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4 New Stability Requirements for Hopper 
Dredgers - Part 3
This paper presents the properties of the
ship type ‘hopper dredger’ and the special
treatment of both her intact and damage
stability nowadays. This last part will
further explore the new guidelines’ effect
on the modern dredger’s design. The paper concludes with a practical example
and a number of conclusions.

20 Tug Assist at Sea 
The tug industry is busy and changing for the better. Good
order books are filled with interesting and innovative
designs. What keeps them busy and to what purpose?
Endusers are driving mostly the tug industry; oil companies
and offshore operators need them at sea to support their
offshore facilities; harbours need them to facilitate and

safeguard ever larger VLCC’s be it crude or containers and vessels carrying
dangerous goods (LNG) often partly in exposed conditions.

24 Asset management en de sleepvaart - 
Deel 2
In het eerste deel is ingegaan op het begrip asset
management en de relatie met artikel 10 van de
ISM-code. In dit tweede deel komt de functie van de
risicoanalyse aan bod en de koppeling met het
onderhoudsconcept en de vertaling hiervan naar
Life Cycle Costs. Tevens wordt de toegevoegde
waarde van asset management bij de aanschaf van schepen aangetoond.

34 Kogge langs de hydromechanische lat
Het Marin heeft al eerder oude zeilschepen geanalyseerd. De
Batavia en de Zeven Provinciën, maar ook een oud Romeins
schip en een theeclipper. Dit keer is het de beurt aan de
Kamper kogge (bouwjaar rond 1335). Er is een
vermogensvoorspelling gemaakt met het programma DESP, de
rompvorm is beoordeeld aan de hand van CFD-berekeningen
met het programma RAPID en de snelheden bij diverse
windrichtingen zijn bepaald.
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Grote en kleine schepen
In voorgaande nummers van SWZ

Maritime besteedden we aandacht aan 

superlatieven in de scheepsbouw, 

zoals het grootste containerschip, de

grootste LNG tanker en de grootste 

ropax ferry. Ook in deze uitgave weer

groter en grootst met artikelen over de

grootste hopperzuiger ter wereld, de

Cristóbal Colón voor Jan de Nul en het

grootste in Nederland te bouwen 

baggerschip, de Vox Dubai voor Van

Oord. En het zal niet lang duren voordat

nog grotere exemplaren deze 

megaschepen overtreffen.

In contrast met al deze duizenden teu’s, 

tonnen en kubieke meters in dit

nummer enkele bijdragen vanuit de

andere kant van het

scheepsbouwspectrum. Zo is er een

beschrijving van een leuk ontwerp van

een elektrisch bevoorradingsscheepje 

voor de Utrechtse grachten (de

bierboot), dat nagenoeg geruisloos is 

en geen uitstoot van schadelijke

stoffen geeft. Verder behandelt de

maandelijkse scheepsbeschrijving een

kleine havensleepboot, die is uitgerust 

met een innovatief en gepatenteerd 

sleephaaksysteem, een vinding van 

Mampaey, waarmee die als eerste 

eindigde in de MKB Innovatie Top Tien 

van 2007.

De veranderende vraag van bedrijven 

die ook buitengaats van 

havensleepboten gebruik willen maken

stellen hogere eisen aan het 

zeegangsgedrag van deze betrekkelijk

kleine schepen. Een consortium van

oliemaatschappijen, 

sleepvaartbedrijven en ontwerpers 

heeft daartoe het project SAFETUG 

gestart dat door Marin is uitgevoerd. In

dit nummer een uitgebreid artikel over 

dit onderwerp.

Als laatste in deze rij nog een

onderzoek aan een ander klein schip

dat door Marin is uitgevoerd. Het

betreft hier de zogenaamde Kamper 

kogge, een zeilschip ontworpen in de

14 eeuw. Er is gerekend aan snelheid

en rompvorm. Een schip van dit 

ontwerp maakte afgelopen zomer een

pittige reis naar de Oostzee en 

aansluitend aan het artikel hier ook een 

verslag van deze reis met enkele 

bevindingen in relatie tot de

theoretische berekeningen.

In dit nummer het derde en laatste deel 

van de interessante artikelenreeks 

over de stabiliteit van baggerschepen

en ook het slot van het artikel over

asset management in de sleepvaart.

Volgende maand brengen we een 

special uit over het transport van 

zware lading per schip en dat belooft

met recht een ‘zwaar’ nummer te 

worden.

Ir. Kees Dirkse, hoofdredacteur

Van de redactie
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Stabiliteit baggerschepen

time. Anyhow, there will always be a pursuit to avoid poor
shots.
Soon, the breadth of the usual designs was found to be
insuffi cient. Although a lot of design work had to be redone,
this could be solved, but a copy of an existing hopper dredger
could not be offered anymore.
Due to such uncertainties, IHC Holland decided to carry out a
comprehensive stability study with the aim to produce a
guideline for the designer. This guideline had to tell him what
breadth/draught (B/T) ratio was needed for his design to meet
the new requirements. Two important things were investigated:

Door A. de Jager

New Stability Requirements for 
Hopper Dredgers and their 
 Effect on the Design (3)

This paper presents the properties of the ship type ‘hopper dredger’ and the 
special treatment of both her intact and damage stability nowadays. This last 
part will further explore the new guidelines’ effect on the modern dredger’s 
design. The paper concludes with a practical example and a number of 
conclusions.

8. Modern Hopper Dredger Design
It is quite interesting to see what the effects of the new
guidelines are on the modern hopper dredger’s design. For the 
naval architect, new regulations can be a disaster, because he
works from experience and uses former designs as a
reference. Now, there is no experience and former designs
(probably) do not meet the new requirements. This means that
for each new design, intact and damage stability calculations
have to be carried out. Doing such calculations is of course not
unusual, but starting a design with well known ratios of main
particulars is very attractive, especially when there is little 

Hopper dredger Reynaert 

built by IHC (Flying Focus)
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the qualifying factors for hopper dredgers’ intact stability and
the way to meet the requirements with a given safety margin.

8.1. The Qualifying Factors
First, the existing hopper dredgers were reviewed and not
much time was needed to find out that the vessels with
superstructures fore and aft (forecastle and poop), which are
connected with a continuous trunk, were not the most critical
ones. Mostly, they could even meet the new requirements. The
vessels with real problems were those with only a forecastle
and a flat main deck to the transom.
Second, cargo with a density of 2.0 t/m³ and a liquid nature,
proved to be determining. In some cases, solid cargo loaded up
to the spill-out edge of the hopper proved to be determining.
Third, there was a significant difference between the stability
of dredgers with a conventional hopper geometry, consisting of
a centre box keelson and two rows of bottom dumping doors,
and recently, the more usual V-type hopper with only one row

of bottom dumping doors at the centre line. The latter has a 
seven per cent higher centre of gravity and a 25 per cent larger 
moment of the free cargo surface. These differences affect the 
stability negatively as shown in figure 11.
Fourth, the stability of hopper dredgers with a bulbous bow was 

Arie de Jager is theoretisch 
scheepsbouwkundige bij IHC Dredgers in 
Kinderdijk

Figure 11: Different hopper geometries

Figure 12: Different bows
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worse because the loss of moment of the waterline’s inertia in
the fore body and a lower centre of buoyancy make the righting
lever smaller.

8.2. Solutions for a Design Guideline
To reduce work as much as possible,
but to at least do the most important
calculations, it was decided to
calculate the stability of hopper
dredgers of three lengths; 80, 120
and 160 metres. Because the
dredger with a flat main deck up to
the transom and only a forecastle is
the most critical one, this design
was selected. To determine the
three lengths’ main dimensions, a
parametric approach was used,
except for the height of the coaming
and the forecastle. This height is
determined by the space needed to
walk there. Small vessels have a
relatively high forecastle and
because the hopper coaming has
the same height for strength, this
means that the hopper and its centre

of gravity are relatively high.
In paragraph 8.1 we saw that in general, there are two different
hopper types and two different bow types with diverse stability
results. This matrix of two by two necessitates four
configuration calculations.
It appeared the B/T ratio was the most appropriate parameter
to vary because to a high extent, it directly determines the
stability and it is dimensionless. A second parameter was the
height of a raised aft deck, being the most attractive and
practical solution to solve stability problems.
All configurations have been varied and calculated to meet all
requirements for intact stability. Next, this procedure was
repeated, but with a safety margin. The criterion of the area
under the GZ-curve between 30-40° heel, proved to be the most
important. For safety purposes, 1.5 times the required area was
taken. Last, the height of the deck in the aft region has been
varied for the results with an unpractical B/T ratio. The result is
shown in figure 13.

A similar approach was taken for the aft deck’s height in case
of unpractical B/T ratios. Some conclusions can be drawn from
the results as shown in figure 13:

The effect of a bulbous bow is more drastic for small
dredgers than for bigger ones. This can be explained by the
restricted length of the bulb due to required free space for 

•

Figure 14: Hopper dredger Pallieter.

Figure 13: IHC design guideline for B/T
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connecting a floating pipeline to the bow for unloading 
purposes. Small vessels have relatively longer bulbs.
A V-type hopper’s effect on the stability of small dredgers is 
less drastic than for bigger ones. This can be explained by 
the earlier mentioned fact that these vessels already have a 
relatively high hopper coaming due to the necessary 
forecastle height. That means that small V-hoppers are 
relatively less wide than those of big dredgers.

8.3. Damage Stability
The results of a former study concerning the damage stability
of hopper dredgers revealed that in general, no special
provisions are necessary to meet damage stability
requirements. The hopper dredger has an intrinsic sufficient
subdivision. Besides, the construction (with a lot of open
bulkheads) makes it easy to arrange a proper subdivision
without harming the internal arrangement. A rule of thumb is
that when the intact stability is sufficient, the damage stability
does not cause changes in the design, at most the number of
watertight sliding doors may have to be increased.

•

9. A Practical Example
In the meantime, several hopper dredgers have been designed 
and built according to the new guidelines. In January 2004, IHC 
delivered a small size hopper dredger of 5400 m³ and a length 
of 85 metres to the Belgian company D.E.M.E. This dredger, 
named Pallieter, is a typical example of a wide body design 
with optimized main dimensions, based on both strength and 
stability. The actual dredging freeboard is only 1/3 of the 
summer freeboard. Now, the maximum draught is 0.24 metres 
deeper than allowed before, giving a benefit of five per cent 
deadweight! To avoid an unpractical B/T ratio, a raised deck aft 
was needed as can be seen in figure 14.

With a beam of 21.6 metres and a dredging draught of 7.1 
metres the B/T is 3.04, whereas in former days a B/T of 2.7 was 
normal. Figure 15 shows the intact stability for the whole range 
of densities of both solid and liquid cargo. Figure 16 shows the 
result of the attained index of damage stability for that range of 
cargo densities.

10. Conclusion
Finally, the following conclusions can be drawn:

The new guidelines are more stringent.
The hopper dredger becomes safer.
The hopper dredger becomes more economic.
A design guideline is very useful.

One thing remains to be emphasized. Although IMO announced 
the existence of the new guidelines, they have not yet adopted 
them. But IMO should do so, to effect a world wide agreement 
and a level playing field.

•
•
•
•

Figure 15: Intact stability envelope

Figure 16: The envelope of the attained index
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Project Shore Support breekt met tradities

Wagenborg Shipping, Flinter Management en
Amasus Shipping gaan de sociale, wettelijke
en technische mogelijkheden onderzoeken
van innovatieve walondersteuning voor
shortsea schepen. Doel hiervan is het
verhogen van het veiligheidsniveau en het
stimuleren van flexibele bemannings-
samenstellingen, waardoor op korte termijn
een instroommogelijkheid voor jonge SWK-
ers (stuurman/werktuigkundige kleine
schepen) voor de Nederlandse shortsea vloot
wordt gecreëerd. Belangstellenden worden
uitgenodigd aan het project deel te nemen.
Wanneer een schip een haven verlaat, is zij
op zichzelf aangewezen. De bemanning moet
daarbij in staat zijn om adequaat te reageren
op gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij een
machinekamer black-out. De internationale
wetgeving, inclusief de bemanningseisen, zijn

rond dit principe opgezet. Het principe van 
zelfredzaamheid loopt echter tegen fysieke 
grenzen aan. Motoren worden steeds 
complexer en tegelijkertijd betrouwbaarder. 
Als gevolg hiervan doen werktuigkundigen 
steeds minder ervaring op en zijn daardoor 
minder in staat om doeltreffend te reageren in 
een noodsituatie. Het principe belemmert 
tevens de introductie van nieuwe 
(milieuvriendelijke) technologieën. 
Gecombineerd met een snel groeiend 
wereldwijd tekort aan gekwalificeerde 
werktuigkundigen, leidt dit tot problemen in 
de sector. 
Een aantal maritieme bedrijven heeft deze 
ontwikkelingen tegen het licht gehouden en 
de uitdaging aangenomen om naar 
innovatieve oplossingen te zoeken. De 
traditionele bemanningprincipes zouden 

moeten worden losgelaten. Met name
shortsea schepen kunnen effectief gebruik
maken van walondersteuning. Vertrouwen op
de wal voor kritische scheepssystemen stelt
de sector voor een aantal vragen en
uitdagingen, die nader onderzocht moeten
worden. Hiertoe is een projectvoorstel
ingediend via de Subsidieregeling Maritieme
Innovatie.
De voortgang van het project is te volgen op
www.shoresupport.nl. Hier wordt binnenkort
alle relevante informatie gepubliceerd en kan
er gereageerd worden op stellingen en
praktijkvoorvallen. Het project is interactief
van opzet. Zeevarenden, scholieren, reders,
toeleveranciers en andere geïnteresseerden
worden uitgenodigd hun mening en kijk op het
idee kenbaar te maken. Stuur een mailtje
naar: info@shoresupport.nl.

Lifeboat and davit manufacturer Schat-
Harding is launching a new generation of
freefall lifeboats for the offshore industry,
which are already on order for BP for the
Skarv and Valhall developments and Talisman
Energy for the Yme development. The FF1200
boat and matching davit will have a capacity
for up to seventy people and will be suitable
for drop heights from platforms and other
offshore units up to 33 metres above sea level
in extreme conditions. The new design will
meet all the new Norwegian Oil Industry
Association design criteria for lifeboats in the
Norwegian sector, said the company in a
statement. Compared to all existing lifeboat
designs the FF1200 has additional clearance
inside the boat for safety and comfort with a
more streamlined shape and powerful engine
to give better headway in waves. Once in the

sea the boat will use a high power diesel 
engine delivering around three times the 
thrust of current freefall boat engines.
Main dimensions of the new FF1200 will be a 
length of 16.17 metres, breadth of 3.88 metres 
and a height of 4.89 metres. 

Loaded weight of the vessel will be
30 tonnes and unloaded 23 tonnes.
The first unit is due to be delivered in 
March 2009.

Source: Clipper #31

New Generation of Freefall Life-
boats for the Offshore Industry
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NVKK organiseert maritiem symposium

De  Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter
Koopvaardij (NVKK) organiseert dit najaar
haar vierde symposium, dat plaatsvindt op 
24 oktober 2008 in Hotel Breukelen te
Breukelen. Aanvang is om 13.00 uur.
Het milieu op zee is en wordt steeds meer een
factor waar men als zeevarende rekening mee
dient te houden. Regelgeving bestaat al in
overvloed en daar worden nog steeds nieuwe
wetten aan toegevoegd. De milieurampen met
de ”Erika” en ”Prestige” hebben ook de EU in
Brussel wakker geschud. Uit die hoek komt er
van alles op ons af. Of we het belangrijk vinden
of niet, regels zijn er niet voor niets. Daarom is
het interessant om dit onderwerp uit diverse

hoeken door experts te laten belichten. 
Te denken valt aan ballastwater, afgifte-
faciliteiten in havens, walstroomvoor- 
zieningen en emissievermindering van 
scheepsmotoren. Ook moeten jongere 
zeevarenden er bewust van worden gemaakt 
dat het milieu belangrijk is. We moeten er 
immers in werken en wonen. 
Sprekers op het symposium zijn vertegen- 
woordigers van de scheepsbouwindustrie, de 
overheid, de haven van Rotterdam, Holland 
Marine Equipment (HME) en de Stichting 
Noordzee. Prof. A. Aalbers zal zijn visie 
omtrent het ballastloze schip toelichten. 
Toegangsprijs voor niet-leden van de NVKK is 

40 euro, voor leden 20 euro. Dit bedrag is
inclusief koffie/thee/fris tijdens het
symposium en een drankje erna, voor wie nog
eens informeel wil napraten. U kunt zich
aanmelden bij het secretariaat van de NVKK,
Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag. Het
volledige programma is bij aankomst in de
zaal beschikbaar. Vriendelijk verzoek uw
bijdrage voor 12 oktober over te maken op
rekening 605865124 ten name van de
penningmeester NVKK met vermelding van
uw naam en eventueel bedrijf.
Telefoon:  070 3836176  
Fax: 070 3835911  
E-mail: nvkk@introweb.nl

New State of the Art Ship for Wallenius Wilhelmsen 
Logistics

Last month the world’s largest and most
environmentally adapted car and
truck carrying ship M/V Aniara was named in
Bremerhaven. Built at the Daewoo
Shipbuilding and Marine Engineering yard in
Korea, the 71,673 GT Aniara is the 4th Large
Car and Truck Carrier ship in a series of 11 to
be built for owner Wallenius Lines for
worldwide service in Wallenius Wilhelmsen
Logistics’ (WWL) 60-strong fleet.
The vessel is able to carry up to 8,000 cars or
a combination of 3,486 cars and 466 trucks/
buses. Key customer benefits of the new
vessel are reinforced and moveable vehicle
decks and an extra wide (9.5 metres) and
strong 320 tonne capacity stern ramp.
Maximum deck height is also raised to 6.5
meters. These features make the Aniara one
of the most versatile and flexible RoRo
vessels. Care for the environment is also a
key feature of this new LCTC vessel. The
Aniara is a state of the art vessel, utilizing
world class environmental design elements.

This will reduce CO2 emissions by 15% per
transported unit, as well as reducing 
emissions of SOx and Particulate Matters. She
also has a very low NOx emission engine that
is able to use bunkers with as low as 1% of 
sulphur content. This improves her 
performance, reducing NOx emissions 35 % 
below current international regulations. In 
addition, the new vessel has a number of 
built-in measures that will help WWL meet its 
environmental targets. They include a 

PureBallast ballast water treatment system,
the use of tin-free anti-foulant bottom paints;
using CFC and HCFC free cooling agents in
refrigeration plants; using biodegradable oil in
all hydraulic systems; electronically
controlled cylinder oil lubricators that reduce
the use of cylinder oil and using an effective
Marinfloc Bilge Water Flocculant Plant
system which exceeds current international
regulations. The Aniara has been awarded a
Green Passport.
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Maritieme markt

Afgelopen zomer was al te zien wat er kan gebeuren. Na het
inzakken van het ladingaanbod vanaf Azië in het voorjaar zijn de
spotvrachten naar Europa gehalveerd. Voor een reder met nog
beschikbare ruimte zijn de marginale kosten immers een stuk lager
dan het geldende vrachttarief. Dit temeer daar vele afschepers nog
gebonden zijn aan hun contracten met hogere vrachten. Of de zich
als een olievlek uitbreidende economische malaise geheel
verantwoordelijk is voor de lage spotvrachten, blijft onzeker.
Verminderde Chinese export kan tijdelijk zijn als gevolg van de 
Olympische Spelen. Daarvoor moesten vele fabrieken in en rond 
Peking geheel of gedeeltelijk sluiten met, vooral vanaf Noord-China,
een teruglopend ladingaanbod. Een herstel kan dus in september 
optreden.  De voortekenen zijn helaas niet gunstig.

Aantrekkelijke sloopprijzen
Terwijl het vervoer tussen China en Europa van de FEFC-leden vorig 
jaar met meer dan 20% groeide en in januari 2008 nog 17% haalde, 
bleef de groei in mei en juni beperkt tot respectievelijk 9,3% en
5,2%. Daarna zal de groei verder zijn afgenomen. De vlootcapaciteit 
van 10,9 mln teu zal daarentegen net circa 14,4% groeien in 2008, 
gevolgd door 13,5% in 2009 en 13,0% in 2010. Daarbij is rekening
gehouden met een beperkte sloop (circa 30.000 teu in 2008), maar 
niet met het afzeggen van bestaande nieuwbouwcontracten.
Daewoo cancelde al een order voor acht containerschepen, omdat 
de eigenaar de eerste aanbetaling niet kon of wilde verrichten. Het
sloopaanbod kan drastisch toenemen wanneer de goede
verdiensten inderdaad opdrogen en India en Bangladesh
aantrekkelijke sloopprijzen blijven betalen. Ondertussen storten de 
reders zich en masse op brandstofbesparing door langzamer varen,
wat de mogelijkheid biedt meer schepen in de vaart te houden.
Althans, zolang er geen noodzaak is het aantal diensten terug te
brengen. Een extra onzekerheid is Tui’s aangekondigde verkoop van
Hapag-Lloyd. NOL uit Singapore en een Hamburgs
gelegenheidsconsortium hebben een serieus aanvangsbod 

Uur nul komt eraan 
Op 18 oktober 2008 is het uur nul voor de lijnvaart op Europa. Dan mogen na ruim 130 jaar 
conferences met diensten naar en van de EU niet meer bestaan. Enkele hebben zich reeds 
ontbonden voor de fatale datum, maar de Far Eastern Freight Conference (FEFC) houdt vol tot 
het bittere einde. Wanneer de lijnvaartreders niet langer gezamenlijk de vrachten en 
toeslagen mogen vaststellen en afspraken maken over de capaciteit, verwachten velen een 
toekomst met grotere vrachtschommelingen, overeenkomstig de bulkvaart.  

Door Menso de Jong
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gemaakt van respectievelijk 3,1 en 3,4 miljard dollar. John
Fredriksen en Alexey Mordashov, de twee grootste aandeelhouders
van Tui met elk meer dan 15%, hebben waarschijnlijk geen bod
uitgebracht. Beiden hebben meer belang bij een stijgende
aandelenkoers van Tui. Fredriksen heeft bovendien eerder
aangekondigd samenwerking met het Hamburgse consortium te
kunnen overwegen. Mocht de verkoop doorgaan (het blijft mogelijk
dat Tui de aangeboden prijzen te laag vindt) dan is te vrezen dat de 
concurrentie zal proberen een deel van Hapag-Lloyd’s markt over
te nemen door lagere vrachtprijzen aan te bieden, zoals destijds
gebeurde bij de verkoop van P&O-Nedlloyd aan Maersk.

Ladingcijfers verzamelen
Een belangrijke taak voor vele conferences is ook het verzamelen
van vervoerscijfers. Zo publiceerde de FEFC hoeveel teu’s de leden
in totaal hebben vervoerd. Hun marktaandelen werden niet 
genoemd. Daarentegen is in de krant regelmatig te lezen hoeveel
auto’s en van welke merken er in een land zijn verkocht. Ook is
bijvoorbeeld vaak bekend welk marktaandeel bedrijven als Colgate
en Unilever hebben in een bepaald product. Overeenkomstige 
gegevens zijn er niet voor de lijnvaart, simpelweg omdat er geen
offi ciele douane- of statistiekbureaus zijn die deze cijfers
verzamelen.
De voormalige Brusselse lobby-organisatie European Liner Affairs
Association (ELAA) heeft zich nu omgevormd tot een
handelsorganisatie met de gekwalifi ceerde zegen van de Europese 
Commissie. De ELAA gaat ladingcijfers van alle aangesloten 
rederijen verzamelen. Voor zowel afschepers als reders kunnen
deze gegevens uiterst nuttig zijn. Het is te hopen dat Brussel geen 
juridische belemmeringen tegen de plannen zal opwerpen.
Na de huidige economische malaise komt er vast weer een periode
van bloei. De vrachten kunnen dan opnieuw fl ink oplopen - met of 
zonder conferences - als gevolg van aanhoudende infl atiedruk. De
olieprijs zal hoog blijven zolang OPEC de productie nauwelijks 
opvoert, omdat iedereen roept dat we minder afhankelijk moeten 
worden van fossiele brandstoffen.
Verder zorgen de groenen ervoor dat de bedrijfskosten steeds
hoger worden door milieumaatregelen, die moeten zorgen dat de
gemiddelde wereldtemperatuur in 2100 een fractie lager zal zijn dan
het geval zou zijn zonder deze geldverslindende maatregelen. Zo zal
het voorstel de scheepvaart te laten overschakelen naar dieselolie 
een verdubbeling van de bunkerkosten betekenen met een zeer 
beperkte milieuwinst.

Meer tol betalen
Daarnaast is er de dreiging van een extra tolheffi ng in de 
Middellandse Zee. De Middellandse Zee Unie, bijeengeroepen door 

de Franse president Sarkozy, is formeel tot stand gekomen. De 43
aangesloten landen willen een schoner en veiliger Middellandse
Zee, op zich een loffelijk streven. Om het te bekostigen, rept een
gepresenteerde studie over de invoering van een tol van één euro
per ton lading, te heffen bij de toegangen tot de zee: Gibraltar,
Suezkanaal en Bosporus. Daarbij wordt geen woord gerept over
inschakeling van IMO, de organisatie die reeds een begin heeft 
gemaakt door het gebied een Special Area te maken onder Marpol 
Annex V vanaf mei 2009. Dat kan, omdat er inmiddels voldoende 
havenontvangstfaciliteiten zouden zijn.
Met vogels van zulke verschillende pluimages zal de nieuwe Unie
voorlopig wel een politieke praatclub blijven. Alleen al de
verdeelsleutels voor de inkomsten uit tolheffi ng en voor de
benodigde uitgaven ter opschoning van de zee en verbetering van
de veiligheid kunnen tot oeverloze discussies leiden. Zogeheten
‘Motorways of the Seas’ moeten er ook komen binnen het
Uniegebied, maar het lukt de EU niet eens deze van de grond te 
krijgen binnen de eigen grenzen. Hoe dat moet tussen de EU en 
niet-leden is volstrekt onzeker. Voor Egypte kan een extra tolheffi ng 
van bijvoorbeeld 120.000 dollar (10.000 teu met gemiddeld 12 ton
lading) onaantrekkelijk zijn, omdat het daardoor moeilijker wordt de
eigen tolgelden voor het Suezkanaal te verhogen.
Tenslotte maakt Sarkozy met zijn plannen het gemakkelijker voor 
andere landen tol te heffen voor onder andere de Straat van 
Malakka, Torres Straat, Rijn en Mississippi. ‘Terug naar de 
Middeleeuwen’ is dan ons toekomstbeeld.

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

Emotion
JR Shipping heeft 1 augustus in Harlingen de
Emotion (bouwnummer 547, imo 9359258) in
gebruik genomen. Doopster was Tineke
Netelenbos, bestuursvoorzitter van de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Reders (KVNR). De proefvaart had 21 en 22 juli
op de Oostzee plaats. Deze Baltic Max
containerfeeder van het type PW-1400 met
ijsklasse 1A werd gebouwd bij de Peene
Werft in Wolgast (onderdeel van de
Hegemann Gruppe). Met een laadcapaciteit
van 1440 teu of 1040 teu van 14 ton en een
maximale diepgang van 9,60 meter kan het
schip nog net door het Kieler kanaal. Het
15.995 bt metende schip kostte ruim 33 miljoen
euro en werd ondergebracht bij Emotion

Shipping als grootste containerschip onder de 
vlag van JR Shipping. De Peene Werft is nu 
bezig met de identieke Empire (bouwnummer 
554, imo 9387425), die volgend najaar in de 
vaart komt. JR Shipping heeft een optie op 
nog twee schepen van het type PW-1400 met 
oplevering in december 2009 en maart 2010.

Om de instroom van nieuw personeel te 
bevorderen is de Emotion met extra hutten en 
een leslokaal ingericht als stageschip. Er is 
ruimte voor maximaal acht zeevaartstudenten 
en hun begeleiders. JR Shipping heeft met het 
Maritiem Instituut Willem Barentsz een 
stageprogramma ontwikkeld onder de naam 
JR MasterClass.  

Robijn
De Robijn (bouwnummer 1210, imo
9423669) van Combinatie Van
Donderen (Klaas van Donderen,
Jamie Muylaert en Arthur
Schwering) is 22 augustus in
Delfzijl gedoopt. Het casco kwam
in maart van Korçula naar
Harlingen en arriveerde 7 mei bij
Peters in Kampen voor de afbouw.
Op 18 augustus maakte het schip
de proefvaart op de Waddenzee.

De Robijn is de tiende Icerunner 3650 die
Peters voor de bij Wagenborg Shipping
aangesloten reders en kapitein-eigenaars
bouwt. De belangrijkste gegevens van de
Icerunner 3650: 2528 bt, 1053 nt, 3650 dwt;
89,99 (84,95) x 12,50 x 8 (5,43) meter. De
hoofdmotor is een Wärtsilä 9L20 van 1800 kW
bij 1000 tpm via een Scania Volda-
reductietandwielkast (5,24:1) op een
omkeerbare schroef in een straalbuis van
2700 mm.
In Korcula is nu de elfde Icerunner in
aanbouw voor John McEvoy. Deze Yvonne
(bouwnummer 1211, imo 9423671) wordt in
december opgeleverd.

Opleveringen

Scheepswerf De Hoop in Lobith en Foxhol
bouwt voor Oceanografia in Mexico Stad een
duikondersteuningsschip (bouwnummer 429,
70 x 18 meter) en zes offshoresupportschepen
(bouwnummers 430-435, 60 x 12,80 meter). De
schepen worden ingezet in de Golf van
Mexico en worden in 2009, 2010 en 2011
opgeleverd. De Hoop heeft nu elf
offshoreschepen en een binnenvaartpassa-
giersschip in portefeuille plus twee
engineeringcontracten, waarmee de werf tot
2011 van werk is verzekerd. De werf is nu

bezig met bouwnummer 224, het duikonder-
steuningsvaartuig Don Amado (imo 9440368), 
ook voor Oceanografia. Damen Shipyards in 
Gorinchem gaat na een Europese aanbeste-
ding een Stan Tug 1907 bouwen voor de 
Havendienst van Amsterdam. De werkboot 
(19,33 x 7,33 x 3,40 meter) wordt ingezet voor 
patrouilles, sleepwerk en brandbestrijding. De 
Stan Tug krijgt een trekkracht van 15 ton en 
twee bluskanonnen van elk 450 m3. No Limit
Ships (Groningen) gaat voor Jan De Nul voor 
de tweede keer een hydrografisch meetschip 

bouwen, dat peilwerkzaamheden kan verrich-
ten in extreem tropische weersomstandighe-
den. Eind 2007 leverde de werf het eerste
schip op en dat is nu aan het werk bij de
eilandengroep in Dubai. Deze No Limit 1640,
de DN 75, is in december naar Dubai ver-
scheept. (zie SWZM 2-08, pag. 8) De tweede,
de DN 96 (bouwnummer 19), wordt medio 2009
opgeleverd. Voor het Zweedse MMT wordt
een bestaande No Limit omgebouwd tot
hydrografisch peilschip om daarmee de
zeebodem rond Engeland in kaart te brengen. 

Nieuwe opdrachten

Door G.J. de Boer

Containerschip Emotion (foto M. Coster)

Icerunner Robijn in Delfzijl (foto B.F.H. Spruijt)
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Waterstroom

511552, imo 9428047) is half juli in de
thuishaven Delfzijl aangekomen. Deze bij
Damen Shipyards in Gdynia voor Wagenborg
Sleepdienst in Willemstad/NA  gebouwde
ASD Tug 2810 wordt in september gevolgd
door de identieke zuster Waterstraat
(bouwnummer 511553, imo 9428059). De
belangrijkste gegevens: 28,67 (25,79) x 10,43 x
4,60 (4,91) meter. Twee Caterpillars 3516B TA/
HD/C leveren 4930 rpk bij 1600 tpm op twee
Rolls Royce US 205-roerpropellers van 2400
mm. Ze hebben een trekkracht van 60 ton en
een snelheid van 13,7 knopen.

Blue Sea
Barkmeijer Shipyards heeft recent de Blue
Sea (bouwnummer 317, imo 9357511)

opgeleverd. Na de proefvaart op 3 juli van 
IJmuiden naar Harlingen werd zij dezelfde 
dag in Harlingen overgedragen aan Tristar 
Shipping in Kollumerzwaag. De Blue Sea 
heeft Lemmer als thuishaven.
Het schip kan alle soorten droge lading en 
containers vervoeren en heeft een meerjarig 
charter van een Spaanse charteraar. Belang-
rijkste gegevens: 89,99 (84,99) x 14 x 7,15 (5,68) 
m; 2999 bt, 1639 nt en 4519 dwt, ruiminhoud 
209.601 cft. De MaK 6M25 levert 1800 kW bij 
750 tpm, goed voor 12 knopen. Klasse: Bureau 
Veritas I X HULL X MACH general cargo ship 
Unrestricted navigation + AUT-UMS MON-
SHAFT Heavy Cargo 105kN/m². 

De Nieuwe Prins
Op 18 juli voer De Nieuwe Prins voor RET in 
de Europoort de eerste keer tussen Hoek van 
Holland, Europoort en de Maasvlakte. Deze 
DFF 3007 (31,30 x 7,70 meter) is bij Damen 
Shipyards in Singapore (bouwnummer 538203) 
gebouwd voor de Stadsregio Rotterdam. De 
Fast Ferry vertrekt elk half uur uit de 
Berghaven in Hoek van Holland naar de haltes 
Landtong (Rozenburg), de Maeslantkering 
(Hoek van Holland) en via de Maasvlakte 
terug naar de Berghaven. De Nieuwe Prins 
biedt plaats aan 130 passagiers en 50 fietsen. 

Waluka Tharani
Damen heeft een veelzijdige cutterzuiger van
het  type CSD 200, de Waluka Tharani,
overgedragen aan de Ceylon Fishery
Harbours Corporation op Sri Lanka. Het land
heeft de kleine zuiger nodig, omdat vele
havens door de tsunamiramp zijn verzand. De
zuiger heeft een baggerpomp en een
grijperkraantje om rommel op te vissen. De
zuiger wordt op een trailer naar de vele kleine
visserijhavens getransporteerd. De Waluka
Tharani heeft eigen voortstuwing en kan met
een snijkop met 15 kW cuttervermogen
baggeren tot vijf meter diep. De baggerpomp,
type BP1815, wordt aangedreven door een
diesel van 138 kW en werkt op een flexibele
drijvende persleiding van 200 mm.

HAM 318
Begin augustus heeft Van Oord de HAM 318
(bouwjaar 2001, imo 9229556) na verlenging en
modernisering bij Cosco Shipyard  in Dalian
opnieuw in de vaart gebracht. Een
middensectie van 52 meter bracht de hopper
op 37.293 m3, waardoor de HAM 318 nu de 
grootste hopperzuiger ter wereld is. De HAM
318 is nu in de Perzische Golf bezig bij de
aanleg van het derde en grootste palmeiland
van Dubai. De belangrijkste gegevens: 227,20
x 32 x holte (mal) 17,12, baggerdiepgang 13,37
meter; 33.515 bt, 61.071 dwt, maximale
baggerdiepte 70 of 101 meter, snelheid
(geladen) 15,5 knopen.

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

Proefvaart Blue Sea (foto R. Coster)

Cutterzuiger CSD 200
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Maand Maritiem

Rederijnieuws 

Iberian Express
Op 27 juni nam Vroon in Breskens de Iberian
Express (bouwnummer 40.424, imo 9405100)
over van de Jinling-werf in Nanjing. Deze
snelle containerfeeder is van het type CV 1100
waarvan er al bijna 200 zijn gebouwd. In
beheer van Fleet Management in Hongkong
vaart de Iberian Express in charter van
Shanghai Panasia Shipping in een lijndienst
tussen Zuid-China en Japan met Hongkong,
Huangpu, Xiamen, Tokio, Yokohama en
Nagoya als hoofdhavens. De afmetingen van
de 13.689 dwt metende Iberian Express: 148
(140,30) x 23,25 x 11,50 (8,50) meter. De
containercapaciteit is 1118 teu of 700 teu van
14 ton. De dienstsnelheid is 19,6 knopen. Eind
dit jaar levert Jinling de identieke Indian
Express (bouwnummer 40.425, imo 9405112)
aan Vroon op.

Vroon Offshore Services gaat de vloot in
Zuidoost-Azië tot 2011 uitbreiden met tien
bevoorraders. De Maleisische werf Eastern
Marine leverde in augustus de VOS Energy
(2340 rpk, bouwnummer 71, imo 9452115) op.
De Chinese werf Nam Cheong levert drie
ankerbehandelings- en bevoorradingsvaar-
tuigen (bouwnummers SK 38, 39 en 41) op in
het tweede en derde kwartaal van 2009.
Fujian South East Shipyard kreeg een order
voor zes vaartuigen (trekkracht 60 ton,
bouwnummers DN-59-M-74 t/m 79) met
oplevering in het vierde kwartaal van 2010 en
het eerste kwartaal van 2011. Alle vaartuigen

komen onder de vlag van Singapore. Het 
worden verbeterde versies van de Dea Zeus 
(imo 9405411) en Dea Hercules (imo 9401702), 
die dezelfde werf in 2006 en 2007 bouwde. 
VOS opereert sinds begin dit jaar ook vanuit 
Singapore, nadat Nomis Shipping met een 
vloot van dertien schepen werd overgeno-
men. Nomis Shipping International is in au-
gustus hernoemd in Vroon Offshore Services 
Singapore. VOS beschikt nu over een vloot 
van ruim honderd schepen: multirole ERRV’s, 
suppliers, ankerbehandelaars, subsea support 
en utilityvaartuigen - op de Noordzee, Middel-
landse Zee en in Zuidoost-Azië. Er zijn voor 
Vroon 28 offshorevaartuigen in aanbouw.  

P&O Ferries
P&O Ferries heeft bij Aker Yards in Rauma 
twee veerboten (bouwnummers 1367 en 1368) 
voor de route Calais-Dover besteld. Met hun 
49.000 bt en 210 meter lengte worden zij ‘de 
grootste tot dusver’ op de korte Kanaalroute. 
De schepen krijgen een garagelengte van 
2700 meter (180 twaalfmeter trailers en 195 
personenauto’s) en accommodatie voor 2000 

passagiers. De order heeft een waarde van
360 miljoen euro. Het eerste schip komt in
december 2010 in de vaart, het tweede in
september 2011. De rederij heeft een optie op
twee identieke schepen. 

Stena Line
Aker Yards Germany in Wismar bouwt de
eerste ropaxferry voor de Stena Rederij in
Gotenburg. De Zweedse rederij heeft er twee
besteld ter waarde van 400 miljoen euro. Aker
in Rauma ontwierp de schepen in nauwe
samenwerking met de rederij. De schepen
(bouwnummers 159 en 164) worden met hun
63.600 bt, 240 meter lengte en 32 meter
breedte de grootste ropaxferry’s ter wereld.
Voor vrachtwagens komt 5500 meter garage-
lengte ter beschikking en voor personenauto’s
728 meter. Aan boord is accommodatie voor
1200 passagiers. De voortstuwing bestaat uit
twee MAN-motoren type 8L48/60 van 9600 kW
en twee MAN-motoren type 6L48/60 van 7600
kW voor een dienstsnelheid van 22 knopen.
De schepen worden in het eerste en derde
kwartaal 2010 opgeleverd.

Containerfeeder  Iberian Express

Veerboot voor P&O Ferries

Ropaxferry voor Stena Line



-MARINE TRAINING SERVICES
COURSE PROGRAMME OCTOBER - NOVEMBER 2008  

Classification and Statutory 
Requirements  
27-29 October, Rotterdam
25-26 November, Copenhagen 

Electrical and Control Engineering 
21-22 October, Rotterdam

Risk Management and Incident 
Investigation
7-9 October, Rotterdam 
18-20 November, Copenhagen

Ballast Water Management 
11 November, Rotterdam

Hull Inspection - Damage and 
Repair
6-8 October, Copenhagen
29-31 October, Rotterdam 

Ship New Construction 
14-16 October, Rotterdam 

ISM Code Internal Auditor 
29-30 October, Copenhagen 

Shaft Alignment course 
4-5 November, Rotterdam

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.
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Maand Maritiem

Jachten 

Amphitrite
Moonen Shipyards in ’s-Hertogenbosch heeft
de Amphitrite, de achtste van het type
Moonen 84, opgeleverd. De Moonen 84 is
ontworpen door René van der Velden en het
stalen casco werd getekend door Stolk
Marimecs. De opbouw is geheel van
aluminium. Het interieur is in nauw overleg
met de opdrachtgever door Art-Line Interior
Design ingericht. De Amphitrite heeft twee
Caterpillar-diesels van het type C 18 DI-TA, die
samen 714 kW leveren bij 1800 tpm, goed voor
een top van 12,5 knopen. De actieradius
bedraagt 2800 mijl bij 9 knopen. Volledig
uitgerust heeft de Amphitrite een
waterverplaatsing van 115 ton. De afmetingen:
26,25 (23,65) x 6,67 x 1,80 meter.

Freule
Scheepswerf Jongert in Medemblik gaat voor
Nederlandse rekening het 41 meter lange
aluminium motorjacht Freule bouwen. Deze is
ontworpen door Azure Naval Architects in
samenwerking met Cor D. Rover en Erik van
Dongen. De oplevering wordt medio 2010
verwacht. De belangrijkste gegevens: 40,80
(34,30) x 7,80 x 2,05 meter; waterverplaatsing
160 ton. Twee MTU-motoren type 12V4000
M73 leveren 1920 kW bij 1970 tpm, goed voor
een kruissnelheid van 20 en een topsnelheid
van 22 knopen. De actieradius bedraagt 1000
mijl bij kruissnelheid.

Lady B
Bij Vitters Shipyard in Zwartsluis is begin juni 
het casco van de Lady B, een 44 meter lang 
aluminium zeiljacht, aangekomen. De Lady B 
is ontworpen door Dubois Naval Architects 
met een RhoadesYoung Design interieur. 
Naast de eigenaarshut zijn er drie hutten voor 
gasten plus accommodatie voor zes 
bemanningsleden. De belangrijkste gegevens: 
44,70 (40,20) x 9 x 4,12 meter (met ingetrokken 
kiel) of 6,12 meter; waterverplaatsing 240 ton. 
Een Caterpillar-diesel C18 c-rating levert 533 
kW bij 2100 tpm. De masthoogte bedraagt 
54,67 meter. De oplevering vindt eind 2009 
plaats. Klasse: Lloyd’s X100 A1, SSC Yacht 
Mono G6 (X) LMC – UMS.

Secret
Feadship Royal Van Lent heeft onlangs het
dubbelschroefs motorjacht Secret
opgeleverd. Het ontwerp is van De Voogt
Naval Architects in samenwerking met de
opdrachtgever en interieurontwerper Jim
Harris. De Secret heeft een stalen casco en
een aluminium opbouw. De afmetingen: 61,20
x 10,90 x 3,30 meter. De twee Caterpillar-
motoren 3516B-DITA leveren elk 1492 kW bij
1600 tpm voor een top van 16 knopen. Bij 12
knopen is de actieradius 5000 mijl. Klasse:
Lloyd’s X100 A1, SSC, Yacht (P), Mono, G6,
LMC, UMS, MCA

Amphitrite (foto Flying Focus) Impressie Motorjacht Freule 

Zeiljacht Lady B (foto Albert Brunsting)

Motorjacht Secret



SWZ|MARITIME18

Ocean Mercury

in Aalsmeer heeft het eerste dubbelschroefs
motorjacht van het type SL39 te water
gelaten. Deze Ocean Mercury (bouwnummer
675) is een ontwerp van De Voogt Naval
Architects met een interieur van Terence
Disdale Design. Het casco is van staal, de
opbouw van aluminium. De Ocean Mercury
beschikt over vier gastenhutten en biedt

ruimte aan acht bemanningsleden in vier 
tweepersoons hutten. De afmetingen: 39 x 
9,10 x 2,75 meter. De motoren zijn twee MTU’s 
type 12V2000 M70 van elk 788 kW bij 2100 tpm, 
die via Reintjes-tandwielreductiekasten 
(1:5,25) twee vijfblads en omkeerbare 
schroeven aandrijven. De topsnelheid 
bedraagt 14 knopen. Klasse: Lloyd’s X100 A1, 
SSC, Yacht, Mono, G6, XLMC, UMS. 

Opleveringen binnenvaart

Mon Désir 
VeKa Shipbuilding heeft de bij TeamCo
Shipyard in Heusden afgebouwde Mon Désir
(5518 ton, 135 x 14,20 meter) overgedragen
aan Jan en Jolanda van der Stelt. Het casco
werd gebouwd in het Russische Astrakan. De
Mon Désir heeft twee Cummins-motoren type
QSK 50 van elk 1700 rpk bij 1800 tpm op twee
schroeven. De Mon Désir wordt bevracht
door DAP Barging en gaat vooral kolen
vervoeren naar het Ruhrgebied. 

Friendship
TeamCo in Heusden leverde onlangs ook het
bunkerschip Friendship (6350 ton, 135 x 15
meter) op aan Dennis Mandemakers, Fré
Molegraaf en George Rensen. De twee
Caterpillars 3512 leveren elk 1521 pk bij 1600
tpm op twee schroeven. Het casco werd in
opdracht van Rensen Shipbuilding gebouwd
in Rusland. De Friendship heeft 18 bunker-
tanks van 380 m3 en 9 Bornemann-pompen 
met een capaciteit van 200 m3 per uur.

AmaDante
Scheepswerf Grave leverde 30 mei het mps
AmaDante (110 x 11,45 meter) op aan AMA
Waterways (v/h Amadeus Waterways). De
AmaDante (bouwnummer 156) is het vierde
schip uit een serie van acht voor deze rederij.
De werf leverde eerder de AmaDagio,
AmaLegro en AmaCello op. Volgend jaar
worden de AmaLyra en AmaDolce gebouwd

en in 2010 bouwt Scheepswerf Grave twee
135 meter lange passagiersschepen voor
AMA.  De AmaDante heeft twee Caterpillars 
C32 op twee roerpropellers. De boegschroef 
wordt aangedreven door een Caterpillar C18. 
De nieuwe schepen varen voornamelijk met 
Amerikaanse en Aus-tralische gasten op de 
Nederlandse binnenwateren, de Rijn en 
Donau. Er is accommodatie voor 148 
passagiers in 69 tweepersoons hutten, 2 
eenpersoons hutten en 4 suites.

Mariposa
Jan en Caroline Besjes hebben recent de 
Mariposa (3271 ton, 110 x 11,45 meter) 
overgenomen van Combi International in 
Raamsdonksveer. De Mariposa werd 
afgebouwd bij Machinefabriek Bayens in 
Raamsdonksveer en heeft een Caterpillar 
3512C HD van 1835 pk bij 1600 tpm. De Veth-
boegschroef heeft een vermogen van 571 rpk.  

Jowi
Scheepswerf Breko in Papendrecht heeft het 
dubbelwandige bunkerschip Jowi (6000 ton, 
135 x 15 meter) opgeleverd aan Henk, Daniël 
en Alexander Wanders en mede-eigenaar 
kapitein Danny Huisman. Het casco is 
ontworpen door Rensen Shipbuilding en in 
China gebouwd. In de Jowi liggen twee 
Caterpillars 3512C van 1521 pk elk. De twee 
boegschroeven hebben een vermogen van 
593 rpk. De Jowi heeft een capaciteit van 6764 

m3, verdeeld over 18 achter elkaar geplaatste
verwarmde ladingtanks. De Aalborg-
verwarmingsketel heeft een capaciteit van
2000 kW. Vier Bornemann-pompen, type HC
232, hebben een capaciteit van 425 m3 per uur
bij 8 bar voor zware stookolie. De Jowi heeft
een bunkergiek van 28 meter lang met twee
10’-leidingen, waardoor maximaal 2000 m3 per
uur kan worden verpompt. Unibarge heeft de
Jowi in Amsterdam gestationeerd.

Deo Confidentes 
VeKa Shipbuilding in Werkendam leverde de
Deo Confidentes (3748 ton, 135 x 11,45 meter)
op aan de familie Bosch-de Jong uit Ouder-
kerk a/d IJssel. Het casco komt uit Orsova. De
Deo Confidentes heeft twee Caterpillars type
C32 van elk 1014 rpk op twee schroeven. De
twee boegschroeven zijn elk 535 rpk sterk.
Het schip is geschikt voor droge lading
(bouwzand) en containers. 

Vilardo
Bodewes Binnenvaart in Millingen heeft de
Belgische Vilardo (2620 ton, 110 x 11,45 meter)
afgebouwd en in juni overgedragen aan Björn
Demunter en Petra De Wachter. Het casco
werd in China gebouwd in opdracht van
Combi International. De Caterpillar 3512C
levert 1835 rpk bij 1600 tpm en drijft via een
Reintjes-keerkoppeling WAF 763L (5,136:1)
een Promarin-schroef (1750 mm) in een
Optima-straalbuis (1762 mm) aan. De

Motorjacht Ocean Mercury
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-
dreven en levert 638 rpk bij 1800 tpm. De
Vilardo gaat vanuit het ARA-gebied voorname-
lijk kolen en graan vervoeren naar de Moezel.
De eigenaren hebben een vast contract met
een kolencentrale in La Maxe.

Dirk-Romy
Begin juni heeft Machinefabriek Smits in
Capelle a/d IJssel de Dirk-Romy (4246 ton,135 x
11,45 meter) opgeleverd aan VOF Van Dijk-
Heuvelman (Dirk van Dijk en compagnon A.
Heuvelman) uit Krimpen a/d IJssel. Het Chinese
casco werd geleverd door Combi International
in Raamsdonksveer. De twee Caterpillars 3512C
brengen elk hun 1512 rpk bij 1600 tpm via
Reintjes-keerkoppelingen, type WAF 665L
(5,571:1) over op twee vijfblads schroeven van
1700 mm. De twee boegschroeven worden
aangedreven door een Caterpillar C 18 van 608
rpk. De Dirk-Romy is van het type Combi Twin en
ingericht voor vervoer van containers (zestien
lengtes in het ruim) en bouwzand. 

Marjon
Eind mei heeft VOF Den Hollander-van
Blanken in Dordrecht zijn in afbouw zijnde
schip doorverkocht en dat werd vernoemd in
Paul Delveaux (3200 ton, 110 x 11,45 x 3,65
meter). Het schip werd voor Rensen
Shipbuilding en Oosse Maritiem uit
Zwijndrecht bij Machinefabriek Dolderman in

Dordrecht afgebouwd. Het casco kwam uit 
Astrakan. De Caterpillar 3512C drijft via een 
Reintjes-keerkoppeling, type WAF 763L 
(5,136:1), één schroef aan. De boegschroef 
wordt aangedreven door een Caterpillar C18. 

Procyon
Begin juni is de dubbelwandige tanker 
Procyon (3204 ton, 110 x 11,45 meter) door 
Shipping Trade Sirius (familie Wagenaar) uit 
Werkendam overgenomen van VeKa 
Shipbuilding in Werkendam. Het casco werd 
gebouwd in Roemenië. De Procyon heeft een 
Caterpillar-motor van 1835 rpk, die via een 
Masson-keerkoppeling, type MM W7400 
(5,031:1) één schroef in een Optima-straalbuis 
aandrijft. De Omega-boegschroef heeft een 
vermogen van 375 kW. 

Simcha
Rensen Shipbuilding en Oosse Maritiem hebben 
in juni de Simcha (3212 ton, 110 x 11,45 x 3,64 
meter) overgedragen aan de familie Timmer uit 
Dordrecht. Het Russische casco werd geleverd 
door GSK Company. Afbouwer was De Groot 
Scheepstechniek in Dordrecht. De Mitsubishi 
S16R-C2MPTK van 1670 rpk bij1600 tpm drijft via 
een Masson-keerkoppeling, type MM W7250, 
(5,031:1) een Promarin-schroef (1800 mm) aan. 
De Simcha heeft twee boegschroeven die 
worden aangedreven door twee KMD-motoren 
van elk 400 rpk bij 1800 tpm. 

Pealko
WPI Shipbuilding heeft eind juni aan Pealko
Transport & Logistiek (familie Guise-
Koopmans) de Pealko (3210 ton, 110 x 11,45 x
3,55 meter) opgeleverd. Het casco werd in
opdracht van P. de Waardt Shiptrading in
Ouderkerk a/d IJssel gebouwd in Polen en de
afbouw had plaats bij Asto in
Raamsdonksveer. De Mitsubishi S16R-
C2MPTK levert 1700 rpk bij 1600 tpm via een
Masson-keerkoppeling, type MM W7250
(5,031:1) op één schroef. De Omega-
boegschroef is 650 rpk sterk.

Manouk II
Begin juli heeft VeKa de dubbelwandige
tanker Manouk II (2950 ton, 110 x 11,40 meter)
opgeleverd aan Manouk Shipping (familie
Molewijk) uit Werkendam. Het casco werd
gebouwd in het Poolse Plock. De ABC 6DZC-
1000-116-A levert 1800 rpk bij 1000 tpm via een
Masson-keerkoppeling, type MM W 18000C,
(3,005:1), op een Van der Voorden-schroef in
Optima-straalbuis (1762 mm). De Omega-
boegschroef levert 375 kW. Er is nog een
tanker in aanbouw, de Manouk III, die in
december wordt opgeleverd. Bevrachter is
Oeltrans Tankfracht.

Vagebond
Het containerschip Vagebond (5200 ton, 135 x
14,20 x 3,80 meter) van de familie Bos uit
Ridderkerk is begin juli door Hendricks
Scheepvaart in Gorinchem opgeleverd. Het
Chinese casco werd afgebouwd bij Werf ’t
Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht. De twee
Mitsubishi’s S12R-C2MPTK leveren elk 1278
rpk bij 1600 tpm via een Masson-
keerkoppeling, type MM W5200, (4,962:1) aan
twee schroeven in Optima-straalbuizen (1714
mm). De twee boegschroeven zijn van het
type Veth-Jet 3-K-1300 en hebben elk een
vermogen van 571 rpk. De Vagebond vaart
voor Alcotrans Container Line in Zwijndrecht
in een dienst Antwerpen-Rotterdam-
Düsseldorf.

Dirk-Romy (foto Flying Focus)
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operations at sea did require study into the seakeeping
behaviour of those relatively small tugs and the study into some
critical operational aspects like fenders, winches and not the
least the human operator. MARIN initiated to this end a larger
than ever Joint Industry Project (JIP) called SAFETUG (thirty
participants, see table) on the operation of tugs in waves. The
project addresses both the escorting (high speed) type of
assist as well as the berthing (low speed) assist in open,
exposed waters, including the issues of fendering, winches,
ultimate safety and finally hull design changes to improve the
motion behaviour. The project just started its second phase and
covers all oil majors and relevant tugoperators, builders and
designers. The total budget amounts to nearly three million
euro.

Door ir. J.H. de Jong

Tug Assist at Sea 
From sitting ducks to ‘flying’ seagulls

The tug industry is busy and changing for the better. Good order 
books are filled with interesting and innovative designs. What 
keeps them busy and to what purpose? Endusers are driving 
mostly the tug industry; oil companies and offshore operators 
need them at sea to support their offshore facilities; harbours 
need them to facilitate and safeguard ever larger VLCC’s be it 
crude or containers and vessels carrying dangerous goods 
(LNG) often partly in exposed conditions.

Since the development of harbour tugs over the fifteen years
into compact, highly manoeuvrable and powerful vessels, the
industry has been waiting to extend its mission. The
capabilities considerably increased following the introduction
of azimuthing thrusters and the optimized hull designs for
indirect towing (the ‘flying’ mode).  Sure, part of that extended
mission was already fulfilled in ports managing ever larger 
vessels. However, a further task was forced upon them; the
operational assistance at sea. The latter being a distinction
from the old days, long haul tows (now largely replaced by
heavy lift transports).  Basically two types of operations can be
defined at sea: those at slow speed around near offshore
terminals and in harbour approaches at speed for the
assistance of entering vessels. The latter operation concerns
the larger vessels or vessels carrying dangerous goods 
entering ports. Tug (emergency) assistance at sea is required 
either to save vessels carrying dangerous goods from disaster 
in case of an emergency or just to guide large, high speed
vessels. Their high speed comes along with the high ‘dead
slow’ of those large vessels. Their being out at sea of the tugs
is needed because of the required early connection which
guarantees their effective assistance once inside the port,
where it could be quickly needed for stopping or manoeuvring.
The first type of operation at slow speed concerns the offshore
offloading services. It requires tugs to stay out at sea, assist for
longer periods (approach and staying berthed) and again to
operate in open sea, exposed conditions.
It was recognised by the industry that these exposed

Oil Companies Tugoperators & Class Design & Build
BP Adsteam Robert Allan Ltd
TOTAL SvitzerWijsmuller SEC engineering
SHELL Lamnalco Markey Winches
ChevronTexaco Kooren Tugs Trelleborg Marine
ConocoPhillips Smit SBM
Petrobras Novatug SIPORT XXI
EXXON Worldwise DAMEN
Gaz de France Tidewater Bharati Ship Yards
BHPBilliton MOD UK Otto Candies
Neste Oil Lloyd’s Register Port de Gijon

Bureau Veritas Voith
Wartsila
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Objectives of Joint Industry Project SAFETUG

quantification of the operational envelopes of existing tugs
while assisting in waves. As it was unknown what would stop
tugs operating in waves the relevant criteria were looked after
as well. Obvious aspects would be tugmotions, water on deck,
stability & safety, fendering and winch/line performance. These
objectives also lead to the more general second phase
requirement to improve the tug designs on issues which turned
out to be relevant e.g. motion behaviour, winches and
fendering. The first objectives regarding the existing tugfleet
were addressed in SAFETUG I whereas the design
improvements of tugs with a view operating in waves were
addressed in SAFETUG II, which recently started at the Tugs
and Salvage Conference in Singapore last May.
All along the study a double focus on slow speed berthing
assistance and high speed escorting was kept. This article
presents the approach, some results and conclusions on the
safety of the operations.

Approach
From the outset of the project it was clear that information on
the capabilities of the existing was important, because these
would then be used to define the operability of the total
operation either escorting a vessel into a port or assisting an
offshore mooring operation. To this end at the start of the study
an operability model was set-up for both types of operation.
These models show the aspects to be addressed in order to
arrive at the correct availability and assist performance of the
tugs i.e. the effective Bollard Pull (BP) and towing force when
operating at speed.

Berthing operations
Each of the above shown aspects were addressed in model 
tests. All tests/calculations are done for two the tug concepts 
(Voith Water Tractor, VWT and Azimuth Stern Drive, ASD), for
different speeds and in various wave conditions:

The Box 1 covers the possible sheltering behind an offhore 
structure reducing the effective wave height. Box 2 refers to 
the possible decrease in towing force if the propeller flow runs 
underneath the hull. The content of box 6 about the dynamics 
of the tow line and winches operation turns out to be crucial 
for the performance of the tug in waves. A lot of further 
attention is paid in SAFETUG II on this issue, following first 
conclusions for SAFETUG I. The Model tests with ASD and

VWT tugs in waves at zero speed (Box 2)
are carried out with different wave
heights, wave periods and wave
directions at zero speed. The effective
thrust in waves is determined (Fw). The
results are needed to assess the
detoriation of the effective thrusts due to
the waves (tug motion and water
particle motions due to the waves). It is
assumed that for non-zero speed
conditions the effects are comparable or
less. The effective load that the tug can
apply on a towline or fender is
determined (Ftug), by subtracting the
mean wave drift load, current load and
wind load from the available thrust. The

Johan de Jong is manager Business Unit Ships 
bij het Marin en redacteur van SWZ Maritime.

Berthing Operability Methodology (arrows represent either wave directions or forces).
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results are needed to further assess the remaining effective BP 
whilst operating in waves, wind and current. The current only
applies to berthing conditions, were the positioning in current
conditions of the vessel is relevant (Box 3). In box 6 the final
resulting tow force is calculated and off importance in the
assessment of the operability envelope of the whole offshore
berthing operation. Photo 1 shows the model during the wave
thrust losses, which turns out to be significant but less than
expected, no serious ventilation did occur due to the wave
motion.

Escorting operations
The escorting operability methodology contains also the final
tug downtime assessment. For operators or engineers
designing an operation (port approach) the last stept is the
determination of the operability of the assisted vessel by
calculating the assist need based upon the envisaged
operation and the operable wave environments for the tug
(from item 7) and the effective mean tug forces (BP) in these
environments (from item 13, through 7, 12 and 11).

Items 1, 4 and 6 are input of the tug (hardware), the various
criteria (software) and the environment. Items 13 and 7 are 
output; effective mean tug forces per wave condition and a set
of feasible of wave conditions in which the tug and its crew
can operate.  Items 2, 3 and 5 determine together the limiting
conditions due to restrictions in motions based upon the set
criteria (item 6) and are fed into the wave climate per type of

operation. Items 2, 8 and 9 determine together the limiting
conditions of the line dynamics based upon known winch and 
line characteristics and assumed towline breaking criteria. The
results are fed into the wave climate diagram per type of
operation. Items 2, 11 and 12 determine together the effective
mean tug forces as being available based on the tug hardware
and given the environment and again per type of operation.
Major difference with the zero speed tug operations is the
higher importance of the tug motions itself. The indirect
operation in waves with forward speed (the ‘flying’mode)  is
critical due to the high level of lateral accelarations occuring.
Figure 1 shows the indirect operation and all combinations of
wave directions and sailing directions tested in the various
wave heights (up to four meter). The same conditions were also
applied in the ultimate stability testing. Photo 2 shows an 
example of the testing. Figure 2 shows one of the many results
for the resulting towing force.

Escorting Operability Methodology

Photo [1] Tug thrust losses testing.

Figure 1: Heel angles in high sea states in various wave directions.
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Ultimate stability
Halfway the project is was decided by the steering group to
focus more on ultimate stability tests for both tug types. The
operational group had urged to pay attention to the behaviour
of the tugs in the extreme circumstances. This as a mean to
discover the margins during the less extreme wave conditions.
These tests were used at the same time to perform some
variations on deck height, metacentric heights and towing point
positions (height and longitudinal position). The possible failure
scenarios are summarised in table 1. Typical results are
presented as in fi gure 1 showing the roll angles of the tug. It is

concluded on the basis of many tests that it was only 
possible to capsize the vessel with too low GM, high 
towing point connection and a high towline connection 
point. This confi guration is already not desirable in 
calm water, let alone in waves. It can therefore also be
concluded that, when the workability of the tug is

improved (acceptable accelerations, winch capabilities etc.), 
the fatal limits will be manageable.

Way ahead
The SAFETUG I project delivered a tremendous amount of data 
on the existing tugfl eet concerning the operations in waves. 
SAFETUG II will continue to deliver data on tug design 
improvements, hardly needed specifi cations on motion criteria 
for crew and design improvements on winches and fendering 
to even further extent the working ranges of what are already 
very effective tugs. Class societies join the project to facilitate 
these operations and address important issues as stability, 
strength and bolders.

Average tow line force
Hs= 4.0m, Tp=10 sec
(swell driven seas),
75degr tow angle

Average drift angle
Hs= 4m, Tp=10 sec
(swell driven seas),
75degr tow angle

Table 1 : Failure scenarios.

Phenomenon Wave direction Procedure
Nose diving 180° - 135°  The nose dived in the water, but 

due to the forward speed, the 
model sheers under water

Broaching 0° - 315° Due to loss of steering power, the 
aft end of the ship is taken by a 
wave crest and ‘overpasses’ the 
front.

Throwing over 45° In a very steep wave, a large 
heeling angle could occur

Loss of stability 225° Waves are attacking on a side 
due to water on  where the water can come 
deck  easily on deck.

Figure 2: The resulting towing whilst operating in waves in the indirect condition.
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programma, Integrated Logistic Support (ILS), voor de nieuw te
bouwen eenheden. Dit programma bekijkt over de hele
levensduur wat nodig is om de schepen aan te schaffen en
operationeel inzetbaar te houden. De risicoanalyse is een
belangrijk element van dit ILS-programma. Welke risico’s zijn er
in technische en operationele zin, maar ook als het gaat om
bijvoorbeeld het leveren van spare parts over vijftien jaar. In de s
koopvaardij zien we dat klassebureaus als bijvoorbeeld Lloyd’s
Register, Bureau Veritas en American Bureau of Shipping
gebruikmaken van risicoanalyses (ABS consulting heeft in
samenwerking met de US Coast Guard het boek ’Marine Safety,
Tools For Risk Based Decision Making’, gepubliceerd). Risk
Based Inspection (RBI), Reliability Centered Maintenance
(RCM), Failure Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA) of
Hazard and Operability studies (HAZOP) zijn methodieken die
daarbij gebruikt worden. Allemaal methodieken die risico’s
inventariseren en beheersen door preventieve maatregelen te
nemen in de vorm van onderhoud en/of inspecties.

Door C. de Ridder, H. van Waard 
en E. Klok

Asset management en de sleep

De ISM-code is gericht op het beheersen van operationele 
risico’s rond veiligheid en milieu en laat de reder vrij bij de 
invulling. De klassebureaus gaan hier veel verder in en zijn er
mede op gericht technische risico’s te beheersen, zodat ook
vanuit technisch oogpunt een veilige vaart gewaarborgd wordt.
Het ontstaan en de ontwikkelingen rond risicoanalyses gaan
terug naar de luchtvaart (jaren zestig) en industrie (jaren 
tachtig/negentig). Zaken als veiligheid en betrouwbaarheid
werden issues. We wilden in Amerika opstijgen en in Europa
weer gezond en veilig landen. De nucleaire en chemische
industrie kwamen in opmars en ook daar wilde men geen
problemen. Men ging nadenken over hoe preventief onderhoud
het best georganiseerd kon worden om daarmee de veiligheid
en betrouwbaarheid van de vliegtuigen en fabrieken te
waarborgen, maar ook aangetoond en waar nodig te
verbeteren. De laatste jaren is ook in de maritieme sector een 
trend waar te nemen gericht op het inventariseren en
beheersen van risico’s. De marine heeft een uitgebreid

Deel 2

In het eerste deel is ingegaan op het begrip asset management en de relatie met artikel 10 van de 
ISM-code. Deze code is gericht op het beheersen van operationele risico’s en laat de reder vrij 
hoe dit in te vullen. De klassebureaus daarentegen, zijn er mede op gericht de technische risico’s 
te beheersen, zodat ook vanuit technisch oogpunt een veilige vaart gewaarborgd is. In dit tweede 
deel komt de functie van de risicoanalyse aan bod en de koppeling met het onderhoudsconcept en 
de vertaling hiervan naar Life Cycle Costs. Tevens wordt de toegevoegde waarde van asset 
management bij de aanschaf van schepen aangetoond.



Jaargang 18 • september 2008 25

Doel van een risicoanalyse
Wanneer gekeken wordt naar het ontstaan van wet- en
regelgeving, dan zien we dat dit veelal gebeurt naar aanleiding
van rampen en incidenten. Dit mag nooit meer voorkomen,
dus… vul maar in. Op zich is daar niets mis mee. De vraag is
alleen: ‘hoe groot is de kans dat iets gebeurt?’ en ‘wat is het
effect als dat iets gebeurt?’ Dat effect is nu juist hetgeen dat
altijd de aandacht opeist en waarop gereageerd wordt, wat
overigens logisch en terecht is. De vraag ‘wat is het risico dat
gelopen wordt?’ blijft echter onbeantwoord. Risico is immers
kans maal effect. En daar hebben de klassebureaus ook
aandacht voor door een inschatting van de risico’s te maken,
zowel operationeel (bijvoorbeeld HAZARD, HAZOP) als
technisch (bijvoorbeeld FMECA, RCM), en op basis daarvan
voorschriften en richtlijnen te maken.
Gebruikmakend van de FMECA- en RCM-methodieken is op de
Svitzer Muiden en Svitzer Marken een risicoanalyse uitgevoerd.
Uitgangspunt bij dit onderzoek was het bepalen van kritische

spare parts en het evalueren van het huidige 
onderhoudsconcept. Vooral bij de evaluatie is gekeken naar 
het gebruik (inzet) van de schepen. 
Kort samengevat kan het doel van een risicoanalyse 
omschreven worden als: het inventariseren van de risico’s en 
het definiëren van maatregelen om deze risico’s te elimineren, 
dan wel te reduceren, tot een acceptabel niveau. 
Een operationeel gerichte risicoanalyse kijkt naar risico’s die er 
zijn of kunnen ontstaan tijdens de operatie, bijvoorbeeld man 
over boord, knappen sleeptros, uitvallen van bemanningsleden 
of brand aan boord. Op basis van deze analyse moeten 
maatregelen worden genomen die vastgelegd (kunnen) worden 
in de safety eny operational manuals. Deze operationele risico-
analyse kan zelfs gebruikt worden om te onderzoeken hoe 
groot de minimale bemanning vanuit veiligheidsoogpunt moet 
zijn. 
De technische risicoanalyses gaan in op welke risico’s er op 
technisch gebied zijn en wat er gedaan moet worden deze 
risico’s terug te brengen tot een acceptabel niveau. Anders 
gezegd: welk preventief onderhoud moet wanneer worden 
uitgevoerd en welke spare parts moeten minimaal op voorraad 
beschikbaar zijn? Hierbij wordt het onderhoudsconcept over de 
hele levensduur van bijvoorbeeld een schip vastgelegd.

Toepassing risicoanalyse bij Svitzer 
In het eerste artikel is beschreven welke rol de technical 
manager, super intendent en bemanning hebben in het 
(financiële) beheer van de schepen. Het onderhoudsbudget 
maakt immers deel uit van het tarief dat bij de klant in rekening 

vaart

Cor de Ridder is General Manager van Svitzer Amsterdam. Henk 
van Waard is Regional Technical Manager bij Svitzer Continental 
Europe & The Mediterrean. Erik Klok is consultant bij Traduco

 Svitzer Marken voor Seafox
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wordt gebracht. De kosten binnen het onderhoudsbudget
kunnen grofweg gesplitst worden in kosten voor preventief en
correctief onderhoud, magazijn/reservedelen en dockingen.
Het boeken van schades en modificaties is nog wel eens een
discussiepunt. Om goed inzicht te krijgen in de kostenstructuur
van de schepen zijn naast het benoemen van de

onderhoudstaken en spare parts, ook de 
kosten in het onderhoudsconcept opgenomen. 
Hiermee worden preventieve 
onderhoudskosten (groene lijn) over een 
periode van bijvoorbeeld veertig jaar 
berekend. Hierin zijn duidelijk de dockingen 
met de frequentie van vijf en tien jaar 
zichtbaar (figuur 1).
Gebruikmakend van de risicoanalyse is het 
mogelijk een inschatting te maken voor de 
correctieve onderhoudskosten en de 
onderhoudsafhankelijke kosten, zijnde 
productieverlieskosten (paarse lijn). Deze 
kosten kunnen aanzienlijk zijn en een 
rechtvaardiging zijn bepaald onderhoud uit te 
voeren om een betrouwbaar schip te 
garanderen. 
Interessant is de vraag ‘hoe lang kan mijn 
schip mee?’  Wat is het meest gunstige 
moment om het schip te verkopen of in een 
andere regio in te zetten? Anders gesteld: 

‘wat is de optimale levensduur van mijn schip?’ Om daar iets
over te kunnen zeggen zijn de totale Life Cycle Costs (LCC), of
total cost of ownership, van belang. In figuur 1 zijn voor de
Svitzer Marken de LCC berekend. De blauwe lijn is de lineaire
afschrijving van het schip. De totale LCC niet gecorrigeerd voor
de netto contante waarde zijn de som van de kosten voor

Proefvaart Svitzer Marken

guu
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preventief en correctief onderhoud en de afschrijving. De rode
stippellijn zijn de gecorrigeerde LCC.
Op basis van deze berekening kunnen beslissingen
onderbouwd worden of het schip verkocht moet worden of dat
een grote reparatie of modificatie nog financieel interessant is.
Hierbij speelt de marktsituatie ook een belangrijke rol. Een
afgeleide van deze LCC-berekening zijn de werkelijke kosten
die in een bepaald jaar gemaakt zullen worden. Hiermee ligt er
een goede basis voor het opstellen van de jaarbudgetten voor
het onderhoud.

Toegevoegde waarde binnen nieuwbouw
Zoals eerder al aangegeven levert de onderhoudsrisicoanalyse
een inzicht in de LCC op. Met dit inzicht krijgt de technical
manager een handvat om te sturen op kosten. Beslissingen
kunnen onderbouwd worden op financiële gronden; moet een
bepaalde installatie wel vervangen worden, is het nog zinvol
zoveel plaatwerk te vervangen? Dat zijn vragen en beslissingen
waar men in de operationele fase voor komt te staan.
De ontwerpfase heeft de meeste invloed op de uiteindelijke
LCC, want hier worden beslissingen genomen over de inrichting
van een schip, componenten en installaties (zie figuur 2).
Wat is bepalend voor nieuwbouwbudget? Zijn dat de
aandeelhouders van de CV-constructie? Of liggen er andere
bedrijfskundige beslissingen aan ten grondslag? In veel
gevallen ligt er een scheiding tussen het nieuwbouwbudget en
het exploitatiebudget. En daarmee is al een belangrijke basis
gelegd voor de uiteindelijke keuze van de installatie. Komt er
bijvoorbeeld een MaK-, Caterpillar- of Wärtsilä-hoofdmotor aan
boord?
Hier spelen de aanschafkosten veelal een belangrijke rol, maar

is dat terecht? Want wat zijn de exploitatiekosten? Hoe 
verhouden de onderhoudskosten zich ten opzichte van elkaar, 
of het brandstof- en smeermiddelenverbruik, om maar drie niet
onbelangrijke kostendragers te noemen. Wanneer we kijken 
naar de hele levensduur van een schip, dan moet het 
aanschafbudget niet leidend zijn, maar juist de aanschaf-, 
onderhouds-, brandstof- en smeermiddelenkosten tezamen. 
Met andere woorden: de Life Cycle Costs van de afzonderlijke 
installaties. Een belangrijk gegeven om in dergelijke 
beslissingen mee te nemen, is het gebruik van een installatie. 
Een hoofdmotor die 3.000 uur per jaar draait, vergt een heel 
ander onderhoudsregime dan een machine die 6.000 uur per 
jaar draait. En dat vertaalt zich weer in de totale LCC en 
daarmee de exploitatiekosten van het schip. 

r 2
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Oval Towing System (DOT) heeft ontwikkeld. De sleepboot
wordt voorzien van een ovale ring waarover de sleephaak 360
graden rondom het dekhuis kan bewegen. De sleepboot kan
dus in elke richting trekkracht uitoefenen en door de
verplaatsing van de haak ontstaat een zeer gering kenterend
moment. Een grote verbetering dus van zowel de effectiviteit,
de flexibiliteit als van de veiligheid. Gerard Mampaey ziet legio
marktkansen maar wijst erop dat hij te maken heeft met vooral
behoudende klanten. Eerst zien dan geloven. Vandaar dat het

Door ing. H.R.J. Akerboom

Ugie Runner 
De kleine krachtpatser

Judith Mackie, de echtgenote van de voorzitter van de 
Peterhead Port Authority de ‘Ugie Runner’, doopte op 19 
juni 2008 de eerste havensleepboot met het innovatieve 
Dynamic Oval Towing systeem van Mampaey. Met dit 
zogenaamde DOT-systeem heeft Mampaey de eerste 
plaats veroverd op de MKB Innovatie Top 100 in 2007.

Het Dordtse familiebedrijf Mampaey Offshore Industries 
produceert al meer dan honderd jaar sleephaken in alle
soorten en maten voor de scheepvaart. Inmiddels is het bedrijf
met een bezetting van achttien man wereldwijd marktleider op
het gebied van aan- en afmeersystemen voor grote
zeeschepen, met name tankers.
De in de loop van de jaren geperfectioneerde sleephaak kent
toch een aantal beperkingen die ertoe hebben geleid dat
Mampaey een innovatief systeem, het zogenaamde Dynamic

Scheepsbeschrijving
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van Peterhead (Schotland) uit te rusten met zijn inmiddels
gepatenteerde systeem. Met deze vinding is Mampaey als
eerste geëindigd in de MKB innovatie top 100 (Syntens & Bizz)
van 2007.
De ontwikkeling heeft ongeveer drie jaar geduurd en is
uitgevoerd in samenwerking met verschillende toeleveranciers
en ingenieursbureau IMC dat ook betrokken was bij het
cirkelvormige “Carrousel”
systeem. Er is gebruik
gemaakt van een
schaalmodel van 4 meter
lengte dat door het Marin
uitgebreid is getest. Met dit
model worden nog steeds
demonstraties gegeven.
Op dit moment zijn er versies
beschikbaar met een veilige
werklast van vijftien ton en
van dertig ton die ook op
ware grootte intensief zijn
beproefd, zwaardere versies
zijn nog in ontwikkeling.

Macduff Ship Design Ltd 
Macduff Ship Design Ltd
bouwt en ontwerpt sinds

haar oprichting in maart 1993 een breed scala van 
gespecialiseerde schepen, in lengte variërend van 10 tot 50 
meter. In nauwe samenwerking met Mampaey Offshore 
Industries is een dertien meter havensleepboot met het eerder 
besproken DOT-systeem ontworpen en gebouwd. Inmiddels zijn 
ook ontwerpen klaar voor sleepboten van 19 en 23 meter lengte 
met een DOT-systeem van 30 en 45 ton trekkracht. Macduff 
Ship Design bouwt op dit moment, met veel vertrouwen in de 

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

Lengte o.a. 13,00 m
Lengte l.l. 11,20 m
Breedte mld  5,40 m
Holte mld  2,80 m

Hoofdmotoren 2 x Scania  (350 pk @ 1800 omw/min)

Paaltrek 9,3 ton
Sleephaak DCX 8/15 op 15 tons Mampaey DOT system

Brandstof 4000 liter
Drinkwater  215 liter
Vuilwater  215 liter
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Macduff enige kilometers ten Noordwesten van Peterhead.
Tijdens Seawork 2008 zijn afgelopen juni in Southampton

uitgebreide demonstraties met deze duizendpoot gegeven.

Peterhead
Peterhead is een havenstad in het Noordoosten van Schotland.
Aan het einde van de negentiende eeuw werd in deze plaats
begonnen met de constructie van een vluchthaven voor de
regelmatig in problemen komende zeilschepen. Pas
halverwege de twintigste eeuw, toen de behoefte aan zo’n
vluchthaven nauwelijks meer aanwezig was, werden de
werkzaamheden voltooid. De strategische ligging voor de
exploratie en winning van olie hebben vervolgens gezorgd dat
de haven van Peterhead nu, na de nodige uitbreidingen en
aanpassingen, met een omzet van bijna zeven miljoen pond 
Sterling per jaar een rol van betekenis speelt. De haven kan
schepen tot 280 meter lengte en elf meter diepgang ontvangen.
De investering van £ 500.000,- in de veelzijdige ‘Ugie Runner’
tekent het vertrouwen van het havenbestuur in de toekomst.
Met name in de beperkte ruimte van de oude haven kan
schipper Ian Buchan haar flexibiliteit demonstreren.

Scheepsbeschrijving
De ‘Ugie Runner’ is een stalen werkboot die ingezet kan
worden voor een veelheid aan taken. In de eerste plaats is het
een sleepboot die met het dynamische ovale sleepsysteem van

Scheepsbeschrijving
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Scheepsbeschrijving

Mampaey in staat is om zware sleepklussen te klaren.
Daarnaast is het vaartuig voorzien van een hydraulische
dekkraan (2,3 ton op 1,5 m) aan stuurboord en van een
wegneembaar A-frame op het achterdek. Met dat frame is de
Ugie Runner in staat om baggerwerk te verrichten door het
over de bodem slepen van een stalen bak. Met de lier op het
achterdek kan die bak worden behandeld. Op het voorschip is
een rubber duwsteven aangebracht en rondom het hele schip
een rubber stootrand. Er is geen ankerinrichting. In het voordek
is een flush luik dat toegang biedt aan een trossenbergplaats
en er is een boegschroef geïnstalleerd. Het voordek is
uitgevoerd als een bakdek met daarop een stuurhuis. Aan
bakboord staat de stuurstoel met consoles en aan stuurboord
zijn banken, een klaptafel en een wasbak aangebracht. Onder
die tafel is een flush luik dat toegang verleent tot een
onderdekse werkplaats, een toilet en de tanks. Op het stuurhuis
staat het zoeklicht, het reddingvlot en de mast met
navigatielantaarns, radarscanner en antennes. De
uitlaatgassenleidingen lopen langs de achterkant van het
stuurhuis naar boven. Achter het stuurhuis zijn reddingboeien
en een EPIRB opgesteld. Door een luik achter het stuurhuis (in
het verhoogde bakdek) kan de machinekamer worden
betreden. De twee hoofdmotoren zijn 6 cilinder Scania diesels
(DI12M) van 257 kW bij 1800 omw/min met hydraulische
keerkoppelingen. Zij drijven elk een vaste schroef in straalbuis

aan. Achter elke schroef is een balansroer dat, mechanisch 
gekoppeld, hydraulisch wordt bediend. Een waterdichte deur 
geeft vanuit de machinekamer toegang tot de 
stuurmachineruimte.
De ovale ring waarover de sleephaak om het stuurhuis kan 
rollen bevindt zich ongeveer anderhalve meter boven het 
achterdek zodat de bemanning er gebukt onderdoor kan lopen. 
De sleephaak is met rollen aan de ring bevestigd en kan in de 
achterste en de voorste stand worden gefixeerd. De haak kan 
handhydraulisch worden ontkoppeld. Rondom is een dichte 
verschansing aanwezig met op het achterdek aan weerszijde 
een scharnierende deur.

De toekomst
De ervaringen met de Ugie Runner zullen ongetwijfeld nog 
leiden tot verbeteringen en aanpassingen aan het Dynamic 
Oval Towing system. Een opdracht voor het ontwerp en de 
bouwtekeningen voor een 23 meter lange sleepboot met dit 
systeem heeft Macduff Ship Design Ltd van een klant uit het 
verre Oosten ontvangen. Het is zeer wel mogelijk dat ook 
Nederlandse bouwers en sleepvaartbedrijven besluiten deze 
innovatie in hun schepen op te nemen. Daarbij moet niet uit het 
oog worden verloren dat hedendaagse havenslepers al snel 
meer dan vijftig ton trekkracht ontwikkelen kunnen.
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gevoerde schoverzeil) worden meegerekend.
In onderstaande figuur is het lijnenplan van de kogge
weergegeven:

In dit lijnenplan valt op dat het schip zowel in de verticalen als
in de spanten sterk V-vormig is en voor- en achterschip bijna
gelijk zijn. Door de V-vorm is er relatief veel volume bij het
wateroppervlak, waar dit relatief ook voor meer golfvorming
zorgt. De rompvorm is met het programma RAPID geanalyseerd
en de omstroming om de romp is bepaald. Dit is gedaan voor
twee snelheden, namelijk vier en zes knopen. In onderstaande
figuren zijn deze resultaten gegeven voor zes knopen. In de
eerste afbeelding wordt het golfbeeld vanaf boven gegeven, in
de tweede afbeelding vanaf de onderkant, kijkend naar het
voorschip. Daarbij is ook de drukverdeling over de romp
gegeven.

Door ir. J. Allema en ir. A. Hubregtse

Een kogge langs de 
hydromechanische lat

Ruim 650 jaar na kiellegging

Het Marin heeft al eerder oude zeilschepen geanalyseerd. De 
Batavia en de Zeven Provinciën, maar ook een oud Romeins 
schip en een theeclipper. Dit keer is het de beurt aan de 
Kamper kogge (bouwjaar rond 1335). Er is een 
vermogensvoorspelling gemaakt met het programma DESP, de 
rompvorm is beoordeeld aan de hand van CFD-berekeningen 
met het programma RAPID en de snelheden bij diverse 
windrichtingen zijn bepaald.

De hoofdparameters van de kogge zijn in onderstaande tabel
gegeven en vergeleken met de Batavia en een VO70 (Volvo
Ocean-racer). Het eerste wat opvalt aan de rompvorm is de 
lengte-breedteverhouding. Het schip is te breed voor haar 
lengte, de L/B is 2.5, voor de VOC-schepen was de L/B 4.2, de 
VO70’s en IACC (America’s Cupper) liggen rond de 4.5. De 
diepgang is naar verhouding ook hoger dan bij een VOC-schip
en scheelt een factor vijf met de romp van een VO70.
Een andere belangrijke indicator is de SA/D-factor 
(zeiloppervlak gedeeld door deplacement), die de verhouding
tussen de mogelijke kracht van het zeil en het deplacement van
het schip weergeeft. Hoe hoger, hoe meer kracht het schip in
verhouding heeft en hoe hoger de snelheid kan zijn. Voor de
VO70 ligt dit (aan de wind) op ongeveer 20, voor een modern
zeiljacht ongeveer op 15 en voor de kogge op 1.6 als de
bonnetten (wegneembare stroken onder aan het aan de ra
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Door de grote breedte wordt het water sterk opzij en naar
beneden gedrukt. Op de plaats waar de boeg overgaat in het
vlak, veroorzaakt dit problemen, zoals het lagedrukgebied in
bovenstaande afbeelding laat zien. Het water kan hier de
afbuiging naar het vlak niet goed maken door de lokaal sterke
krommingen in de vorm. Ook is te zien, dat het schip één grote
boeggolf heeft en geen golf van de voorschouder. Normaal
wordt getracht de vorm zo te maken, dat een boeggolf en een
voorschoudergolf (op overgang van boeg naar evenwijdig

middenschip) ontstaan, die zodanig onderling gepositioneerd 
zijn dat ze samen minder energie kosten dan de boeggolf en/of 
voorschoudergolf alleen. Voor de kogge geldt dat de boeg niet 
overmatig vol is voor deze L/B- verhouding en er is geen 
evenwijdig middenschip, dus de plaats van de voorschouder 
(iets voor midscheeps) ligt vast. De VOC-schepen hebben een 
veel vollere boeg, waardoor het water beter om de boeg wordt 
geleid en er vrijwel geen voorschouders zijn, maar deze 
schepen hebben wel een hele zware boeggolf, juist door de 
volle kop.

Weerstand rechtop
De kogge is te breed voor haar lengte. Het water wordt
daardoor fors weggedrukt en versneld en dat levert een 
behoorlijke weerstand op. Dit wordt bevestigd met de 
berekening van de weerstand. In onderstaande figuur is de 
weerstandskromme voor een rechtop varende kogge gegeven.

Duidelijk is te zien waar zij, met een lengte waterlijn van vijftien 
meter, tegen de rompsnelheid (ruim negen knopen) aanloopt en 
de weerstandskromme steil omhoog gaat. 
In onderstaande figuur wordt de weerstand van de kogge 
vergeleken met die van de VOC-schepen Amsterdam en de 
Batavia:

Jaap Allema is senior projectmanager bij het 
Marin, Arne Hubregtse directeur. 
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Het lijkt alsof de kogge het hier niet verkeerd doet. Bij 
snelheden tot negen knopen heeft zij minder weerstand dan de
andere schepen, maar die schepen zijn fors groter. Om deze
schepen toch onderling te kunnen vergelijken, is in
onderstaande figuur de Ce-waarde uitgezet. Dit is een
dimensieloze weerstandswaarde, die de scheepsweerstand
corrigeert voor het deplacement. Hiervoor geldt dat een lagere 
Ce-waarde bij een gelijke dimensieloze snelheid (Fn) betekent
dat er minder weerstand is per ton deplacement.

Uit de figuur blijkt de scheepsvormontwikkeling in de tijd. De
kogge heeft in verhouding meer weerstand dan de VOC-
schepen en de Zeven Provinciën is in verhouding het beste
schip.

Zeilprestaties
Met een vereenvoudigde VPP (een snelheidsvoorspelling voor
diverse windsnelheden/richtingen) zijn de vaarsnelheden van
de kogge voor een aantal windsnelheden en windrichtingen
bepaald. Op basis van de windsnelheid zijn de krachten van het
zeil op het schip bepaald. Dit levert een bepaalde dwarskracht.
Om die op te vangen heeft de kogge een drifthoek en deze
levert extra weerstand op. Het zeil levert natuurlijk ook een 
langskracht en die wordt gebalanceerd met de weerstand door
drift, helling en de weerstand rechtop. De resultaten van de 
VPP zijn in de volgende tabel samengevat:

Van eind juli tot half september voer de Kamper kogge in haar
aloude exportmarkt, de Oostzee. De auteur maakte de uitreis
van Kampen naar Lübeck, de aloude leidster van de Hanze,
mee. Jammer genoeg stond net die week de oostenwind flink
door, waardoor de eerste drie dagen naar Kiel volledig op de
motor werden afgelegd. Hoewel de bemanning baalde dat niet
kon worden gezeild, trok zij zich daar weinig van aan. Met een
gemoedelijke beweging in de lichte zeegang werkte ze zich in 
vier tijen (drie mee) naar Cuxhaven aan de Elbe. Eenmaal op de
Oostzee was er nog wat tijd over voor een trip naar
Denemarken en zo konden we haar voor het eerst die week
onder zeil zien en voelen. Hoog aan de wind accelereert ze
wanneer haar kop omhoog komt, zakt de snelheid terug in het
golfdal. Op die koers levert het zo scherp mogelijk gebraste
schoverzeil van 140 vierkante meter (hoofdzeil plus drie
bonnetten van samen zeventig vierkante meter) ongeveer vier
knopen. Het is dan wel zaak niet te veel haast en voldoende 
ruimte te hebben, want een ambitieus kruisrak is een
tijdrovende, zo niet onmogelijke zaak. Want de hoek tussen zog 
en hartlijn van het schip komt onrustbarend dichtbij de twintig
graden, terwijl zij ongeveer zeventig graden aan de wind zeilt.
Ongetwijfeld zullen in het verleden veel koggen bezet zijn 
geraakt op lager wal. Wellicht de Deense kust, wanneer de
zuidwester ruimde naar noordwest of op de Zweedse zuidkust,
wanneer de wind weer te veel kromp en in het zuiden kwam te
zitten. Daar staat tegenover, dat de koggeschippers zeer goed
op de hoogte waren van de waterdieptes in hun vaargebied. De
zeilaanwijzingen uit die tijd steunen grotendeels op een 
combinatie van diepte en landmerken. Met voldoende zwaar
ankergerei konden ze dus vaak wel een plekje vinden, in de
hoop dat alles het zou houden.

Werkelijke snelheid 
met voorspelling van
Het is voor het eerst dat een Nederlandse kogge 
door een vooraanstaand instituut als het Marin 
‘door de computer’ wordt gehaald. Met als 
belangrijkste bevindingen, dat ze te breed is voor 
haar lengte, hoog aan de wind geen pretje is voor 
de navigator, maar met ruime wind goed uit de 
voeten kan. 



Jaargang 18 • september 2008 37

Onderzoek

Op ruime en voordewindse koersen is de kogge pas echt in
haar element. De hoogste snelheid haalde deze reconstructie
afgelopen zomer in het Kattegat (maar dan wel dat in de buurt
van Kampen), bij ruime bakstagwind, weinig golven en een
aantrekkende wind van circa zes Beaufort: 7,7, knopen. Dat
komt aardig overeen met de Marin-voorspelling. En die heeft
geen rekening gehouden met de later aangebrachte
dubbelschroefs aandrijving. In de literatuur wordt het voor
mogelijk gehouden dat grotere koggen de negen knopen halen.

Hier bedacht
De kogge is volgens experts zeer waarschijnlijk in de Lage
Landen ontstaan. Het duurde lang, voordat Noord-Europese
zeevarenden een schip hadden voor lange afstanden. Het
vroegst bekende, uit planken gebouwde schip was het
Hjortspring-schip uit circa 300 voor Christus. Tot die tijd waren
er waarschijnlijk alleen boomstamkano’s en huidenboten.
Bovendien werden de vroege planken schepen gepeddeld of

geroeid. Vermoedelijk werd tussen de zesde en achtste eeuw
het zeiltuig ontwikkeld. Maar toen dat vierkante zeil eenmaal
op die schepen stond, bleken ze zeer snel. Begin jaren negentig
klokte de Helle Ask, een replica van het Skuldelev 5-schip,
topsnelheden van veertien knopen. Daar konden de
gemotoriseerde zeeschepen uit de eerste helft van de vorige
eeuw niet tegenop. Nadeel van de slanke Scandinavische
schepen was hun beperkte laadvermogen. Mede daardoor
werd de ‘te brede’ kogge zo’n succes voor de Hanze. De
herkomst van het vijftien à 35 meter lange scheepstype is
nevelig, maar in zijn standaardwerk De Hanze zoekt de Franse
specialist Philippe Dollinger het in de Lage Landen. Zo bestond
in de tiende eeuw in het bisdom Utrecht een ‘koggenheffing’
(cogscult), die ook voorkomt in de keur van Nieuwpoort uit
1163. ‘In dit gebied was ook eerder sprake van breedbuikige
schepen dan in het oosten. Maar de Hanze gaf zeker de stoot
tot de grootschalige bouw van dit type dat haar, zeker in de

Oostzee, een groot voordeel gaf op de concurrentie. In de 
dertiende en ook nog de veertiende eeuw was de kogge hét 
Hanzeschip’, stelt Dollinger.
Kenmerk van de kogge is de overnaadse bouwwijze. De holk en 
de karveel, opvolgers van de kogge, zijn gladboordig. Een 
overgangsvorm is te zien in het archeologisch museum in 
Sassnitz op Rügen. Dat bij Gellen gevonden wrak werd 
gebouwd in 1339 en in 1356 gerepareerd of gerenoveerd en 
kreeg daarbij een dubbele huid, doordat de gladboordige 
planken simpelweg over de overnaadse romp zijn gelegd. 
Wellicht was nieuwbouw te duur en moderniseerde de 
eigenaar zijn schip op deze manier. Dat blijkt ook uit de relatief 
hoge leeftijd van het schip, want gemiddeld gingen koggen 
slechts zo’n tien jaar mee. Het is niet bekend of dat kwam door 
gebrekkig onderhoud of intensief gebruik. 

Kamper kogge klopt 
n Marin 

Top tot nu toe 7,7 knoop  

in Kamper Kattegat

Gegevens Kamper kogge 
Lengte over de stevens 21,58 meter
Grootste breedte 7,56 meter
Diepgang 2,20 meter
Laadvermogen 60 ton
Mastlengte 22,40 meter
Zeiloppervlak 140 vierkante meter
Bouwtijd 4 jaar
Verwerkt eiken: 150 kuub.

hoog aan de wind discussieert de bemanning veel over de juiste bolling en trekhoek 

van de schoten. (Foto Sander Klos) 
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Uit de analyse blijkt dat de kogge bij ruime wind en voor de 
wind ongeveer even hard vaart. Voor de wind is de kracht van
het zeil lager dan bij ruime wind, maar bij ruime wind levert de 
voortstuwende kracht van het zeil ook een dwarskracht. Om die
op te vangen gaat de kogge een drifthoek krijgen en die levert 
weer extra weerstand, waardoor de snelheid ongeveer gelijk 
blijft, ondanks de hogere zeilkracht. Zodra de koers scherper

wordt, verliest 
de kogge meer
snelheid. De
zeilkracht is 
meer dwars op 
het schip
gericht, er is 
minder
voortstuwende
kracht en een 
grotere
drifthoek. Door
deze factoren
loopt de 

snelheid verder terug.  In bovenstaande fi guur zijn de 
berekeningen vergeleken met een VOC-schip. De rode lijn is
windkracht 6, de blauwe lijn windkracht 4 en de bruine lijn
windkracht 2-3. De lijnen met de markers geven de kogge aan.
Door haar afmetingen vaart een VOC-schip sneller, maar het
valt op dat de kogge minder snelheid verliest tussen ruime wind
en voor de wind. Bij het VOC-schip wordt voor de wind veel
zeiloppervlak afgedekt, zodat de snelheid terugloopt.
De berekende waarden komen goed overeen met de
observaties van de bemanning, want zij gebruikt als vuistregel 
een knoop snelheid per windkracht. Al lijkt dit voor de lage 
windsnelheden optimistisch en kan de kogge bij meer wind in 
potentie wat harder lopen.

Conclusie
De kogge heeft een eenvoudige scheepsvorm, Vooral de
lengte-breedteverhouding maakt dat zij meer weerstand heeft
dan andere schepen. Ook de vormgeving onder water is bij
VOC-schepen duidelijk een stuk verder ontwikkeld. Maar ten 
opzichte van VOC-schepen doet de kogge het, in verhouding, 
voor de wind beter.

The University of Applied Sciences Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven,
Maritime Institute in Leer is looking for a

Professor
(Salary class W 2)

to lecture on

Technical Engineering
(reference number SL 4/2)

starting as soon as possible.

The engineer m/f shall represent all branches of technical ship operation and
construction of propelling machinery. Experiences in maritime (engine)
operation are welcome. Participation in basic subjects as well as the ability
to teach in English is expected.

The employment requirements are stipulated by the Lower Saxony University
Law (NHG), paragraph 25. An information sheet can be downloaded from
the Internet at http://www.fh-oow.de/stellenausschreibungen/merkblatt-
nhg.pdf; it can also be applied for by telephone from the Faculty's Deanship
(n  +49 491 92817 -5010).

The University intends to increase the percentage of female academics. We are
therefore particularly open to applications from qualified women for this post.

The post is suitable for part-time work.

In the case of applications submitted by severely disabled persons these will
be given preferential consideration.

Please send your application and the usual documentation within a period
of four weeks (including the reference number) to

Präsidium
der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

z. H. der Institutsleitung
Frau Prof. Dr. Katharina Belling-Seib

Bergmannstraße 36 · 26789 Leer · Germany
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Milieu

bunkerheffingen en de handel in emissierechten. Daaraan 
willen de ontwikkelingslanden niet meedoen. Hun bekende 
standpunt is dat de rijke landen verantwoordelijk zijn voor 
tenminste tachtig procent van de uitstoot van broeikasgassen, 
zodat die ook voor de vermindering ervan moeten zorgen. 
Emissierechten, voornamelijk voor de Europese scheepvaart, 
zouden onpraktisch zijn gezien het gemak de 
scheepsregistratie te wijzigen. De Japanse scheepvaart zou 
grotendeels buiten schot blijven, omdat de meeste schepen in 
Panama zijn geregistreerd. Bij heffingen op bunkers speelt mee 
dat belastingheffing in de EU voorbehouden is aan nationale 
regeringen, zodat het heel moeilijk kan zijn een uniforme 
Europese bunkerbelasting in te voeren. Rotterdam zal 

Door Menso de Jong

Veiligheid en milieu
Kleine deeltjes met grote gevolgen. Zolang de scheepvaart is aangewezen op fossiele 
brandstoffen blijft het moeilijk de uitstoot van kooldioxide te beperken, behalve dan 
door snelheidsreductie en door gebruik van zuiniger motoren en betere rompvormen. 
Desondanks wil de machtige groene lobby dat de scheepvaart zijn steentje bijdraagt. 
De Europese Commissie heeft, ongetwijfeld met genoegen, deze hete aardappel 
doorgeschoven naar de International Maritime Organization (IMO).

IMO’s secretaris-generaal Mitropoulos wil de CO2-uitstoot op
zee beperken met een wereldomvattende oplossing. Dus niet
alleen voor vijfentwintig procent van de scheepvaart onder de
vlag van ontwikkelde landen. Tijdens een vergadering in Oslo
eind juni kwam het MEPC tot een eerste concept voor een
ontwerpindex die de energie-efficiëntie meet van een nieuw
schip, onder andere op basis van scheepstype,
schroefontwerp, hergebruik van warmte en optimale snelheid,
waarna een verlangde minimale efficiëntie kan worden
voorgeschreven. Gewerkt wordt aan een betere operationele
index als maatstaf voor de brandstofefficiëntie tijdens de vaart.
Er bestaat al zo’n index, maar alleen voor vrijwillig gebruik.  Een
aantal Europese landen wil ook prijsmaatregelen zoals

Foto Christopher Kubaseck

Menso de Jong was jarenlang agent in het Verre Oosten 
voor diverse scheepvaartmaatschappijen. Hij is nu freelance 
journalist en vaste medewerker van SWZ Maritime.
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bijvoorbeeld niet blij zijn als daardoor haar positie op de
wereldmarkt voor bunkerolie bedreigd wordt. Indien IMO er 
niet uitkomt, zal de groene lobby ongetwijfeld pleiten de
bunkerbelasting en emissiehandel toch in te voeren in de EU,
ongeacht de gevolgen voor de concurrentiepositie van de
Europese scheepvaart. Het effect van eventuele maatregelen 
blijft bovendien gering totdat er fundamenteel nieuwe
technologieën zijn ontwikkeld voor de voortstuwing.

Zwavelrijke regen
Eerder, begin april, bereikte IMO’s MEPC wel overeenstemming 
over beperking van de NOx- en zwaveluitstoot. Vanaf 2012 mag
het zwavelgehalte van stookolie maximaal 3,5% zijn en vanaf
2020 slechts 0,5%. Voor SECA’s zijn deze percentages 1,0% vanaf
2010 en 0,1% vanaf 2015. Indien de olie-industrie de
stookolielimiet van 0,5% niet kan halen, kan deze begrenzing
worden uitgesteld tot 2025. Schepen mogen bovendien zware
stookolie blijven gebruiken indien zij over installaties (scrubbers)
beschikken die even doeltreffend zijn. Goedkeuring van de
voorstellen wordt verwacht tijdens de MEPC-vergadering in 
oktober, waarna de algemene vergadering van IMO het 
eindoordeel moet vellen. Wel proberen enkelen nog roet in het
eten te werpen door op de gunstige effecten te wijzen van
zwavel en kleine roetdeeltjes in de lucht boven zee. Zij zouden
meer wolkenvorming bewerkstelligen en daardoor meer
regenval teweegbrengen. Dat zou juist de opwarming van de
atmosfeer tegengaan. De zwavelrijke regen zou vooral boven zee
plaatsvinden, zodat het vaste land er nauwelijks last van krijgt,
vooral als er wel strenge limieten komen voor de SECA’s.
Wat betreft NOx-emissies zijn er reeds bepalingen voor schepen
gebouwd tussen 2000 en 2011, afhankelijk van het aantal
schroefomwentelingen. Deze blijven ongewijzigd, maar gaan ook
gelden voor oudere schepen met een vermogen van meer dan
5000 Kw per cilinder. Dit indien aanpassing niet buitensporig
kostbaar wordt. Voor schepen gebouwd vanaf 2011 worden de
limieten teruggebracht van 45,0n(-0,2) naar 44,0n(-0,23) per g/
kWh (n is het aantal rpm) bij omwentelingen tussen 130 en 2000
rpm. Bij meer of minder rpm zijn er afwijkende limieten. Vanaf
2016 komen er bovendien aanzienlijk zwaardere limieten voor
NOx Emission Control Areas (ECA), zodat extra aanpassingen
nodig zullen zijn zoals Selective Catalytic Reduction en
waterinjectie. Naar verwachting zullen de Oost- en Noordzee als
eerste NOx-ECA’s worden aangewezen. 

Doekje voor het bloeden
De veiligheid van reddingboten is opnieuw ter sprake gekomen,
met name ten aanzien van het belast loskoppelen. IMO had er

wat aan gedaan door toe te staan dat de bemanning niet aan
boord hoeft te zijn bij het neer- en ophalen tijdens een
oefening. Ook kwam er een richtlijn alleen experts van de
reddingbootmaker te gebruiken bij het jaarlijks onderhoud en
beproevingen van de loskoppelhaken. Deze maatregelen lijken
meer een doekje voor het bloeden. Waarom wel veilig werken
bij een oefening, maar niet bij een noodgeval? Geeft de
onderhoudsrichtlijn niet een te grote monopoliepositie aan de
fabrikanten? Er zullen toch genoeg onafhankelijke experts
beschikbaar zijn voor dit werk?  Daarom vraagt Alf Martin
Sandberg, adviseur van P&I Club Gard, in Lloyd’s List om een
heroverweging waarbij alleen de nu beschikbare, nieuwe
loskoppelsystemen goedkeuring verkrijgen. Uiteraard met
daarin verwerkt de slechte ervaringen met de huidige
systemen. Daarmee zou ook een grotere mate van
standaardisatie gerealiseerd worden. Juist de verscheidenheid
van de circa tachtig bestaande systemen zou een belangrijke
oorzaak zijn van de onveiligheid; bemanningen moeten steeds
opnieuw ervaring opdoen met een ander systeem.
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Scheepsontwerp

Door Ir. M. Oele

Elektrische bierboot
‘Something completely different’

De Gemeente Utrecht gaat een emissiearm vaartuig inzetten voor de bevoorrading van winkels, 
restaurants en cafés aan de grachten van de binnenstad. Het vaartuig zal worden voorzien van een 
volledig elektrische voortstuwingsinstallatie, die wordt gevoed via accu’s om met een lage emissie en 
laag geluidsniveau te kunnen werken. Het maritieme ingenieursbureau Vuyk Engineering Rotterdam 
heeft opdracht gekregen het ontwerp te maken en het project kreeg daarbij direct de naam ‘Bierboot’.

Marc Oele is adjunct-directeur van Vuyk 
Engineering Rotterdam 
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vaartuig, dat wordt aangedreven door een dieselmotor. Dit is 
een verbouwde praam. De ervaringen met dit type vaartuig zijn
goed en het uitgangspunt van het ontwerp was dan ook dicht
bij het ontwerp van deze voorganger te blijven. Door Vuyk is
echter voorgesteld een volledige elektrische variant te
onderzoeken, omdat dit grote voordelen voor het milieu in de
binnenstad zou hebben. Bij rondvaartboten is met deze
innovatieve oplossing al positieve ervaring opgedaan.

Uitgangspunten ontwerp
Het uiteindelijke ontwerp is volledig geoptimaliseerd voor het 
gebruik in de Utrechtse binnenstad met haar specifieke lage 
bruggen en lage kades. De lengte is beperkt om draaien in de 
grachten mogelijk te maken. De draaicirkel is ongeveer gelijk 
aan de lengte van het schip, 18,80 m. De breedte is beperkt
door het feit dat de rondvaartboot het schip moet kunnen 
passeren als het aan de kade ligt. De diepgang is slechts 1,10
m vanwege de ondiepe grachten en de fietsen die daar op de
bodem liggen. In verband met de geringe doorvaarthoogte 
onder de bruggen heeft het vaartuig een lage kruiplijn van 
1,65 m. Het gehele vaartuig moet door één man op veilige
wijze gevaren en bediend kunnen worden. En last but not

least moet er zo veel mogelijk vracht mee kunnen.  Een extra
moeilijkheid voor dit vaartuig is de invoering van de nieuwe
binnenvaartwet. Door juist onder de gespecificeerde
volumegrens te blijven valt het vaartuig net buiten deze
regelgeving en kan dus relatief goedkoop en eenvoudig
worden uitgevoerd. Het vaartuig is een stalen
binnenvaartschip met een lang, open ruim voor vervoer van
rolcontainers. De romp is praamvormig, met een knikspant en
met uitvallende zijden, om schade door rioolpijpen (welke tot
0,50 m uit de kade uitsteken) te vermijden. Onder het
voorschip wordt een gondel voorzien waarin een boegschroef
is ingebouwd. De voorzijde van de gondel wordt verticaal
uitgevoerd zodat deze ook geschikt is om pontons met laag 
vrijboord te duwen. Het voor- en achterschip lopen in om
wegdraaien van de kade te vergemakkelijken. Drie schotten
verdelen het vaartuig in vier waterdicht gescheiden
compartimenten (Voorpiek, Ruim, Machinekamer/bergplaats/
werkruimte, Dieselgeneratorkamer). Het laadruim is geschikt
voor het vervoer van rolcontainers (40 stuks 0,95 x 0,74 x 1,72
of 48 stuks 0,76 x 0,76 x 1,72 (lxbxh)) met een maximum 
gewicht van 600 kg per stuk. De rolcontainers worden
geladen en gelost met een elektro-hydraulische knikarm
kraan welke in het voorschip in het ruim is opgesteld. Het

Scheepsontwerp
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bereik van de kraan is 14 meter, zodat de vracht zowel op
werf- als op kadeniveau kan worden afgeleverd.
De voortstuwingsinstallatie zal bestaan uit een 750 mm vaste
schroef, aangedreven door een 55 kW, 400 V AC elektromotor,
die op zijn beurt aangedreven wordt via een frequentieregelaar.
De voeding wordt geleverd door vier sets tractiebatterijen
welke gezamenlijk 480V DC leveren. Iedere set bestaat uit
zestig 2 Volt cellen. In de voorpiek worden twee sets batterijen
geplaatst. Twee andere sets batterijen worden juist achter het
aanvaringsschot geplaatst. De capaciteit van de accusets is
bepaald aan de hand van het gebruikspatroon van het huidige
schip. Hier is uitgegaan van een volledige dag varen en gebruik
van de kraan zonder bijladen van de accu’s. De accu’s zullen ‘s
nachts worden opgeladen via een walstroomaansluiting. De
laadcapaciteit moet volledig opladen in 10 uur mogelijk maken.
Voor noodgevallen is een generator ingebouwd waarop ook
gevaren kan worden.

Voorafgaand aan het besluit tot aanbesteding is de
milieuvriendelijkheid van het nieuwe vaartuig uitgebreid
onderzocht door bureau Ecofys. Ten opzichte van de
bevoorrading met bestelbussen blijkt de emissie van fijnstof,
CO2 en NOx al enorm af te nemen. De nieuwe, elektrische
uitvoering blijkt de emissie bij gebruik van groene stroom zelfs
vrijwel teniet te doen. Ten opzichte van het gebruik van
bestelbussen zal bij gebruik van groene stroom de emissie van
CO2 worden verminderd met meer dan 94 procent, de uitstoot
van fijnstof wordt gereduceerd met 98 procent en de uitstoot

van NOx wordt vrijwel geheel geëlimineerd. Een en ander is 
verder verduidelijkt in de bovenstaande tabel.

De bevoorradingssituatie in de binnenstad zal verder 
verbeteren doordat er minder bestelbussen zullen rijden. 
Hierdoor is er minder geluidsoverlast, minder verkeersoverlast
en een vermindering van schade aan werfkelders en bruggen 
door het wegverkeer.

Aanbesteding
Vuyk Engineering Rotterdam zal de Gemeente Utrecht bijstaan 
bij de aanbesteding van dit project welke onder Europese 
regelgeving zal plaatsvinden. In de maritieme wereld staat 
Vuyk Engineering Rotterdam uit Capelle aan den IJssel vooral 
bekend om haar expertise op het gebied van complexe bagger- 
en offshore schepen. Maar soms komt er een uitdagend project 
voor kleinere schepen voorbij. Eerder werd al voor het
Maritiem Museum in Rotterdam een scheepje van 9 meter 
ontworpen voor het vervoeren van passagiers in de haven. 
Bij de aanvraag voor het project ontstond meteen een warm 
gevoel en menig medewerker heeft zich al spontaan 
aangemeld voor de proeftocht. Of dit wegens het innovatieve 
karakter van het vaartuig is of wegens de Utrechtse terrassen 
is onbekend.
Voor de toekomst zal ook blijken dat dit een prima manier is om 
de steeds drukker wordende binnensteden te bevoorraden. 
Niet voor niets geldt al jaren de slogan: 
“Vervoer over water, de juiste weg!”

Emissiebesparing door inzet bierboot
PM10 CO2 NOX

kg/jaar kg/jaar kg/jaar

Bestelbussen 1,88 17400 32,64
Bierboot op basis van diesel (huidige bierboot) 1,00 12789 5,00
Bierboot op basis van grijze stroom 0,04 10448 0,044
Bierboot op basis van groene stroom 0,04 971 0,044

Afname op basis van diesel (huidige bierboot) 0,88 4611 27,7
Afname op basis van grijze stroom 1,84 6952 32,6
Afname op basis van groene stroom 1,84 16429 32,6

% % %
Procentuele afname op basis van diesel (huidige bierboot) -47% -27% -85%
Procentuele afname op basis van grijze stroom -98% -40% -100%
Procentuele afname op basis van groene stroom -98% -94% -100%

Bron: Rapport “Emissiebesparing door inzet elektrische bierboot” van Ecofys Netherlands (april 2008)
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kiel werd gelegd op 27 augustus. Deze megahoppers zijn bijna
40 procent groter dan de Vasco da Gama (opgeleverd in juni
2000, imo9187473), die met een beuninhoud van 33000 m³ tot
2003 de grootste van de wereld was. Zie tabel rechtsonder.

Megahopperzuigers
De Cristóbal Colón heeft twee zuigbuizen (diameter 1300 mm)
met elektrisch aangedreven 6500 kW-baggerpompen, waardoor
het mogelijk is te baggeren tot een diepte van 155 meter.
Walpersen kan  door middel van twee elektrisch aangedreven
baggerpompen van elk 8000 kW. De zuiger haalt volledig
geladen een snelheid  van 18 knopen. Het schip maakt deel uit

Door G.J. de Boer

Megahoppers voor Jan de Nul
In het Spaanse Sestao ging op vrijdag 4 juli - negentien 
maanden na het plaatsen van de opdracht - het grootste 
baggerschip ter wereld, de Cristóbal Colón (bouwnummer BN 
332, imo 9429572) te water. De 46000 m³-megahopperzuiger 
wordt gebouwd bij Construcciones Navales del Norte (CNN) in 
opdracht van de Belgische baggeronderneming Jan de Nul.

Het schip werd gedoopt door mevrouw J.F.J. de Nul-de Ryck,
weduwe van J.F.J. de Nul, de oprichter van het bedrijf. Bij
dezelfde  werf zal ook de identieke Leiv Eiriksson
(bouwnummer BN 334) voor Jan de Nul worden gebouwd. De
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van een ambitieus investeringsprogramma van Jan De Nul ter
waarde van 1,8 miljard euro voor twintig baggerschepen, die in

2010 allemaal in de vaart moeten zijn. Na oplevering vertrekt de 
Cristóbal Colón onder Luxemburgse vlag naar Dubai voor 
zandsuppletie en zet daarna koers naar Canada om er diepe 
baggerwerken uit te voeren. Direct na de stapelloop van de 
Cristóbal Colón maakte Jan de Nul bekend dat bij dezelfde werf 
nog een iets kleinere megahopper van 30500 m³ is besteld en 
een optie is genomen op een tweede. Met deze 
nieuwbouwopdrachten zal Jan de Nul in 2012 met 33,2 procent 
van de totale baggercapaciteit de top vier aanvoeren. Van Oord 
is dan nummer twee met een aandeel van 24,5 procent. Daarna 
volgen Boskalis met 22,3 procent en DEME met 20 procent. Jan 
de Nul was in 1995 met een aandeel in de baggercapaciteit van 
15 % nog de kleinste van de vier. Boskalis was toen de grootste 
met een aandeel van 32 procent, gevolgd door Van Oord met 31 
procent en DEME met 22 procent.

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

naam imo eigenaar bouwjr werf cap.(m3)
Cristóbal Colón 9429572 Jan de Nul 2009 CNN, Sestao 46.000 
Leiv Eiriksson Jan de Nul 2009 CNN, Sestao 46.000 
HAM 318 * 9229556 van Oord 2001 IHC K’dijk/GN, Krimpen 37.500 
Queen of the Netherlands * 9164031 Boskalis 1998 VSH, Heusden 35.500 
W.D. Fairway * 9132454 Boskalis 1997 VSH, Heusden 33.500 
Vasco da Gama 9187473 Jan de Nul 2001 Thyssen, Emden 33.000 
TBN DEME 32.000 
Vox Dubai 9454096 van Oord 2009 IHC Merwede, K’dijk 31.200 
TBN Jan de Nul 2010 CNN, Sestao 30.500 
TBN Jan de Nul optie CNN, Sestao 30.500 

* verlengd

Belangrijkste gegevens JdN megahoppers: 
naam Cristóbal Colón TBN
Hopperinhoud 46.000 m³ 30.500 m³
Draagvermogen 78.000 ton 41.500 ton
Lengte o.a. 223,00 m 183,20 m
Breedte (volgens mal) 41,00 m 40,00 m
Geladen diepgang 15,15 m 11,00 m
Maximale baggerdiepte 155,00 m 93,50 m
Diameter zuigbuis 2 x 1300 mm 2 x 1200 mm
Voortstuwing 2 x 19200 kW 2 x 10800 kW
Totaal geïnstalleerd  
vermogen 41.500 kW 23.600 kW
Snelheid 18 kn 16 kn
Accommodatie 46 pers. 42 pers.

Overzicht grootste megahoppers
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Naam Volvox Terranova Vox Dubai
Bouwnummer 1.214 1.252
Imonummer 9164110 9454096
Lengte o.a. 164,1 m 198 m
Lengte l.l. 154 m 185 m
Breedte 29 m 31 m
Holte 12,8 m 17,5 m
Diepgang 11,2 m 14,5 m
Beuninhoud 20.000 m3 31.200 m3

Geïnstalleerd vermogen 29.520 kW 31.165 kW
Baggerdiepte 40 m 70 m
Diameter zuigbuis 1200 mm 1400 mm
Doorlooptijd 20 maanden Gepland

+/- 35 maanden
Aantal secties 127 circa 200
Afbouwperiode 6 maanden 7 maanden
Schaalfactor 1 1,6 – 2,0

Door G.J. de Boer

Vox Dubai

De Vox Dubai wordt de tot dusver grootste in Nederland gebouwde sleephopperzuiger. Sectie 1200.1
werd op 3 juli van een ponton de helling van IHC Merwede in Kinderdijk opgereden; een
precisieoperatie met aan beide zijden slechts 25 centimeter speling. Projectmanager Bas Noorland van
IHC Dredgers hield vooraf een presentatie voor de plaatselijke pers en een selecte groep maritieme
journalisten.

In 1990 had de grootste sleephopperzuiger nog een
hopperinhoud van 12.000 m³. Sindsdien heeft een
schaalvergroting geleid tot jumbosleephopperzuigers met een
hoppervolume van 17.000 tot 24.000 m³, waarvan er momenteel
twaalf wereldwijd operationeel zijn. De schaalvergroting is
hiermee niet aan een eind gekomen, ondanks de beperkingen
die de grote afmetingen en diepgang met zich meebrengen. De
schaalvergroting richt zich enerzijds op de nieuwbouw van nog
grotere megahopperzuigers tot 46.000 m³ en anderzijds op de
verlenging van bestaande schepen: de W.D. Fairway (1997 –
33.500 m³, imo 9132454), HAM 318 (2001 – 37.500 m³, imo
9229556) en The Queen of the Netherlands (1998 – 35.500 m³,
imo 9164031). De schaalvergroting is in een tijdsbestek van tien
jaar goed in beeld te brengen met de tabel rechts. De Volvox
Terranova was tot nu het grootste baggerschip dat IHC
Dredgers in Kinderdijk bouwde. Beide schepen zijn gebouwd in
opdracht van Van Oord.

De grootste in Nederland  
te bouwen sleephopperzuiger
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Voorbereiding
het begin van de engineeringfase in januari 2007 is nog

overwogen om het casco middenschip van de Vox Dubai, de
‘Stem van Dubai’ (bouwnummer 1252, 31.200 m³), in Heusden te
bouwen. Een niet op te lossen probleem waren echter de
hoogten van de te passeren bruggen bij Heusden en
Keizersveer. De W.D. Fairway (23.425 m³) en de Queen of the
Netherlands (23.400 m³) waren in 1997 en 1998 wel de grootste
hopperzuigers waarvan de casco’s in Heusden konden worden
gebouwd. Als enige optie bleef de werf in Kinderdijk over. De
andere IHC-locaties zijn te klein of bezet met andere grote
projecten zoals de werf in Krimpen, waar het enorme
kraanschip Oleg Strashnov (bouwnummer 7716, imo 9452701) in
aanbouw is. Ook in Kinderdijk hebben de scheepsbouwers niet
veel speelruimte over als het casco klaar is.
De scheepsbouwhal in Kinderdijk heeft een oppervlakte van
25.000 m² waar op één helling schepen gebouwd kunnen
worden met een maximum lengte van 200 meter en maximum
breedte van 31 meter. Boven de helling bevinden zich vier
bovenloopkranen, elk met een SWL van 40 ton. Op het
wervencomplex bevinden zich verder nog hallen voor
sectiebouw en prefabricage met een totale oppervlakte van
29.500 m². De werf is gelegen aan de Merwede met een open
verbinding naar de haven van Rotterdam. De afbouwkade heeft
een totale lengte van 600 meter.
Om de superjumbosleephopperzuiger in Kinderdijk te kunnen
bouwen, moest IHC een groot aantal technische en logistieke
problemen oplossen. Deze beperkingen betroffen niet alleen de
afmetingen van de bouwhal, maar ook de hoogte van de
bovenloopkranen en hun maximum hefvermogen van 40 ton, de
maximum toegelaten vloerbelasting op de helling en de opslag
van materialen en componenten. Bij uitgebreide berekeningen
bleek dat de helling extra versterking nodig had, waarvoor
extra heipalen moesten worden geslagen. Het enorme casco
neemt de volle lengte van de bouwhal in beslag en de boeg zou
tot boven het dak uitkomen. Hoger dan het doorlopend
vrijboorddek kan er niet worden gebouwd. Daarom moet de Vox
Dubai zonder bak, opbouw en kranen te water worden gelaten.
Die worden na de stapelloop met de walkraan op het schip
geplaatst. De bouw neemt inclusief de voorbereiding bijna drie
jaar in beslag.
Het casco bestaat uit meer dan 200 secties die op verschillende
bouwplaatsen worden geprefabriceerd en in Kinderdijk worden
geassembleerd. De grootste secties zijn gebouwd bij de
Verenigde Scheepswerf Heusden (VSH), inmiddels onderdeel
van de IHC Merwede groep, en het constructiebedrijf Rubalas.
Deze kritische factoren lichtte Bas Noorland uitvoerig toe tijdens

de presentatie met schema’s, tekeningen en 3D-animaties.
Spectaculair was vooral de virtuele rondgang door het schip.

Kiellegging
Nog geen vijf weken daarvoor, op 30 mei, vond in de hal de
kiellegging van de Vox Dubai plaats. De formele handeling is
verricht door mevrouw Wilma Sangers in aanwezigheid van de
directie en een aantal personeelsleden van zowel IHC
Merwede als opdrachtgever Van Oord. In het zeiltijdperk was
het traditie een munt op de bodem van de schacht te leggen,
waarin de hoofdmast moest worden geplaatst. Bij de

kiellegging van de Vox Dubai is een munt geplaatst op de
helling. Bij de tewaterlating komt de munt vrij en wordt aan de
opdrachtgever overhandigd om het schip een goede toekomst
te wensen.

Sectiebouw
De kiellegging bestond uit het op de helling rijden van de eerste
sectie met een lengte van 40 meter en een gewicht van 1640
ton, gebouwd bij VSH. Ook de derde sectie (gewicht 1350 ton)
werd in Heusden gebouwd. Het passeren van de bruggen bij
Heusden en Keizersveer was een onderneming op zich. De
ponton moest bijna geheel worden afgezonken.
Subcontractor Rubalas bouwde de tweede sectie (gewicht
1500 ton) op het terrein van Keppel Verolme in Rotterdam
Botlek. De secties werden als grote blokken op een ponton
naar Kinderdijk vervoerd, waar zij vanaf het ponton de helling
werden opgereden. De drie secties (middenschip tot

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en
bekend schrijver van maritieme boeken
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tussendek) hebben tezamen een totale lengte van 100 meter,
een breedte van 31 meter en de holte is 9,6 meter. De eerste
drie secties werden met tweemaal dertig aslijnen (240 wielen)
door Sarens Nederland van de roro-ponton de hal
binnengereden.
Op 3 juli is de vierde sectie, 1200.1, motor- en pompkamer met
de twee hoofdmotoren vanaf de roro-ponton Lastdrager 25
(3106 dwt – 66,04 x 19,84 x 4 meter) van Van der Wees
Watertransporten, Dordrecht, onder het oog van de
journalisten de hal van IHC Dredgers in Kinderdijk
binnengereden. Tijdens de afrij-operatie werd de Lastdrager 25
door ballasten steeds horizontaal getrimd totdat alle wielen op
de vaste wal stonden. De sectie 1200.1 heeft als afmetingen 30
x 31 x 9 meter en een gewicht van circa 1260 ton. De
hoofdmotoren met een afmeting van elk 10 x 5 x 5 meter hebben
een gezamenlijk vermogen van circa 28 megawatt, voldoende
om een kleine stad van circa 44.000 inwoners van elektriciteit
te voorzien. Voor deze precisieoperatie gebruikte Sarens acht
SMPT’s (Self Propelled Modular Transporter) en totaal
tweemaal 24 aslijnen of 192 wielen, aangedreven door vier aan
de modules gekoppelde powerpacks. De besturing van alle
SMPT’s werd uitgevoerd door één man met afstandsbediening.
Dit najaar wordt het laatste blok (gewicht circa 850 ton), het
achterschip met beide schroefassen en straalbuizen, per
ponton van de Botlek naar Kinderdijk getransporteerd en op de
helling geplaatst. Alle grote transporten zijn voorbereid en
uitgevoerd in regie van Sarens, de Nederlandse vestiging van
de Belgische zwaartransportonderneming en kraanbedrijf
Sarens in Wolvertem.
De tewaterlating van de Vox Dubai is gepland voor het eerste
semester van 2009. Het wordt de grootste tot dusver in
Nederland gebouwde sleephopperzuiger.

Vox Dubai 

Lengte over alles: 203 meter
Breedte: 31 meter
Holte: 17,5 meter
Beuninhoud: 31.200 m³
Baggerdiepgang: 14,50 meter
Baggerdiepte: 70 meter
Diameter zuigbuis: 1400 mm
Baggerpomp: 6000 kW 
Perspompen: 2x 6650 kW
Hoofdmotoren: 2x MAN B&W, type 12V48/60B,  

2x 14.400 kW
Hoofdgeneratoren: 2x Siemens 1DK4740-b8AD03-Z  

2x 12.800 kW
Schroeven: 2 in straalbuizen
Boegschroeven: 2x 1500 kW
Tot. geïnstalleerd 
vermogen: 31.165 kW
Snelheid (geladen): 17 knopen
Bemanning: 46
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Near Miss while Anchoring:  
MARS 200845
Our own vessel, a large, deep-draught loaded
tanker, was proceeding to anchorage at night
under VTS instructions. It was decided to
anchor at least seven cables away from all
vessels. The duty officer was on watch and
the master had the con, with the helmsman on
the wheel. During the final approach, we
observed five ships at anchor (A, B, C, D & E
as indicated in the figure below), all lying on
westerly headings.

When four cables from the planned anchor
position, with a speed of 1.8 kts, the bridge
team noticed movement and propeller wash
of ship ‘D’, a small cargo ship. Her ARPA
vector also confirmed that she was making
way and was on a near-collision crossing
course. However, she continued to display all
deck lights and anchor lights. Having received
no information on the ship’s movements, the
OOW called her and inquired about her
intentions, as our vessel was on her final
approach to the designated anchoring
position. As contact was established with
ship ‘D’ on VHF, she switched off her anchor

lights and switched on her navigation lights, 
although the deck lights were kept on. She 
informed us that she was leaving the 
anchorage by passing ahead of us.
We informed ship ‘D’ of our deep loaded 
condition, our intended anchor position and 
approach speed and requested her to keep a 
safe distance. Vessel ‘D’ acknowledged and 
agreed to abide. To our surprise and shock, 
however, she then proceeded to alter course 
very close across our bow. The master 
immediately ordered full astern on the engine 

to avoid a collision. Ship ‘D’ finally crossed 
own vessel’s bow only 200 metres off. A 
verbal report was made to VTS.

Electrical Fire: MARS 200846
On a ship at anchor, a crew member patrolling 
the decks at night observed smoke inside the 
accommodation and reported this to the 
bridge. The general alarm was sounded and 
the crew mustered.
The fire was the result of an electrical short 
circuit in the heater fitted around the wood 
frame of the door to the meat room. After 
isolating the electrical supply, a small water 

hose was used to extinguish the fire on the
frame. The insulation and cladding around the
door was subsequently removed and no
further heat or damage was found.

Corrective Actions
1. Fleet instructed to replace similar wood

frames with nonflammable ones.
2. Fleet instructed to renew resistor wiring

with better insulation covering.

Lessons Learnt
1. With most of the crew asleep at the time of

the incident, the short duration of the alarm 
signal failed to rouse many; consequently 
mustering at emergency stations was 
incomplete and unsatisfactory. Some were 
not in proper clothing. The general alarm 
should be sounded for at least ten seconds 
and, at night, a much longer duration may 
be necessary.

2. This ship’s fire detection system had a
history of occasional false alarms. The brief 
alarm in this incident may have given the 
incorrect impression to those asleep that 
this was just another one of these.

3. No announcement was made on the PA
system. This could have been used 
effectively to warn all hands that this was 
not a false alarm.

4. After sounding the alarm, the mate on
watch left the bridge unattended and 
proceeded to his emergency station. This 
left the command and control centre of the 
ship unmanned at a critical time. Combined 
with the absence of an announcement as to 
the exact emergency, this meant that the 
emergency teams did not have proper 
information for several critical minutes.

5. There was no fixed smoke detector in the
reefer space vestibule. The fixed detector 
in the passageway did not trigger until the 
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vestibule door was opened. As nothing was 
showing on the smoke detector panel, the 
first crew members to respond did not 
know the location of the problem.

6. The reserve team was the only one to
report a full muster. Once word on the 
nature and location of the emergency was 
passed on the hand-held radios, a number 
of crew proceeded directly to the scene 
rather than mustering at their assigned 
stations. As well as reducing their 
effectiveness, undermanned emergency 
teams can endanger themselves if the 
situation worsens.

7. On board the vessel, channel one onto
hand-held radios had been allocated for 
emergency, while channel six was used for 
normal operations. Some time was lost as 
teams tried to change to the emergency 
channel under adverse conditions. It was 
decided to use channel six only for all, 
routine or emergency communications.

Liferaft Remote Hydrostatic Release 
Malfunction: MARS 200847
Official report: US Coast Guard Alert 4-07
An investigation into the circumstances
surrounding a recent passenger ship
grounding revealed difficulties the crew had
in manually deploying the vessel’s liferafts
from their mounting cradles.
The liferafts were fitted with individual
‘Hammar’ manual remote release systems
(MRRS), with manually operated vacuum
pump units. When operated, the pump
evacuates a small bore pipe, actuating the
corresponding hydrostatic release unit. In this
case, a large number of those pumps failed to
activate the hydrostatic release units and,
ultimately, the crew had to cut the liferaft
canister lashings manually. The crew was
able to launch all of the vessel’s liferafts
successfully in this manner.
The casualty investigation is not complete
and additional recommendations are likely to
follow. However in the interim, the United
States Coast Guard strongly recommends that

and the person must not be signed on to the 
ship’s articles.

The company should immediately advise the
P&I club of the above, together with: full
itinerary; details of agents at future ports of
call; and contact details of ship.
Masters should always bear in mind that
stowaways frequently give false details in
order to delay their removal from the ship. If
the master believes that the stowaway is not
telling the truth, he should so report. On
discovering stowaways within containers, the
master should inform the owners, P&I club
correspondent, agents, the terminal and
authorities at the load port, giving the
container number, stow position and
accessibility.
Urgent attempts must be made to
communicate with the stowaways (if possible,
record these conversations after determining
the most suitable common language).
Consider the following points in assessing the
situation:
1. Number of stowaways.
2. Nationalities.
3. Health status.
4. Threat to the vessel and crew.
5. Requirements for food and water; consider

drilling holes in the container to provide 
these, if feasible.

6. If practicable, divert the vessel to the
nearest suitable port that can cater for the 
vessel and provide fast access to the 
container.

7. If the stowaways can be released from the
container, ensure there are sufficient crew 
members to supervise them safely in a 
secure area.

8. Stowaways could be armed or capable of
violence towards the crew, or even 
outnumber them.

9. Liaise closely with the company and P&I
club so that decisions are made jointly in 
the best interests of the safety of the ship 
and crew as well as the health and well-
being of the stowaways.

Hammar MRRS vacuum pump units, as well 
as all other survival equipment, be maintained 
in accordance with the manufacturer’s 
recommended maintenance schedules. MRRS 
pump units are clearly marked on the cylinder 
housing, ‘Lubricate piston every second year’. 
The pumps that failed had not been lubricated 
as required. The malfunctioning MRRS pumps 
were replaced in kind with new units; USCG 
inspection showed that these operated 
properly. Owners, operators, port engineers, 
inspectors and others involved in vessel 
safety should ensure that all appropriate 
steps are taken to properly maintain survival 
equipment.

Stowaways: MARS 200848
Source UK P&I Club: www.ukpandi.com
Many stowaways give themselves up once 
the vessel is at sea. For a vessel discovering 
stowaways, the priority is for them to be 
disembarked at the next port of call. The 
master should therefore immediately inform 
the owner’s P&I club or the nearest 
correspondent so that international 
formalities can be completed as soon as 
possible. In addition, the master should be 
guided by the following:

Search the area where the stowaway was
found for concealed documents etc.
Search the stowaway’s clothing.
Interview the stowaway and immediately
advise the owner, P&I club and the agents
at the next port of call of the following
recommendations: port of embarkation,
details of documents held, name, date and
place of birth, address, and nationality.
Photograph the stowaway in order to speed
the acquisition of travel documents. If
digital photography is available, it may be
possible to email the images to the agent or
the P&I club’s correspondent at the ship’s
next port of call.
Keep the stowaway secure at all times,
particularly when the ship is in port.
While the stowaway is on board, the master
should not provide work for the stowaway

–

–
–

–

–

–
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Ramp Door Near Miss: MARS 200850
During her maiden voyage, the CO of a new
ro-ro ship was preparing to set the stern
quarter ramp door for cargo operations. After
confirming from crew members located at
several internal decks that all the cleats were
fully open, he operated the hydraulic winch
control at minimum speed to gently open and
lower the ramp door.
Instead of a controlled, slow, movement, the
winch started to pay out at a very high speed,
causing the 80-tonne ramp door to accelerate
in a free fall towards the wharf. Moving the
remote control lever to stop position had no
effect as the winch continued to pay out
freely, and the mechanical brake was unable
to check the momentum. Responding to the
shouts overheard on the portable VHF radios
the master, who was busy with
arrival formalities, ordered the
CO on the VHF to move the winch
control lever to ‘full hoist’
position, while he rushed
towards the after deck. On
moving the winch control lever to
‘full hoist’, the winch responded
by gradually slowing down in its
rotation, stopped briefly and then
slowly began to hoist the ramp
inwards. The location of the
operating console was about
twenty metres from the winch
and, with the CO stationed there,
the master, who was at the
winch, observed that there
appeared to be a mismatch
between the remote control lever and the
actuator control on the winch. As soon as the
ramp door reached the closed position, the
master ordered all the securing cleats to be
locked and the winch’s emergency stop
button was activated.

Result of Investigations
Foreign matter (pieces of rag and chipped
weld bead) in hydraulic oil in the winch
control circuit was found lodged in winch’s

on to the hinged flap. Besides the safety risks
involved in two crew members leaning
awkwardly from the securing platforms on the
stern while trying to ‘hook on’ the chain
blocks to the ramp, uneven tightening of the
chain blocks could impose high torsional
loads on the hinges and in turn, compromise
the effective sealing of the ramp door against
the hull.
During a day-long experiment on a rare day at
anchor, we worked the ramp door in and out
several times and eliminated diverse causes
such as possible wrong rigging, elongation of
wire ropes, malfunction or wrongly adjusted
limit switches et cetera. We finally identified
the cause. In the original design, the hinged
flap section had a series of triangular wedges
welded along the inboard edge. These were

meant to engage against the 
outboard edge of the main ramp 
section during the final folding 
movement of the hinged section, 
slowly tilting the ramp door so 
that the securing lugs would 
come closer to the drop cleats. 
These ‘contact areas’ were 
considerably worn down and the 
plate edge even torn in some 
places, but being on the lower 
side of the ramp when landed on 
the shore, the defect was not 
readily noticeable.
A new set of wedges and small 
doublers was quickly fabricated 
in the engine room workshop 
and immobilisation and hot work 

permits were obtained at the next berth the
following day. Soon after cargo operations
were completed, with the ramp suspended
sufficiently clear over the wharf, the ship’s
staff went under it and quickly cropped away
the small damaged sections and welded on
the new inserts. For the first time in many
years, the ramp door was operable normally
and the unsightly chain blocks were returned
to the store.

lowering actuator. This kept keeping the valve 
stuck open, regardless of the control lever’s 
position.

Lessons Learnt
1. Hydraulic systems must be kept 

scrupulously clean and lines that are open
during installation and/or maintenance
must be adequately covered to prevent
entry of foreign matter.

2. Before ramp door operations, with the ramp 
secured and the winch drive out of gear if
possible, the movement of winch actuators
must be confirmed to be in synchronisation
with the remote control lever.

3. Magnetic and barrier filters must be 
regularly opened up and cleaned or
renewed as per maker’s instructions.

Ramp Door Malfunction:  
MARS 200851
On joining an elderly ro-ro vessel, I was 
somewhat surprised to see two chain blocks 
permanently rigged near the quarter ramp 
door external cleats. I was told by the CO and 
Bosun that the hinged ramp door could not be 
hove in fully, and that the final heaving and 
tightening was done with two crew members 
jointly hauling on the two chain blocks hooked 
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Netwerken op SMM 2008
Holland Marine Equipment (HME) organiseert
van 23 tot en met 26 september 2008 het
Holland Paviljoen op de beurs SMM in
Hamburg. Het paviljoen in hal B7 heeft een
oppervlakte van 800 m² en biedt plaats aan 38
bedrijven. De EVD ondersteunt dit paviljoen in
het kader van het project 2g@there Duitsland.
Daarnaast organiseren HME, het Consulaat
Generaal Hamburg en de bemanning aan
boord van het marine- 
fregat Hr. Ms. Evertsen een netwerkreceptie
op dinsdag 23 september. Minister Maria van
der Hoeven van Economische Zaken opent
deze feestelijke bijeenkomst.

Hr. Ms. Evertsen (Foto AudioVisuele Dienst Defensie)

Publicatie strategierapport
In 2005 verschenen de beleidsvisies van
zowel HME als VNSI. Met het totstandkomen
van Scheepsbouw Nederland acht het
bestuur de tijd rijp voor een nieuwe oriëntatie.
Op 23 oktober 2008 presenteert het bestuur
van Scheepsbouw Nederland een
strategierapport aan de landelijke media en
de politiek. Aan het einde van de middag
wordt in Nieuwspoort Den Haag een debat
gehouden over de nieuwe ambities van de
Nederlandse scheepsbouw.

Seminar over scheepsafval
Het Platform Scheepsemissies organiseert op
woensdag 29 oktober 2008 een seminar over
beheer(-sing) van scheepsafval in de
maritieme sector. Aanleiding zijn recente

studies van OSPAR, KIMO en Imares die 
aantonen dat flinke hoeveelheden afval in zee 
verdwijnen. Het seminar richt zich op een 
scala aan oplossingen om dit probleem uit de 
wereld(zeeën) te helpen: preventie van afval, 
beheer aan boord van schepen, inzameling en 
verwerking in havens en communicatie en 
bewustwording. Aan het seminar werken 
onder meer mee: Stichting  De Noordzee, 
Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Imares, 
TU Delft en Havenbedrijf Rotterdam. 

Handelsmissie naar Rusland
Minister Camiel Eurlings van Verkeer en 
Waterstaat brengt van 10 tot en met 14 
november 2008 een bezoek aan de Russische 
Federatie. De EVD verzorgt een programma 
voor het bedrijfsleven in nauwe samenwer-
king met Holland Marine Equipment (HME), 
FME en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). 
HME organiseert een maritieme handels-
delegatie en seminar in St. Petersburg.

Human Capital Commissie van start 
Op 2 juni 2008 is de Human Capital Commissie 
van start gegaan. De commissie bestaat uit 
personeelmanagers van Damen, IHC, Keppel 
Verolme, Wartsila en Pon Power. Ook hebben 
vertegenwoordigers van de CNV en FNV 
hierin zitting genomen. De commissie gaat 
sturing geven aan het onderwijs- en 

arbeidsmarktzakenbeleid van Scheepsbouw
Nederland. De eerste taak, het vinden van
een manager onderwijs & arbeidsmarktzaken,
is inmiddels vervuld. Per 1 september 2008 is
Henk van Beers in deze functie van start
gegaan.

Scheepsbouw Nederland
Scheepsbouw Nederland is de 
gezamenlijke organisatie van de 
vereniging voor de Nederlandse 
scheepswerven (VNSI) en de 
vereniging voor de maritieme 
toeleveringsindustrie (HME) en is een 
brancheorganisatie van FME. 
Scheepsbouw Nederland zet zich op 
daadkrachtige wijze in voor de 
branche en maakt zich sterk voor een 
positief maatschappelijk imago van de 
Nederlandse maritieme industrie. 

Voor meer informatie: 
Scheepsbouw Nederland
Boerhaavelaan 40 
Postbus 138 
2700 AC Zoetermeer
T:  (079)  353 11 65 
F:  (079)  353 11 55
E: info@scheepsbouw.nl 
I: www.scheepsbouw.nl 

Verenigingsnieuws

Overige activiteiten
Marine Propulsion Course - Propulsion Plant Concepts and Basic Ship Hydrodynamics 
(18 en 19 september 2008) 
Marine Propulsion Course - The Characteristics of Marine Propulsors (9 oktober 2008) 
Training ‘Risico’s beperken bij uitbesteden’ (start 23 oktober 2008)
Training ‘Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers’ (start 28 oktober 2008) 
Marine Propulsion Course - Characteristics of Diesel Engines and Gas Turbines 
(30 en 31 oktober 2008)
Training ‘Calculeren in de Maritieme Maakindustrie’ (start 30 oktober 2008)
Seminar Broadband@sea (19 november 2008)

Aanmelden? Kijk op www.hme.nl onder Activiteiten.

•

•
•
•
•

•
•
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Op 26 september 2008 wordt het 110-jarig
bestaan van de KNVTS gevierd met een
excursie naar Terschelling. De afdeling Noord
organiseert het evenement. Het programma
ziet er als volgt uit:

9.45-11.45 uur: van Harlingen naar 
Terschelling met de snelboot 

•

12.00-13.00 uur: ontvangst Maritiem
Instituut Willem Barentsz, aansluitend
simulatoren en rondleiding
13.00-14.00 uur: lunch
14.00-15.30 uur: lezing
15.30-18.00 uur: vertrek Terschelling met
MS Ameland met aan boord aperitief en
stamppotbuffet

•

•
•
•

Het deelnemersbedrag is voorlopig gesteld op
60 euro per persoon. Deze activiteit is
exclusief voor leden van de KNVTS. Het
aantal gereserveerde plaatsen is beperkt.
Meld u tijdig aan!   
KNVTS, Mathenesserlaan 185
3014 HA Rotterdam
E-mail: ledenadmin.knvts@planet.nl

Viering 110-jarig bestaan KNVTS

De in 2007 gehouden Seniorendag was zo’n
succes dat het hoofdbestuur heeft besloten
om van deze dag een traditie te maken. Dit
jaar is gekozen voor een samenkomst op
donderdag 9 oktober 2008 tijdens een
vaartocht over de Kaag met een ingelast
bezoek aan de jachtwerf Royal Van Lent op
het Kaageiland.  Het vertrek is om 14.00 uur
vanaf opstapplaats Huigsloterdijk 218 te
Abbenes a.b. van het M.P.S. ‘Koningin Juliana’
van Rederij van der Meer. Het bezoek aan de
werf vindt plaats van 15.00 tot 16.00 uur, de
terugkeer in Abbenes is om 19.00 uur.
Bij deze tocht is inbegrepen:

koffie/thee bij vertrek vaartocht, incl. gebak
alle consumpties van de nationale bar
borrelhapjes en bittergarnituur
Chinees/Indisch buffet
dessert
koffie/thee na afloop

Er is een mogelijkheid om per bus van station 
Leiden voorzijde heen en terug naar Abbenes 
te reizen. De bus vertrekt om 13.30 uur.

Aanmelden kan tot 1 oktober 2008. Stuur een 
e-mail naar: ledenadmin.knvts@planet.nl 
onder vermelding van naam, adres, 

•
•
•
•
•
•

telefoonnummer en het aantal personen. Per
post kan ook: KNVTS, t.a.v. mw. S. Zeegers,
Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam.
Vermeld tevens of u van de bus gebruik wenst
te maken.
De bijdrage in de kosten zal 40 euro per
persoon bedragen, over te maken op rekening
325478 t.a.v. Kon. Ned. Ver. Technici op
Scheepvaartgebied, Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, onder vermelding van
‘seniorendag’.

Seniorendag wordt traditie

Maritime Awards Gala en uitreiking prijzen

Het Maritime Awards Gala vindt dit jaar plaats
op donderdag 6 november 2008 in het World
Forum Convention Centre te Den Haag.
Tijdens dit gala zal ook de KNVTS Schip van
het Jaar-prijs worden uitgereikt. Aanmelden
voor het gala kan via de website www.
maritime-awards.nl
Leden van de KNVTS die niet kunnen
deelnemen aan het complete gala, kunnen  

wel aanwezig zijn bij de prijsuitreiking 
voorafgaand aan het gala. Aanmelden kan 
schriftelijk of per e-mail via de KNVTS. Bij 
schriftelijke aanmelding en na betaling van 30 
euro is uw aanmelding definitief. De betaling 
dient voor 20 oktober 2008 te zijn 
bijgeschreven op rekeningnummer 
14.12.60.734 t.n.v. KNVTS, onder vermelding 
van ‘prijsuitreiking’.

Voorlopig programma Maritime Awards 
Gala

17.00-17.45 uur: ontvangst
18.00-19.30 uur: uitreikingen vijf 
maritieme prijzen door minister Van der 
Hoeven (Economische Zaken), begeleid 
door spectaculaire entertainment
19.45-21.45 uur: diner
Vanaf 21.45 uur: afterparty met walking 
dessert

•
•

•
•
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Afdeling Rotterdam
Donderdag 18 september 2008 
(let op: datum gewijzigd!) 
Delta Hotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen
Aanvang: 19.45 uur
Spreker: Peter Versluis (VEKA) (onder 
voorbehoud)
Onderwerp: ‘Ondernemen in de maritieme 
sector, andere tijden?’ 

Donderdag 30 oktober 2008 
Delta Hotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen
Aanvang: 19.45 uur
Spreker: Sjoerd Hengst
Onderwerp: ‘Scheepswerven in Beweging’

Voor beide lezingen geldt: 
Vanaf 17.30 uur aperitief en maaltijd. Opgave 
maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaande aan 
de lezing voor 12.00 uur, per e-mail: 
aanmelden@knvts.nl. 
Voor alleen de lezing hoeft u zich niet aan te 
melden.
Kosten maaltijd: leden tien euro, niet-leden 
twintig euro.

Afdeling Amsterdam
Woensdag 15 oktober 2008 
Excursie Marine Onderhouds Bedrijf Den 
Helder
12.30 uur: vertrek bus Aristo Zalen bij Station 
Sloterdijk
Aanmelden voor 2 oktober 2008 bij mevr. S. 
Zeegers, Tobias Asserlaan 224, 1111 JT 
Diemen, tel. 020-6903005 of per e-mail: 
sazeegersmanck@12move.nl
Er wordt een eigen bijdrage van tien euro 
gevraagd. U wordt verzocht een legitimatie 
mee te nemen.

Afdeling Noord
Dinsdag 7 oktober 2008 
Hotel Restaurant Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou
Zaal open: 19.30 uur

Aanvang lezing: 20.00 uur
Sprekers: Ico Vergouwe en Erik van Prooijen
Onderwerp: innovaties en refits in de wereld 
van megajachten 

De huidige situatie in de markt van de 
megajachten laat de volgende trends zien:

Er komen steeds meer potentiële klanten,
omdat het aantal zeer rijken toeneemt;
Het aantal ondernemers en werven dat
brood ziet in de jachtbouw groeit sterk;
De technieken die ten dienste staan van
de jachtbouw worden steeds verfijnder;
De jachten worden steeds groter om aan
alle wensen van eigenaren te kunnen
voldoen.

Naast de noodzaak tot schaalvergroting bij 
de werven hebben deze trends binnen de 
Feadship-groep geleid tot een grotere 
aandacht voor innovatieve technieken en 
voor refits van bestaande schepen.
Innovatieve technieken zijn nodig om de 
steeds extremere klanteisen te kunnen 
realiseren en de hoge kwaliteit onder de 
schaalvergroting te blijven garanderen. Erik
van Prooijen, werkzaam op de afdeling 
Design & Engineering bij de Feadship De 
Vries, vestiging Makkum, zoekt in de markt en 
de wetenschap naar nieuwe technieken. 
Zonder het achterste van zijn tong te laten 
zien, geeft hij een overzicht van de innovaties 
die binnen Feadship recent zijn 
geïmplementeerd en wat we in de nabije 
toekomst kunnen verwachten.
Het aanbod van gebruikte schepen is sterk 
uitgebreid, zoals blijkt uit de vele advertenties 
in de diverse ‘yacht magazines’. Honderden 
jachten van dertig meter en meer wachten op 
een nieuwe eigenaar. Daarmee is ook de 
markt van de refits sterk toegenomen en 
Feadship is in dit gat gedoken. Hierover 
vertelt Ico Vergouwe, hoofd afdeling Refits, 
bij De Vries Scheepsbouw Makkum. 

•

•

•

•

Afdeling Zeeland
Donderdag 18 september 2008
Maritiem Instituut De Ruyter, Boulevard
Bankert 156, Vlissingen
Introducés zijn van harte welkom
Aanvang: 19.30 uur
Sprekers: studenten van het Maritiem
Instituut De Ruyter (MIR)
Onderwerp: het ontwerp en de bouw van de
Zonnepaneelboot van het MIR, incl. foto’s en
videobeelden van evenementen waaraan de
boot heeft deelgenomen

Donderdag 16 oktober 2008
Hotel Arion, Boulevard Bankert 266,
Vlissingen
Introducés zijn van harte welkom
Aanvang: 19.30 uur
Spreker: dhr. W.J. Hamers, Redwise
Maritime Services bv
Onderwerp: transport op eigen kracht,
veranderingen (innovatie?) van 1906 tot en
met 2008

De spreker zal een kort overzicht geven van
de historische ontwikkelingen in het
uitvoeren van (scheeps)transporten op
eigen kracht, de ontwikkelingen en de
kracht van het bedrijf Redwise en een
kritische noot bij de termen
kwaliteitsborging en innovatie. Een en ander
zal worden ondersteund met beeldmateriaal.

Voor meer informatie:
KNVTS
Mathenesserlaan 185
3014 HA Rotterdam
T: 010-2410094
E: secretaris.knvts@planet.nl

Lezingenprogramma
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Marine Surveyor, Lloyd’s Register EMEA 
Rotterdam
Oranjepad 38, 4461TR Goes
Voorgesteld door A. G. Deen
Afdeling Zeeland

J. P. J. Volwater
Directeur C-Job & Partners B.V., Hoofddorp
Wilhelminakade 15, 1421 AB Uithoorn
Voorgesteld door A. Kik
Afdeling Amsterdam

K. Willems
Hoofd Technische Dienst, Ned. Loodswezen
Hoek van Holland
Noorddijk 79, 3142 EC Maassluis
Voorgesteld door A. Kik
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor
het DONATEURS LIDMAATSCHAP

Louis Baes Repairs BV
Loggenstraat 37, 1976 CX IJmuiden

Nieuwe leden KNVTS september 2008

Dhr. ing. P. Boekel, dhr. ir. A. Kik en dhr. H.A.L.
Mintjes zijn benoemd tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 23 mei 2008. Vacatures
waren ontstaan door het statutair aftreden
van de heren Mast, Winckers en Stuifbergen.
De samenstelling van het hoofdbestuur van
de KNVTS ziet er vanaf die datum dan ook als
volgt uit:

- Ir. H. G. H. ten Hoopen, voorzitter
- Ing. P. Boekel, secretaris

Ing. P. Boekel studeerde in 1967 af als
scheepsbouwkundige aan de Hogeschool
Haarlem. Van 1971 tot 1974 was hij project-
manager bij The Netherlands Dock and
Shipyard Amsterdam en van 1974 tot 2006
werkzaam bij Det Norske Veritas. Hij heeft
gewerkt in Nederland, Zweden, Frankrijk en
wereldwijd vanuit kantoor DNV Rotterdam.
Tegenwoordig werkt de heer Boekel als
consultant. Hij is lid sinds 1966 en voorzitter

van de afdeling KNVTS Rotterdam. 

- Dhr. J. W. Boeré
- Dhr. A. Th. Intema, penningmeester
- Ir. A. Kik

Ir. A. Kik studeerde in 1992 af aan de TU Delft 
in de richting ‘Ontwerpen van vaartuigen’. Van 
1992 tot 1993 was hij coördinator 
bedrijfsbureau bij IHC Holland Dredgers, 
daarna werd hij hier ontwerper. In 1998 werd 
hij vervolgens hoofd van het bedrijfsbureau bij 
IHC Holland Beaver Dredgers en sinds 2000 is 
hij hoofd op de ontwerp- en calculatie-
afdeling. Hij is sinds 1998 lid van het KNVTS-
bestuur, afdeling Rotterdam. Hij maakt en 
onderhoudt de website van de KNVTS/WEMT/
Schip van het Jaar en verzorgt de wekelijkse 
aankondigingen van de 
verenigingsactiviteiten.

- Ir. W. P. J. Laros, vice-voorzitter

- Mw. ing. M.J. Tjoelker
- Dhr. H. A. L. Mintjes

Dhr. H.A.L. Mintjes volgde in aansluiting op
zijn gymnasium B-diploma diverse studies,
waaronder wijsbegeerte en psychologie. Op
zijn stageschool kreeg hij echter een aanbod
voor een voltijdbaan en heeft toen voor een
lerarenloopbaan gekozen. Hij haalde bij het
KOFS alle binnenvaart- 
diploma’s voor schipper en bij de Enkhuizer
zeevaartschool het diploma stuurman kleine
zeilvaart. Sinds 1993 is Mintjes lid van de
examencommissie schipper. In 1998 werd hij
docent op de binnenvaartschool in Harlingen
en in 1999 directeur van school en internaat,
inmiddels Maritieme Academie Harlingen
geheten. Drie jaar geleden is hij er in
geslaagd zijn masteropleiding Educational
Leadership af te ronden aan de universiteit
van Amsterdam.

Samenstelling hoofdbestuur KNVTS



Verenigingsnieuws

In Memoriam

Op 22 juni 2008 overleed op 34-jarige leeftijd dhr. ing. M.G. Hoogeland,
project engineer bij De Voogt Naval Architects. Hij was ruim dertien
jaar lid van de KNVTS.

Op 27 juni 2008 overleed op 63-jarige leeftijd dhr. H. van Ingen,
principal consultant/auditor bij Det Norske Veritas. Hij was ruim negen
jaar lid van de KNVTS.

Op 11 augustus 2008 overleed op 88-jarige leeftijd dhr. J.W. van Zetten,
gepensioneerd directeur van firma Gebr. Van Zetten, onder andere
drager van het Verzetsherdenkingskruis en Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij was ruim 52 jaar lid van de KNVTS.

Ook in augustus overleed op 46-jarige leeftijd dhr. M. van Gent,
technisch inspecteur bij Anthony Veder Rederijzaken bv. Hij was ruim
25 jaar lid van de KNVTS.
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Arbeidsbemiddeling

IPS Group – Interocean Personnel
Services
Rivium Boulevard 46
2909 LK Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0) 10 447 94 94
Fax: +31 (0) 10 235 78 78
www.ipspersonnel.com
  info@ipspersonnel.com

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 

Crew management

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

Dieselmotoren, onderhouds- en 
reparatieapparatuur

Holland Diesel Maassluis B.V.
Govert van Wijnkade 40
3144 EG Maassluis
Tel.: 010-5912611
Fax  010-5929155
E-mail: info@hollanddiesel.nl
www.hollanddiesel.nl

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

Experts & Taxateurs

Doldrums B.V.
Marine & Technical Surveyors
Waalstraat 26
3087 BP Rotterdam 
Tel. +31-(0)10-4299590
Fax +31-(0)10-4296686
E-mail: offi ce@doldrumsbv.nl
www.doldrumsbv.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
Omvang
Verschijnt
ISBN  978-90-74864-63-3

Dirkzwager’s
DUTCH PORT GUIDE 2008 bi dt l d l

•

•

•

•

•

•
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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: info.hoebee@verweij-hoebee.nl

Hefkolom/Sectiebouw
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: info@coop-nieborg.nl

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

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

Krukas-, drijfstang-,  
motorblokreparatie

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

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

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

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

Maritieme elektronica

Postbus 49, 6500 AA Nijmegen
Telefoon: +31 (0)24 3716571
Fax: +31 (0)24 3716570
website: www.alewijnse.nl
email: ams@alewijnse.nl
One-stop shop in systeem integratie
(nieuwbouw, refit, service & onderhoud, 
navigatie en communicatie produkten).

Maritieme Training

Kanaalstraat 7
1975 BA IJmuiden
Tel. 023-530 29 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl
www.novacontract.nl/maritiem

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

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

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

Maritiem projectbureau

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

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

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

Roeren, stuurmachines en 
hydraulische systemen

® 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: marinesystems@vdvelden.com
Internet: www.veldengroup.com

Maritime Search
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SWZ Maritime is het orgaan van de Stichting ‘Schip en Werf de
Zee’ waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut MARIN, de 
Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging
Nederlandse Scheepsbouwindustrie VNSI, het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van KlVl-
NIRIA en Nautilus NL

Verschijnt 11 maal per jaar

Hoofdredacteur: Ir. C. Dirkse
Eindredactie: M.R. Pijl
Redactie: H.R.M. Dill, G.J. de Boer, Ir. W. de Jong, Ir. T. Lantau, 
Ing. H.R.J. Akerboom, Capt. H. Roorda, M. van Dijk, Ing. S. Sakko, 
Ir. J.H. de Jong
Redactie Adviesraad: A.A. Boers, Dr. Ir. J.J. Blok, M. de Jong, 
Ir. E.W.H. Keizer, Ir. G.H.G. Lagers, Mr. K. Polderman, E. Sarton, 
T. Westra, J.K. van der Wiele
Aan SWZ Maritime werken regelmatig mee: J.L.A. van Aalst 
VADM b.d., Dr. N. Guns, M. de Jong, H.S. Klos, Ir. C.J. Verkleij,  
H.Chr. de Wilde
Redactie-adres: Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam, telefoon
010 - 241 74 35, fax 010 - 241 00 95, e-mail swz.rotterdam@planet.nl

Uitgever: Media Business Press; Judith Verbeek.
Metaalhof 27, 3067 GM Rotterdam,  
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam, telefoon 010-289 40 08 
(abonnementen), 010-289 40 75 (overig), fax 010-289 40 76,
e-mail: klantenservice@swzmagazine.nl

Advertentie-exploitatie:
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Margarita Robertson
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam
telefoon 010-2894069, fax 010-2894061
e-mail mrobertson@mediasalessupport.nl
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Studentenabonnement € 35,00 (alleen met bewijs van inschrijving).
Alle prijzen zijn excl. btw.
Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging 
kan uitsluitend plaatsvinden door twee maanden voor het einde van de
lopende abonnementsperiode een aangetekende brief te sturen naar:

Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam voor leden van de KNVTS,
Postbus 8575, 3009 AN Rotterdam voor leden van Nautilus NL,
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam voor overige abonnees.
Moet het verzendadres gewijzigd worden, stuur dan het etiket met
verbeterd adres terug.
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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

Scheepsluiken/
luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: sales@coops-nieborg.nl
www.coops-nieborg.nl

Scheepsmotoren en reparatie

Engine Service Holland B.V.
Ambachtswei 8
8501 XA Joure - The Netherlands
Tel. +31 (0) 513 - 48 50 00
Fax +31 (0) 513 - 48 50 03
E-mail: info@ esholland.nl
www.esholland.nl

Scheepsregistratie

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 

Scheepsreparatie

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

Schroefaskokerafdichtingen

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

Software

LOGIC VISION B.V.
Hakgriend 18b
P.O. Box 95
3370 AB Hardinxveld-Giessendam
The Netherlands
Tel. +31 (0)184 - 677 588
Fax +31 (0)184 - 677 599
E-mail: m.donkersloot@logicvision.nl
www.logicvision.nl
Logic Vision is a Microsoft Gold Certified
Partner specialized in the maritime 
industry. We develop modular built,
vertical solutions based on Microsoft
Dynamics™ NAV. This results in branch
related modules that support you in your 
daily operations.

Staal-IJzer Gieterij

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

Veiligheid

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

Verwarmingssystemen, verkoop 
en onderhoud

Heatmaster bv
Industrial & Maritime heating systems
De Zelling 1
Postbus 252
3340 AG Hendrik-Ido-Ambacht
Tel. + 31 78 - 68 23 404
Fax + 31 78 - 68 23 403
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



DE AVONTUREN ZIJN DE 
WERELD NOG NIET UIT WWW.SMIT.COM

je carrière 
in de lift

Werken bij SMIT is een avontuur waarin je zelf 

aan de slag mag. Al meer dan 165 jaar één van de

spannendste verhalen van de maritieme wereld,

die zich dagelijks afspeelt in de bijna 50 locaties

in de wereld. Ingrediënten zijn niet alleen de

wereldberoemde bergingen van de ‘Tricolor’ en

de ‘Kursk’, maar bijvoorbeeld ook projectmanage-

ment en engineering van complexe maritieme, 

off shore projecten, havensleepdiensten, diensten 

aan off shore en onshore terminals, zwaar transport 

over zee en imposant hijswerk. De wereld die je

kent, krijgt nieuwe dimensies bij SMIT. Niets is 

standaard en alles is uitdagender dan normaal. Vijf 

van die avonturen starten hier:

Voor onze afdeling SMIT Vessel Management 

Services (SVMS) zijn wij per direct op zoek naar een:

TECHNICAL 
SUPERINTENDENT
Als Technical Superintendent assisteer je de Vessel Manager bij alle

facetten op het gebied van reparaties en onderhoud van onze vloot.

Hierbij ben je onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van

reparaties en onderhoud van de vaartuigen conform de eisen van 

het classifi catiebureau, het land van registratie en de eisen van SMIT.

SMIT’s Transport & Heavy Lift Divisie is opgesplitst in een tweetal

activiteiten:

Transport
De schepen binnen de vloot van SMIT Transport worden onder meer

ingezet voor duw- en sleepwerkzaamheden, voor het assisteren bij

de aanleg van olie - en gas terminals, bij bergingen, voor het vervoer

van zware lading en voor het uitvoeren van ankerwerkzaamheden. 

Heavy Lift
De vloot van SMIT Heavy Lift bestaat uit drijvende bokken. Deze

worden wereldwijd ingezet bij het assembleren van off shore

constructies en bruggenbouw, bij het bergen van scheepswrakken 

en andere hijswerkzaamheden. 

De werkzaamheden zijn projectgedreven. Dit betekent dat er wordt 

gevaren van de ene naar de andere projectlocatie.

Op locatie ligt de nadruk op het uitzetten van de ankers, het manoeu-

vreren met de thrusters en het uitvoeren van hijswerkzaamheden.

Hiermee krijgt het kapitein- en stuurmanschap een andere dimensie.

Voor onze Divisie Transport & Heavy Lift zijn wij op zoek naar:

KAPITEINS, WERKTUIGKUNDIGEN
& STUURLIEDEN
Ben jij:

Een Kapitein met een vaarbevoegdheid van 3000 GT of All Ships?

Een Kapitein met een vaarbevoegdheid tot 3000 GT? 

Een Hoofd Werktuigkundige met een vaarbevoegdheid van

3000 kW of All Ships? 

Een Hoofd Werktuigkundige met een vaarbevoegdheid tot

3000 kW of All Ships? 

Een 2de Werktuigkundige met een vaarbevoegdheid tot 3000 kW?

Een ambitieuze Stuurman? 

Nog niet klaar met je opleiding en zoek je een stageplaats?

Op zoek naar avontuur?

Stap dan aan boord bij SMIT!

SMIT biedt kandidaten tevens de mogelijkheid hun bestaande 

vaarbevoegdheidsbewijs verder uit te breiden!

Interesse? Kijk dan voor meer informatie op www.
smit.com/vacancies of neem contact op met onze 

Recruiters Sandra Hofstede of  Marguerite Kortland
bereikbaar op telefoonnummer 010-4549911.
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