepswerf 'Vahali'
Scheepswerf Visser B.V.
Volharding Shipyards
Scheepswerf Vooruit B.V.
VOSTA LMG B.V.
Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V.
De Vries Makkum B.V.
D. van de Wetering B.V.
Dok en Scheepsbouw Woudsend 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
Ankerbeer B.V.
Arbode Maritiem B.V.
Asa Boot Electro B.V.
Atlas Copco Ketting Marine Center B.V.
Atlas Services Groep B.V.
Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.
Barid Engineering
BlesMA B.V.
Den Boer Marine
Bonatsa Ship design
Handelsbureau Boone B.V.
Boonk Van Leeuwen Advocaten
Borand B.V.
Brabant Mobiel B.V.
Subsidieadviesbureau BTC B.V.
BucoMar
CAPE Groep B.V.
Center Line
Copernicos Groep B.V.
WKM Cornelisse Trading B.V.
Croon Elektrotechniek B.V.
Cumarine
Defensie Materieel Organisatie/ Ressort
Zee/ Afd. 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.
Holland Marine Lifts
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen
& Interieurbouw
IFS Netherlands B.V.
IHDA Shipbuilding Service B.V.
ING Bank
Hogeschool INHOLLAND Delft

Scheepsbouwkunde
Integrator Scheepsbouw B.V.
International Paint (Nederland) B.V.
Scheepsbouwkundig Bureau Herman
Jansen B.V.
Johnson Controls Systems & Service B.V.
KLC Marine Consultants B.V.
KNVTS
Koers & Vaart
Lloyd's Register EMEA
Logic Vision B.V.
Luttikhuis
Maetis Arbo B.V.
MARIN
Marin Ship Management B.V.
MasterShip
Mennega Special Structures
Merwede Interior B.V.
Metalix B.V.
MME Group
Navaltec Marine Engineering Service B.V.
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen
Novatug B.V.
Numeriek Centrum Groningen B.V.
ODS B.V.
Pinta Nieuwburg 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.
SASTECH
Scheepvaart en Transport College
Schip en Werf de Zee
SigmaKalon Marine & Protective Coatings B.V.
Sperre Rotterdam B.V.
STI Engineering
Stork Inoteq
Stork Special Products B.V.
Stout Pijpleidingen B.V.
Struik & Hamerslag B.V.
Tech. Handels- en Adviesbureau Swart B.V.
TLO Holland Controls B.V.
Touw B&B Holding B.V.
Transmark Fcx
Trett Consulting B.V.
UGS
VEGA Meet- en Regeltechniek B.V.
VeKa Group B.V.
Van der Velden Marine Systems
De Voogt Naval Architects
VPG Scheepsservice B.V.
Museumwerf Vreeswijk
Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
Yellow & Finch Publishers
Zilverzand Personeelsdiensten
Zwartbol Advocaten

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

meer info op: WWW.VNSI.NLmeer info op: WWW.VNSI.NL
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3D-Survey

Ingenieursbureau Passe-Partout BV
Postbus 263
2800 AG Gouda
Tel. 0182 - 53 83 60
Fax  0182 - 57 12 28
www.passe-partout.nl

Aandrijftechniek

Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 AK Twello
Postbus 201
7390 AE Twello
Tel.  +31 (0) 571 27 96 00
Fax  +31 (0) 571 27 64 45
E-mail: voithnederland@voith.com
www.voith.nl

Arbeidsbemiddeling

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

Maritime Human Resources BV
Soerweg 31
3088 GR Rotterdam
Tel.: 010 487 67 80
Fax   010 487 67 99
www.mhr-r.com
secretariaat@mhr-r.com 

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

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

Asset Management

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

Audiovisuele Produkties
Westholland Video / Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038 - 423 95 83
Fax 038 - 423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtings- en 
bedrijfsfilms

Coatings

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

Dieselmotoren, onderhouds- en 
reparatieapparatuur 

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

Maritime Search

www.dutchportguide.com 

Dirkzwager’s

DUTCH PORT GUIDE 2008
Al meer dan 125 jaar is Dirkzwager’s Dutch Port Guide het 
meest informatieve en overzichtelijke naslagwerk voor de 
Nederlandse havengebieden. Op compacte wijze vindt u 
hierin een schat aan actuele en onmisbare informatie over de 
havens van o.a. Amsterdam, Dordrecht, Harlingen, Moer dijk, 
Rotterdam, Scheveningen, Terneuzen en Vlissingen.

Bestel nu voor € 27,50 
(normale prijs € 37,50) 

Voor bestellingen kunt u contact opnemen met 
onze Klantenservice, tussen 9.00-12.00 uur, 

op telefoonnummer 010 - 289 40 08. 
Of stuur uw gegevens naar klantenservice@mbp.nl 

o.v.v. DPG 2008.
Of bestel via de website:

Prijs € 37,50
Omvang 272 pagina’s
Verschijnt november 2007
ISBN  978-90-74864-63-3

Dirkzwager’s 
DUTCH PORT GUIDE 2008 biedt u vele voordelen:

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

• Altijd up-to-date: gratis digitale nieuwsbrief & vernieuwde website

• Actuele en onmisbare informatie over de havens

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

• Belangrijk overzicht van organisaties in en om de havens

• Uitneembare havenkaarten
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Dieselmotoren  
verkoop en reparatie

Cummins Holland B.V.
Olivijn 800
3316 KH  Dordrecht
Tel.        : 078-618 1200
Fax        : 078-617 6579
E-mail: info@cummins.com
www.cummins.com

DP werkschepen en FPSO

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 55-59
3364 AE Sliedrecht
Tel. 0184 - 43 66 33
Fax  0184 - 43 66 88
www.bakkersliedrecht.com

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

Experts & Taxateurs

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

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 CN Boskoop
Tel.  0172 - 23 60 70
Fax  0172 - 46 28 38
E-mail: info@top-advies.nl
www.top-advies.nl

Krukas-, drijfstang-,  
motorblokreparatie

Mark van Schaick Marine Services
Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam
Tel.  +31(0)10 409 05 99
Fax  +31(0)10 409 05 90
E-mail: info@markvanschaick.nl
www.markvanschaick.nl

Radarstraat 13-15
2525 KC Den Haag
Tel. 070-388 93 45
Fax. 070-388 54 00
E-mail: info@vanzetten.com
www.vanzetten.com

Lastoevoegmaterialen

  
ITW  Welding Products BV
Edisonstraat 10
3261 LD Oud-Beijerland
Tel. 0186 - 64 14 44
Fax 0186 - 64 08 80
E-mail: info@itw-welding.nl
www.itw-welding.com

Loodswezen

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7 , 3195 ND Pernis-Rotterdam
Havennummer 2801, Gebouw 3
Postbus 830 - 3000 AV 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

Navaltec Engineering Service B.V.
Kardoenhof 1
3193 JD Hoogvliet-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

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

Maritieme Dienstverlening

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

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 Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010 - 592 19 66
Fax 010 - 592 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

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

Maritieme elektronica

Radio Holland Netherlands B.V.
Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam, 
havennummer 2121
Postbus 5068, 3008 AB Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 4283344
Fax: +31 (0)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

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

Maritime Search



SWZ|MARITIME52

SWZ Maritime is het orgaan van de Stichting ‘Schip en Werf de 
Zee’ waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse Vereniging van 
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Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut MARIN, de 
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 Mega Jachten

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

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

Roeren, stuurmachines en 
hydraulische systemen

Van der Velden® Marine System
Hoofdkantoor
Dorpsstraat 67a
2931 AD Krimpen aan de Lek
Postbus 2061
2930 AB Krimpen aan de Lek
Tel. 0180 - 51 15 77
Fax 0180 - 51 15 78
E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl
Internet: www.veldengroup.com

Safety Training

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

Scheepsbouwkundig  
ingenieursbureau

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE 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 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

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

Scheepsreparatie

Nicoverken Holland b.v.
Algerastraat 20
3125 BS Schiedam
Tel. 010 - 238 09 66
Fax 010 - 238 09 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl

Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV
Maxwellstraat 22
3316 GP Dordrecht
Tel. 078 - 618 08 77
Fax 078 - 618 30 34
E-mail: info@maprom.nl
Internet: www.maprom.nl

Schroefaskokerafdichtingen

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

Staal-IJzer Gieterij

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

(S)WTK aan de wal

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

Uitlijnen en funderen

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

Veiligheid

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

Veiligheidsmiddelen

Datema 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

Heatmaster bv
Industrial & Maritime heating systems
De Zelling 1
Postbus 252
3340AG  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
Weena Zuid 170
3012 NC  Rotterdam
Tel. 010 - 201 84 47 
Fax 010 - 404 55 88

Bureau Veritas b.v.
Vissersdijk 223-241
3011 GW Rotterdam
Postbus 2705
3000 CS Rotterdam
Tel. 010 2822666
Fax 010 2411000
E-mail: hrmnld@nl.bureauveritas.com

Maritime Search



Company
Young and expanding, family owned European shipping company with a world wide trading area. 
The company operates fi ve sophisticated chemical tankers, sized 10,000 – 16,000 dwt and built 
between 1998 and 2007, an Ethylene tanker (2006) and two LPG tankers (2004). 

Job Profi le 
A Dutch daughter company Maritime Performances BV, located in Barendrecht (Rotterdam area), 
deals with the technical management of the vessels; this management company was founded 
in 2005 and nowadays employs 18 people. The current Quality & Safety Manager is accepting 
other duties within the company; the explosive growth of the companies urges the need for a 
competent successor at short notice. In your position as Quality & Safety Manager you will report 
directly to the Managing Director of the Dutch company; the job a.o. implicates:    

• Arrange third party inspections (CDI,SIRE and Class for ISM and Security certifi cation) 
• Managing the quality department with one security / safety offi cer 
• Identify and report possible quality and safety problems and 
 initiate actions to promote solutions to such problems 
• Initiate external and internal audits in line with the requirements of ISM and OCIMF
 (Tanker Management and Self Assessment)

We offering competitive salary and benefi ts 
(like health insurance coverage and pension coverage and more)

Personal Profi le
• Experience as a (Marine) superintendent Ideally an (ex) seafarer served 
 as Chief Offi cer / Chief Engineer onboard of (chemical) tankers 
• Candidate must have existing EU working entitlement and must be resident near 
 our  our offi ce (radius 50 km) Nautical education on BSc level or secondary school
 with previous experience in a similar job.
• Profi cient in English, both spoken and written fl uently 
• Prepared to  world-wide traveling

Quality & Safety Manager 
Ship management 
Gas & chemical tankers

Forward your application letter with your CV to;
Maritime Performances BV 
F.A.O. of  Mr. H. Baijer
Trondheim 20 
2993 LE Barendrecht 
The Netherlands 
hansbaijer@maritime-performances.nl

For enquiries please contact  Phone 0180 – 555270



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. 

www.lr.org

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

Tel: +31 (0)10 414 5088, Fax: +31 (0)10 214 0190, Email: rot-marine@lr.org 

Services are provided by members of the Lloyd’s Register Group. 

Lloyd’s Register is an exempt charity under the UK Charities Act 1993. 
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Vessel integrity 
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Risk management

Safety matters 
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Crew welfare 

Efficiency 
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Cost reduction 
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