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12 Dockwise verwacht veel van Type Nul
Voor het eerst sinds 2007 bouwt zware-lading-
rederij Dockwise weer nieuw. Ging het toen om  
de Yacht Express op een Chinese werf, nu gaat  
het om een recordschip van het ‘Type Nul’, dat  
de offshorewerf van Hyundai Heavy Industries  
in Zuid-Korea in het laatste kwartaal van 2012  
oplevert. Totale kosten 240 miljoen dollar. De EIffeltoren past er precies op. . 

19 Special binnenvaart
Deze maand besteedt SWZ Maritime met een 
special veel aandacht aan de binnenvaart. Hoewel 
de verslechterde economische omstandigheden 
ook aan deze sector niet voorbijgaan, zijn 
binnenvaartondernemers nog steeds innovatief  
en voeren ze hun plannen daadwerkelijk uit. De 

special is gevarieerd, met een scheepsbeschrijving de Vorstenbosch en een 
artikel over de minor Verduurzaming in de binnenvaart, tot een franchiseconcept 
voor binnenvaartondernemers.

46 Reliably Distributed Medium Voltage on 
Ships (2)
Medium-voltage power generation and distribution systems are orientated to the 
growing need for power on ships. This is especially the case on ships propelled 
by diesel-electric engines with high propulsion outputs, such as cruise ships. 
Sometimes, the generator output installed on these vessels reaches values of 
100 MVA. The propulsion output of over 20 MW per propulsion unit requires the 
use of medium-voltage technology. The limit for low-voltage propulsion units is 
about 5 MW. The system voltage is usually 6.6 kV or 11 kV, 4.18 kV is used in rare 
cases (in North America). With a few exceptions, the frequency is 60Hz. 
However, systems with 50Hz are also realized.

Binnenvaart

In dit nummer van SWZ Maritime vindt u een 
special over de binnenvaart, door de Neder-
landse maritieme sector vaak beschouwd als 
een ondergeschoven kindje. En inderdaad, op 
een aantal aspecten scoort de binnenvaart 
slecht tot matig. Dat blijkt onder andere uit de 
Monitor 2010 van de Nederlandse Maritieme 
Cluster. Dit rapport werd in het januarinum-
mer van SWZ Maritime besproken door ir. 
Willem de Jong (het rapport is te downloaden 
op www.dutch-maritime-network.nl). Vergele-
ken met sectoren als de zeevaart, de 
scheepsbouw, de offshore en de maritieme 
toeleveranciers is het opleidingsniveau van 
werknemers in de binnenvaart laag, evenals 
de R&D-intensiteit. Wel wordt de binnenvaart 
gekenmerkt door het grote aantal bedrijven 
(bijna 3600), meer dan welke andere  
Nederlandse maritieme sector, met één tot vijf 
medewerkers, van wie het merendeel schip-
per-eigenaar is. Dus ondanks de lage  zicht - 
baarheid bestaat de totale werkgelegenheid 
uit bijna 17.000 personen. En binnen Europa is 
de Nederlandse binnenvaartvloot marktleider 
op het gebied van vervoersprestaties.
En toch gebeurt er in de binnenvaart veel op 
het gebied van technische innovatie en duur-
zaamheid, zoals u kunt lezen in in deze speci-
al. De sector mag dan misschien onderbelicht 
zijn, maar is zeker geen ondergeschoven 
kindje. SWZ zal ook in de toekomst aandacht 
geven aan spraakmakende ontwikkelingen in 
de binnenvaartsector. Speciale aandacht 
vraag ik voor het artikel van ing. Richard 
Akerboom over stabiliteit van binnenschepen. 
Aanleiding zijn het ernstige ongeluk met de 
tanker Waldhof bij de Lorelei en het bijna-on-
geluk met de tanker Calendula 12 die op de 
Schelde bij Antwerpen ternauwernood aan 
kapseizen ontkwam. Schippers en bemanning 
van binnenvaartschepen ontbreekt het vaak 
aan voldoende kennis van stabiliteit van  
schepen, en met name van het effect van vrije 
vloeistofoppervlakken van de la-
ding (met een hoge soortelij-
ke massa). We pogen met 
dit artikel een steentje aan 
de kennis bij te dragen.  
Deze special zal dan ook 
verkrijgbaar zijn op de tech-
nische binnenvaartbeurs, 
die van 10 tot en met 
12 mei wordt gehou-
den in Gorinchem. 
Hotze Boonstra,
Hoofdredacteur
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Nieuws

Thecla Bodewes, directeur-eigenaar van 
Scheepswerven Bodewes in Hasselt, Scheeps-
werf De Kaap in Meppel en Maritima Green 
Technology, is uitgeroepen tot “Zakenvrouw 
van het Jaar 2011”. Haar uitverkiezing werd  
bekendgemaakt door minister-president Mark 
Rutte, die in kasteel Wittenburg in Wassenaar 
de aan de titel verbonden “Prix Veuve Clicquot” 
uitreikte. De jury koos Thecla Bodewes van-
wege de ‘succesvolle en snelle groei die de 
scheepswerven onder haar leiding hebben 
doorgemaakt’. Bodewes deed in aanwezigheid 
van de premier een dringend beroep op de 
overheid om meer te investeren in goed onder-
houd van de Nederlandse vaarwegen en een 

Al in de zeventiende eeuw kruisten Chinese 
jonken en VOC-schepen elkaar op de wereld-
zeeën. De “roodharige barbaren”, zoals  
Nederlanders werden genoemd sinds het  
bezoek van roodharige Jacob van Neck,  
hadden veel interesse in handel met Chinese 
producten en uitvindingen. Pas veel later 
werd dit tweerichtingsverkeer. Tegenwoordig 
is de wereld zelfs zo klein dat bijvoorbeeld 

In 2011 wordt voor de tiende maal de VNSI 
Timmersprijs uitgereikt, een award voor jonge 
ontwerpers, promovendi en recent afgestu-
deerden die menen dat hun werk meer  
aandacht en bredere discussie verdient.  
De inschrijving is nu geopend.
Nederlandse scheepsbouwers en maritieme 
toeleveranciers richten zich op marktsegmen-
ten waarin de kwaliteit van het ontwerp veelal 
doorslaggevend is voor het verwerven van 
opdrachten. De ontwerper heeft daarom een 
belangrijke plaats binnen het bedrijf. 
Om de communicatie tussen ontwerpers te 
bevorderen heeft oud-werfdirecteur ir.  Wim 
Timmers fondsen beschikbaar gesteld, waar-
uit jaarlijks de Timmersprijs voor de beste  

actief innovatiebeleid te voeren. ‘De vaar-
wegen zijn van het grootste belang voor onze 
veiligheid, milieu, leefbaarheid en economie’, 
benadrukte ze. Thecla Bodewes noemde de 
prijs een regelrechte overwinning voor ‘haar 
mannen’, die dag in dag uit de mooiste schepen 
maken en repareren, en voor de hele maritieme 
industrie. ‘Ik vind dit een belangrijke erkenning 
voor Nederland als maritiem land’, zei Bodewes 
in haar dankwoord. ‘Dit is ook hoog tijd, want 
de voordelen van vervoer over het water zijn 
groter dan ooit. Op het water is geen sprake 
van filevorming, wat een hogere betrouwbaar-
heid qua levertijden oplevert. Tevens is het een 
zeer duurzame vorm van transport.’ 

veel schepen in Nederland worden ontwor-
pen, grotendeels in China worden gebouwd en 
in Nederland worden afgebouwd. De band 
tussen havensteden Rotterdam en Shanghai 
leidde tot een nauwe culturele samenwerking 
tussen het China Maritime Museum in  
Shanghai en het Maritiem Museum Rotterdam. 
Historische topstukken uit het China Maritime 
Museum illustreren deze relatie in de tentoon-

ontwerper wordt uitgereikt. De prijs is gericht 
op de wijze waarop een ontwerp of deelsyste-
men van een schip tot stand komt. In aan-
merking komen bijvoorbeeld een originele 
ontwerpmethode voor een scheepstype of 
een deelsysteem van een schip, een nieuwe 
opstelling van een voortstuwingsinstallatie, 
een verbeterde scheepsvorm, een innovatieve 
methode om snel een indeling te vinden die 
aan lekstabiliteitseisen voldoet, voorspellings-
methoden voor geluid en trillingen, gewicht of 
kosten, een economisch analysemodel. 
Tijdens het Ontwerperscongres van de  
Stichting Timmersprijs presenteren maximaal 
vijf ontwerpers hun inzending. Direct na af-
loop worden de twee genomineerden voor  

stelling “Yin en Jan” in het Maritiem Museum 
Rotterdam. Voorbeelden zijn een achttiende-
eeuws Chinees porseleinen theeservies  
zonder oortjes en een kompas uit de Song- 
dynastie. De tentoonstelling is te zien tot en 
met 4 maart 2012. Ook zijn er rondleidingen 
door een Chinese Nederlander. 
Meer informatie is te lezen op de website  
www.maritiemmuseum.nl

de Timmersprijs bekendgemaakt. Het congres 
is op woensdag 15 juni bij Damen Shipyards 
Gorinchem. De uitnodiging voor het congres 
volgt later, maar noteert u deze datum alvast 
in uw agenda. De uiteindelijke prijswinnaar 
wordt op donderdag 3 november bekend-
gemaakt tijdens het Maritime Awards Gala.
Heeft u een waardevolle innovatie op het  
gebied van ontwerpen in de maritieme  
sector? Doe dan mee aan de VNSI Timmers-
prijs. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk  
vrijdag 22 april 2011. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Scheepsbouw Nederland,  
Dorien Beumer, tel. 079-353 11 65, of e-mail
dbe@scheepsbouw.nl.

Thecla Bodewes Zakenvrouw van het Jaar 2011

Yin & Jan in Maritiem Museum Rotterdam 

Inschrijving voor VNSI Timmersprijs geopend
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Nieuws

Op 3 november wordt de veertiende KNVTS Schip van het Jaar Prijs 
uitgereikt tijdens het Maritime Awards Gala. Tot 16 mei 2011 is de  
inschrijving geopend om kans te maken op Neerlands meest prestigi-
euze maritieme prijs en opgenomen te worden in het rijtje illustere 
voorgangers, zoals Vox Máxima, Doña Angela Maria T., Deo Volente, 
Jowi en de driemastschoener Athena. Schepen die in aanmerking 
komen voor deze prijs moeten in Nederland zijn ontworpen en gro-
tendeels zijn (af)gebouwd, en tussen 1 januari 2010 en 30 april 2011 
zijn opgeleverd. De jury toetst de ingediende schepen aan de criteria 
Ontwerp, Economie, Duurzaamheid, Veiligheid en Bouwproces. 
Werven en/of eigenaren die vinden dat juist hun schip de ultieme 
winnaar van de Schip van het Jaar-prijs 2011 moet zijn, kunnen  
het inschrijfformulier downloaden van www.schipvanhetjaar.nl of  
opvragen bij het kantoor van de KNVTS. Half september worden de 
genomineerden gepubliceerd, waarna het aftellen begint naar de 
onthulling van de winnaar.

Ane Ruijg, voormalig beroepsschipper van  
de Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij (KNRM), kreeg op 23 maart in Den 
Haag de gouden De Ruytermedaille opgespeld 
door minister Melanie Schultz van Haegen 
van Infrastructuur en Milieu.
De voordracht van Ane Ruijg is ingegeven 
door het grote aantal reddingen, waarmee  
hij ruim 2300 mensen in veiligheid bracht en 

De NHL Hogeschool in Leeuwarden start  
met de nieuwe afstudeerrichting Offshore 
Windenergie, de eerste op hbo-niveau in  
Nederland. Studenten van de opleiding Werk-
tuigbouwkunde, Elektrotechniek en Informati-
ca kunnen daarvoor vanaf september kiezen.  
De Europese Commissie heeft aangegeven 
dat in 2020 tenminste 20% van alle energie 
duurzaam moet zijn om zo de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. Windenergie 
is daarvoor één van de schoonste, meest 
duurzame en realistische alternatieven. Ook 
in Nederland is windenergie één van de 
speerpunten van het energiebeleid. Gerenom-
meerde bedrijven investeren hier miljarden in. 
In de afgelopen twintig jaar is het elektrische 

waarvoor hij tijdens zijn dienstverband is  
onderscheiden. 
Naast onderscheidingen van de KNRM, zoals 
de zilveren en bronzen draagmedailles, werd 
Ruijg in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. De KNRM is bijzonder 
trots op het feit dat Ane Ruijg wordt geëerd 
met de De Ruytermedaille. De KNMR ziet het 
als een eerbetoon voor alle inspanningen.   

vermogen van een windmolen met een factor 
40 toegenomen. De molens hebben een groter 
“windbereik” gekregen: ze kunnen energie 
blijven leveren bij zeer lage en hoge wind-
snelheden. Vooral de offshore windmolen-
parken op zee laten een sterke groei zien. 
‘Bedrijven staan in de rij voor studenten die 
kennis hebben over dit onderwerp. In de  
komende twintig jaar ontstaan er in het 
Noord-Nederlandse kustgebied van Den  
Helder tot aan de Eemshaven duizenden  
banen in de offshore windenergiesector.  
Er zijn bijvoorbeeld grote windmolenparken 
gepland in de Noordzee’, aldus afdelings-
hoofd Schat-Zeckendorf van Engineering 
NHL. 

Vakmanschap en gedrevenheid kenmerken de 
Terschellinger die van 1997 tot en met 2008 in 
dienst was van de KNRM. 
De De Ruytermedaille werd in 1907 ingesteld.  
Het ereteken is 203 keer uitgereikt. 
Ruijg wordt met zijn medaille een van de 87 
dragers van het gouden exemplaar. De op een 
na laatste gouden medaille ging in 2007 naar 
oud-directeur Wiebenga van de KNRM.

Studenten die voor de nieuwe afstudeerrich-
ting kiezen, gaan in het eerste en tweede jaar 
aan de slag met theorie- en praktijkopdrach-
ten die met windenergie te maken hebben.  
In het derde en vierde jaar lopen zij stage bij 
een windenergiebedrijf en kiezen ze de minor 
Windenergie om zich te specialiseren. Ook 
hun afstudeerproject staat in het teken van 
windenergie. 
Voor de ontwikkeling krijgt NHL Hogeschool 
via de Maritime Campus Netherlands (MCN) 
ondersteuning van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit structuur-
fonds richt zich op innovatie, ondernemer-
schap en stimuleert de groei van de kennis-
economie door onderzoek en ontwikkeling.  

Veertiende KNVTS Schip van het Jaar Prijs 

De Ruytermedaille voor oud-KNMR-schipper Ruijg

Nieuwe afstudeerrichting Offshore Windenergie 
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Maritieme markt

Maersk blaakt van optimisme
Maersk’s beslissing om te beginnen met een grootse vlootuitbreiding,  
verraste iedereen. De rederij zal over enkele jaren wederom de grootste 
containerreder zijn qua capaciteit, een positie die CSM sinds kort inneemt. 
Eerder was er al de spraakmakende E-serie, beginnend met de Emma 
Maersk, die in plaats van de eerdergenoemde 11.000 teu een capaciteit  
van 15.500 teu blijkt te hebben. Maersk is nu minder verhullend, omdat de 
schepen niet bij de destijds eigen Odense-werf maar bij het Koreaanse 
Daewoo zijn besteld. Daardoor raken de contractgegevens sneller bekend. 
Voorlopig lijkt geen rederij in staat een soortgelijke bestelling te financieren 
tegen aanvaardbare condities, zo zij dat al wil.

Met een ijzersterke balans en een recordwinst van vijf miljard dollars in 
2010, na een verlies van één miljard in 2009, kan Maersk een gokje wagen. 
De containervaart droeg in 2010 2,6 miljard bij aan de winst, de APM-contai-
nerterminals bijna 0,8 miljard. Alleen de tankerdivisie verloor ruim 100 mil-
joen. Geen andere reder zal Maersk’s winstgevendheid benaderen. Temeer 
omdat de nieuwbouw de E-serie ruimschoots overtroeft in efficiëntie en 
schone emissies. Wel kan de winst in 2011 lager uitvallen indien de wereld-
vlootgroei het ladingaanbod overtreft. De index voor charterhuren liep wel-
iswaar in de eerste twee maanden van 2011 met 24% op, maar de Shang-
hai-vrachtindex voor containervervoer bleef langzaam zakken, met name 
naar West-Europa en Noord Amerika. Voor de bulkvaart was de gang van 
zaken ongunstiger. De Baltic Dry Index daalde van bijna 3000 begin septem-
ber naar circa 1800 vlak voor Kerstmis en 1240 eind februari. De grootste 
schepen, de Capesizes, ondervonden de grootste klap, maar de overige 
scheepstypes deelden in de malaise. Hogere olieprijzen brengen sinds kort 
enig herstel. In de tankervaart bleven de vrachten bijna geheel 2010 onbe-
vredigend met alleen een korte opleving in december. Ook hier zorgt de po-
litieke onrust voor hogere spotvrachten. Desondanks rapporteren vele 
bulkreders toch winst over 2010. De Baltic indices registreren immers het 
vrachtverloop op de volatiele spotmarkt, waardoor reders besloten meer 
langlopende contracten tegen gunstiger vrachten af te sluiten.

Regelgeving blijft moeilijk
Professor Niko Wijnolst ontpopte zich als financieel columnist van Lloyd’s 
List. Op 22 februari behandelde hij daarin het rapport “The Financial Crisis 
of 2015: An Avoidable History” van Oliver Wyman, gepubliceerd in Davos  
tijdens het World Economic Forum. Wyman ziet de effectenmarkten als  
onaantrekkelijk voor bankiers en slimme jongens bij hedgefondsen en  
derivatenbedenkers die uitzien naar snelle winsten en hoge bonussen.  
Zij hebben zich geworpen op de productenmarkten in opkomende landen. 
Daarbij zou zich nu een speculatieve bubbel voltrekken met stijgende prij-
zen en nieuwe investeringen in mijnen, deels gefinancierd door westers 
durfkapitaal. Zodra deze bubbel barst, bij voorbeeld wegens oplopende in-
flatie (volgens centrale banken een “afnemend risico op deflatie”), kunnen 
de banken opnieuw overheidssteun aanvragen. Met een voorlopig onopge-
lost schuldenprobleem in West-Europa en de VS kunnen regeringen alleen 

Opbloei of opnieuw crisis
De containermarkt bleef relatief goed mede dankzij de vertrouwenwekkende bestelling  
van Maersk voor tien 18.000-teuers voor 1,9 miljard dollars, met opties voor twintig meer.  
De politieke beroering in Noord-Afrika en het Midden Oosten bracht door de stijgende  
olieprijzen een beginnend herstel op de overige vrachtenmarkten teweeg. Ondertussen  
bespreekt professor Wijnolst de kans op een hernieuwde financiële crisis omstreeks 2015. 
Groene fundamentalisten en pragmatici blijven bekvechten over de regelgeving voor sloop-
schepen,  met een recessie in Bangladesh als gevolg, hoewel er allang goede internationale 
regels zijn. Misschien zijn de regels te moeilijk.

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

helpen door de eigen schulden te laten oplopen. Wellicht moeten overhe-
den benadrukken dat zij dan het bankroet van vele banken en andere grote 
financiële instellingen zullen accepteren. De staat neemt de failliete boedel 
tegen een spotprijs over na het ontslag van de hele top. Het is blijkbaar te 
moeilijk regelgeving in te voeren die zo’n ontwikkeling voorkomt.
Dat kan ook het geval zijn bij de regels voor de sloop van schepen. Alles lijkt 
prima geregeld te zijn: Basel zorgt voor de verwerking van scheepsafval 
van operationele en te slopen schepen met behulp van ILO’s uitvoerige 
regelgeving daarvoor, al is deze helaas te uitgebreid en onpraktisch voor 
ontwikkelingslanden. Ook IMO helpt een handje mee met een groen pas-
poort met daarin alle gegevens over gevaarlijk afval aan boord. Toch blijft 
het Platform on Shipbuilding met IMO bekvechten, onder andere over ver-
meende oneerlijke bedoelingen bij een bedrag van een luttele drie miljoen 
dollar dat via IMO of Noorwegen aan Bangladesh is geschonken om de 
wetgeving aan te passen aan de IMO-standaards. Het platform houdt vast 
aan het fundamentalistische standpunt dat een schip vanaf de verkoop aan 
een sloper al onder Basel valt als gevaarlijk afval, terwijl noch Basel, noch 
IMO en ILO daar expliciet achter staan. Het platform zou nuttiger werk doen 
door Basel te vragen zaken aan te pakken als het verantwoord verwerken 
van normaal scheepsafval aan de wal en geleidelijk ook van dat afkomstig 
van sloopschepen. Te veel landen zijn nog nalatig bij het verzamelen en ver-
antwoord verwerken van het eerste, terwijl het voor vele scheepsslopers 
ondoenlijk is op korte termijn aan alle milieuregels te voldoen. Rijke landen 
hebben kennelijk deze regels opgesteld aangezien zij graag vele ambtena-
ren aanstellen en kunnen betalen voor nationale invoering en controles 
erop. Al deze landen hebben ermee ingestemd dat Basel verantwoordelijk 
is voor de invoering ervan op het land, zoals reeds het geval is voor operati-
oneel scheepsafval. Alle pogingen om te slopen schepen aan te merken  
als afval, vallend onder Basel, geven alleen aan dat de vaandeldragers  
van Basel de regels te moeilijk vinden en dus niet begrijpen of niet willen 
begrijpen. Inmiddels lijkt Bangladesh eieren voor zijn geld te kiezen door 
sloop wederom toe te staan, zij het met beperkingen voor het soort sche-
pen. De eerdere fundamentalistische aanpak zorgde voor tienduizenden 
werklozen bij de sloopindustrie en wellicht zelfs meer bij de indirecte werk-
gelegenheid. Zou het niet beter zijn Basel, IMO en ILO te vragen om samen 
met pragmatische voorstellen te komen voor een overgangsregime, voor 
een geleidelijke aanpassing van de scheepssloop aan de internationale  
regels, zodat ook ontwikkelingslanden kunnen delen in toenemende  
welvaart. Dat is toch juist een doelstelling van de milieubeweging?



Maand Maritiem

SWZ|MARITIME6

 LNG Carrier
Anthony Veder in Rotterdam bestelde een 
nieuwe LNG-tanker bij de Duitse Meyer Werft 
in Papenburg/Ems (bouwnummer S  665). 
Voor de bouw wordt de aan Meyer gelieerde 
Neptun Werft in Rostock-Warnemünde inge-
schakeld. De tanker krijgt een lengte o.a. van 
156 meter, een breedte van 22,70 meter en 
een capaciteit voor 15.600 m³ vloeibaar aard-
gas. Evenals bij de al in de vaart zijnde Coral 
Methane wordt de voortstuwinginstallatie in-
gericht voor LNG als brandstof. De oplevering 
is gepland voor eind 2012.

x 19,60 x 15,90 (6,60) meter. Het vermogen van 
de voortstuwing is 6090 kW op twee schroe-
ven voor een maximum snelheid van 18 kno-
pen. De boegschroef heeft een vermogen van 
750 kW. De bunkercapaciteit is 1050 ton HFO, 
250 ton MDO en 55 ton MGO. Hierdoor, en 
door het  zuinige brandstofverbruik, hebben 
de schepen een actieradius van 18.000 mijl. 
Zo kan de afstand Brazilië – China v.v. zonder 
bunkeren worden afgelegd. Aan boord wor-
den twee dekkranen geïnstalleerd, elk met 
een hijsvermogen van 3 ton bij een reikwijdte 
van 24 meter. De nieuwe veeschepen moeten 
in 2013 en 2014 worden opgeleverd.

Vroon
Vroon Livestock Express in Breskens heeft de 
Chinese werf Cosco Guangdong in Guangz-
hou opdracht gegeven voor de bouw van drie 
innovatieve livestock carriers en tevens optie 
genomen op een vierde schip (bouwnummers 
392 – 395). De schepen krijgen een opvallen-
de, nieuw ontworpen Groot Cross-boeg. On-
danks de relatief hoge dienstsnelheid van 
16,75 knopen in minder gunstige weersom-
standigheden, kan daardoor toch een zuinig 
brandstofverbruik worden bereikt. De carriers 
worden ingericht voor het vervoer van 3200 
stuks vee met een gemiddeld gewicht van 400 
kg, waarvoor 4600 m² beschikbaar is. Er is 
speciale aandacht besteed aan het dieren-
welzijn. De Australische voorschriften, die als 
de strengste van de wereld worden be-
schouwd, worden overtroffen. Aan boord is 
capaciteit voor 1180 m³ veevoer en 2760 m³ 
drinkwater. Tijdens de reis wordt de drinkwa-
tervoorraad op peil gehouden door twee in-
stallaties voor waterproductie op zee, elk met 
een capaciteit van 100 m³ per etmaal. De 
bouwsom per schip bedraagt ongeveer 28,25 
miljoen dollar. De belangrijkste gegevens zijn: 
tonnages: 10.035 bt, 3010 nt, 5448 dwt; afme-
tingen: L.o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 134,80 (125,25) 

Nieuwe opdrachten

Door G.J. de Boer

De nieuwe Live Stock Carriers van Vroon met de opvallende Groot Cross Bow

De door Anthony Veder bestelde LNG-tanker
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Tewaterlatingen
lange projectlading, zoals windmolens. De 
containercapaciteit is 426 teu (232 in het ruim, 
194 teu op de luiken). De twee NMF-dekkra-
nen aan BB hebben elk een SWL van 80 ton 
bij een reikwijdte van 3 tot 14 meter. De proef-
vaarten zijn gepland voor eind april, waarna 
de overdracht op 6 mei moet plaatsvinden.

Elbeborg 
Zonder ceremonieel maar wel ten aanschou-
we van honderden belangstellenden en 
schoolkinderen is 24 maart bij Koninklijke 
Niestern Sander in Delfzijl de 7675 bt metende 
Elbeborg (bouwnummer 842, imo 9568249) te 
water gelaten. Hiermee werd het record ver-
beterd van het grootste schip dat in Noord-
Nederland dwarsscheeps te water werd gela-
ten. Dat stond op naam van de eerder 
opgeleverde en 6,66 meter kortere Eemsborg, 
Erieborg, Edenborg en Ebroborg (bouwnum-
mers 838 – 841). De afmetingen van de 1A ijs-
versterkte multipurposecarrier Elbeborg zijn: 
L.o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 144,56 (138,20) x 15,87 
x 11,15 (7,98) meter. De ruiminhoud is 14.866 
m³ of 525.000 cft. De voortstuwing wordt gele-
verd door een Wärtsilä-hoofdmotor, type 
9L32C, met een vermogen van 6115 rpk of 4500 
kW voor een snelheid van 15 knopen. De ver-

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

De Marvel Scan werd op 11 maart te water gelaten (foto G.J. de Boer)

Marvel Scan
Op vrijdagmiddag 11 maart is de Marvel Scan 
(bouwnummer 902, imo 9534444) bij Peters 
Shipyards in Kampen te water gelaten. De 
doopceremonie werd verricht door de 20-jari-
ge Renée Schmittmann, dochter van een van 
de participanten. De Marvel Scan is de twee-
de van een serie van zes schepen van het 
type Sole 10000 die de werf voor CFL Gronin-
gen bouwt. De belangrijkste gegevens van de 
Sole 10000 zijn: tonnages: 6693 bt, 3425 nt, 
10.049 dwt, afmetingen: L.o.a. (l.l.) x B x H (dg) 
= 116,26 (112,76) x 17,80 x 10,50 (7,90) meter. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een 
MaK-hoofdmotor, type 8M32, vermogen 5435 
rpk of 4000 kW bij 750 tpm voor een snelheid 
van 14 knopen. De schepen hebben een ruim 
met de afmetingen: L x B x H = 70,50 x 15,20 x 
11,79 meter, inhoud 12.140 m³. Daardoor zijn 
ze bijzonder geschikt voor het vervoer van 

Naam imo Bouwnummer
MOMENTUM SCAN 9534432 901
MARVEL SCAN 9534444 902
MOTION 9534456 903
MARTINI 9534468 904
 9534470 905
 9534482 906

De tewaterlating van de Elbeborg (foto B.H.F. Spruit)
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wachte oplevering van de Elbeborg is begin 
juni. Direct na de tewaterlating werd de hel-
ling voorbereid voor de identieke Eeborg 
(bouwnummer 843, imo 9568328), waarvan de 
oplevering begin 2012 moet plaatsvinden. In-
middels is Koninklijke Niestern Sander begon-
nen met de bouw van bouwnummer 844, de 
eerste van een serie ijsbrekers (L.o.a. (l.l.) x B 
= 68,20 (64,89) x 14,30 meter) voor Wagenborg 
Offshore, die bestemd zijn voor inzet op de 
Kaspische Zee. 
De diesel-elektrische voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3516C-TierII, totaal 4000 kW, op twee 
Wärtsilä-roerpropellers van elk 1750 kW voor 
een snelheid van 12,5 knopen en een trek-
kracht van 33 ton. De snelheid in 60 cm dik ijs 
is vier knopen. De beide eerste ijsbrekers 
worden in mei en augustus 2012 opgeleverd. 

Wagenborg Barge 8 
In Nanjing is op 13 maart de Wagenborg Bar-
ge 8 te water gelaten. Dit ponton heeft een 
laadvermogen van 13.000 ton en als afmetin-
gen 100 x 33 x 7,60 meter. De Wagenborg Bar-
ge 8 is de vierde ponton die Veka Shipyards in 
Werkendam aan Wagenborg Sleepdienst op-
levert. 

Opleveringen
Fraserborg
Scheepswerf Ferus Smit heeft op 25 maart de 
Fraserborg (bouwnummer 394, imo 9419319) 
opgeleverd aan Koninklijke Wagenborg. Het 
schip, vierde van een serie van zes, werd op 
18 februari in Leer te water gelaten. De proef-
vaart werd 22 maart gemaakt op de Eems. De 
dag na de overdracht vertrok de Fraserborg 
voor de eerste reis naar Heroya. De drie eer-
ste schepen uit deze serie zijn de Beatrix 
(aanv. Fivelborg, bouwnummer 391, imo 
9419280), Flevoborg (bouwnummer 392, imo 
9419292) en Fivelborg (bouwnummer 393, imo 
9419307). Inmiddels is in Leer de bouw begon-
nen van de Finnborg (bouwnummer 395, imo 
9419321). De serie zal in december 2012 wor-
den afgesloten met de Fuldaborg (bouwnum-
mer 402, imo 9559092). De belangrijkste gege-

Vervolgens is het schip overgedragen aan 
Gerhard de Jonge, Emmercompascuum. De 
Ennio Marnix is vernoemd naar de zoon van 
het echtpaar de Jonge. Deze Bijlsma Trader 
4500 was oorspronkelijk besteld door Harald 
Busser, de in Thailand wonende reder uit Am-
sterdam. Het casco werd gebouwd bij Dong 
Feng Shipyards in Hangzhou en op 17 decem-
ber 2007 als Dok Bua (bouwnummer 756, imo 
9356567) door Peeraya Busser, echtgenote 
van de opdrachtgever, gedoopt en te water 
gelaten. Als deklading op de BBC Rheiderland 
kwam het casco op 16 juni 2009 in Rotterdam 

De Fraserborg maakte op 22 maart de proefvaart op de Eems (F.J. Olinga)

vens van deze ijsklasse 1A-schepen zijn: ton-
nages: 8911 bt, 4419 nt en 13.850 dwt; afmetin-
gen: L.o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 154,60 (148,13) x 
17,20 x 11,55 (8,19) meter. De containercapa-
citeit is 475 teu, waarvan 191 aan dek. De 
voortstuwing wordt geleverd door een Wärt-
silä-hoofdmotor, type 9L32C, van 6225 rpk of 
4500 kW voor een snelheid van 15 knopen.  

Ennio Marnix 
Aan de Korte Lijnbaan in Harlingen is op 17 
maart de Ennio Marnix gedoopt door Andrea 
de Jonge-Huisman, echtgenote van de reder.

De Ennio Marnix had een lange en dramatische voorgeschiedenis (Flying Focus)
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aan, waarna het in de Lekhaven werd opge-
legd. Bijna een jaar later, op 19 mei 2010, 
werd de Dok Bua door de mslb Waterman van 
Rotterdam naar IJmuiden gesleept en vervol-
gens door de sleepboten Waterpoort en Wa-
terstad in Lemmer afgeleverd om te worden 
afgebouwd bij Veka Bijlsma Shipyards. Tij-
dens de afbouw in Lemmer kwam de 38-jarige 
opdrachtgever Busser echter op 27 oktober 
bij een tragisch ongeval in Ayutthaya, ten 
noorden van Bangkok, om het leven. Het 
schip werd daarna verkocht en omgedoopt, 
afgebouwd en op 23 december in Lemmer op-
gedreven. Op 14 maart 2011 was de Ennio 
Marnix voltooid en werd het schip van Lem-
mer naar IJmuiden gesleept. De volgende 
dag maakte de Ennio Marnix de proefvaart 
van IJmuiden naar Harlingen. De belangrijk-
ste gegevens van de Bijlsma Trader 4500 zijn: 
2999 bt, 1662 nt, 4550 dwt, afmetingen: L.o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 89,95 (84,84) x 14,40 x 7,35 
(5,83) meter; ruiminhoud 6060 m³ of 214.000 
cft, containercapaciteit 106 teu. De voortstu-
wingsinstallatie bestaat uit een Wärtsilä-
hoofdmotor, type 6L26A2, van 2772 rpk of 1860 
kW voor een snelheid van 12 knopen. De En-
nio Marnix is het vijfde schip van dit type dat 
door Veka Bijlsma is opgeleverd. Het eerste 
schip van de serie, de Noorderkroon (bouw-
nummer 736, imo 9356581), is in juli 2010 naar 
Noorwegen verkocht. De overige schepen 
zijn de Stroombank (bouwnummer 707, imo 
9356543), Sagasbank (bouwnummer 737, imo 
9369655) en Jetstream (bouwnummer 757, imo 
9356579). Kort na de overdracht vertrok de 
Ennio Marnix onder commando van kapitein-
eigenaar Gerhard de Jonge van Harlingen 
naar Sluiskil voor het innemen van een eerste 
lading kunstmest.  

Samskip Innovator, Samskip Endeavour
Santierul Naval Damen Galati S.A. heeft op 10 
maart twee Container Feeders 800 opgele-
verd aan de Scheepvaartondernemingen 
Samskip Innovator en Samskip Endeavour in 
Rotterdam: de Samskip Innovator (aanv. Ma-
rita M, bouwnummer 568307, imo 9436214) en 
Samskip Endeavour (aanv. Jens M, bouw-
nummer 568308, imo 9436290). De container-
schepen waren op 15 juli en 28 augustus 2009 
in Galati te water gelaten. De ijsklasse 1A 
schepen zijn de 19de en 20ste van de succes-

volle serie Container Feeders 800 die door Da-
men Shipyards zijn gebouwd. De schepen van 
dit type zijn ontworpen voor het vervoer van 
20’, 30’, 40’, 45’ en 48’-containers. De contai-
nercapaciteit is 206 teu in de drie ruimen en 
597 teu op dek, totaal 803 teu of 329 contai-
ners van 45’. Er zijn 180 reeferaansluitingen 
(120 op dek, 30 in ruim 2 en 30 in ruim 3). De 
Confeeders 800 hebben als tonnages: 7987 bt, 
3363 nt en 9340 dwt en als afmetingen: L.o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 140,64 (130,00) x 21,80 x 9,50 
(7,33) meter. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit een MaK-hoofdmotor, type 9M43, van 
11.415 rpk of 8400 kW op een verstelbare 
schroef met een diameter van 4900 mm voor 
een snelheid van 18 knopen. De verstelbare 
boegschroef heeft een vermogen van 700 kW, 
de verstelbare hekschroef 500 kW. Aan boord 
is accommodatie voor vijftien personen. 
Samskip had al vier schepen van het type CF 
800 in de vaart. De nieuwe aanwinsten zijn in-
gezet in de lijndiensten tussen Rotterdam, Hull 
en Dublin. Het management over de onder Cy-
priotische vlag varende schepen is in handen 
van Meyering Bereedungs GmbH in Haren/
Ems.

Norne
Voor Koerts International Towing Services, 
Delfzijl is bij Scheepswerf Gebr. Kooiman in 
Zwijndrecht een tweede sleepboot gebouwd 
en opgeleverd. De Norne (bouwnummer 191, 
imo 9612806) werd op 12 maart met behulp 
van de drijvende kraan Missing Link te water 
gezet, waarna de ijsklasse 1C sleepboot op 23 

maart begon met de proefvaarten. De paal-
trekproef werd op 25 maart gehouden in Rot-
terdam-Europoort. Na een korte dokbeurt in 
Harlingen kwam de sleepboot op 1 april in de 
thuishaven Delfzijl aan, waar de volgende dag 
de Norne werd gedoopt door de echtgenote 
van de werfdirecteur, Cora Kooiman. De 440 
bt metende Norne heeft als afmetingen: L.o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 34,10 (30,20) x 11,50 x 5,00 
(4,25) meter. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit twee Mitsubishi-hoofdmotoren, type 
S12U-MPTK, met een totaal vermogen van 
6080 rpk of 4475 kW bij 1050 tpm via twee 
tandwielreductiekasten ZF (5,522 : 1) op twee 
schroeven in straalbuizen, elk met een diame-
ter van 2850 mm, voor een trekkracht van 82 
ton en een snelheid van 13,5 knopen. De bun-
kercapaciteit is 293 m³. De Norne zal door
Seacontractors in Vlissingen voor sleep-, an-
ker- en bevoorradingswerk worden ingezet.  

De Samskip Innovator is één van de twee nieuwe Confeeders 800 voor Samskip (Flying Focus)

De Norne werd op 2 april door Gebr. Kooiman opgeleverd 

(Flying Focus) 
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MPR 1 en 2
Neptune Shipyards in Aalst heeft kort na el-
kaar twee werkboten van het type Eurocarrier 
2611, de MPR 1 (bouwnummer 372, imo 
9586409) en 2 (bouwnummer 373, imo 
9593256), opgeleverd aan Marine Projects 
Rotterdam (MPR). MPR is opgericht door de 
broers Wim en Peter Moree en wil de werk-
boten inzetten in de offshore, bagger, marine 
contracting en voor werkzaamheden tijdens 
de bouw van windmolenparken tot 150 mijl uit 
de kust. De EC 2611 heeft als afmetingen: 
L.o.a. x B x H (dg) = 26,48 x 11,00 x 3,70 (2,40) 
meter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
twee Caterpillar-hoofdmotoren, type C 32, op 
twee vaste schroeven met een diameter van 
1700 mm in straalbuizen, totaal 2640 rpk bij 
1800 tpm voor een snelheid van 9 knopen en 
een trekkracht van 27 ton. Het werkdek heeft 
een oppervlakte van 100 m². MPR gaat op kor-
te termijn de vloot uitbreiden met twee Euro-
carriers 3111 (32,00 x 11,10 x 3,50 (2,30) meter, 
2 x 1320 rpk, trekkracht 31 ton, snelheid 12 
knopen).

Quibián I 
De speciaal voor het Panamakanaal gebouw-
de snijkopzuiger Quibián I (bouwnummer 
2729, imo 9486831) is op 12 maart van Rotter-
dam naar Cristobal verscheept met het Ne-
derlandse zwareladingschip RollDock Sun. De 

Quibián I (bouwnummer 2729, imo 9486831) 
werd op 6 september 2010 bij IHC Merwede in 
Sliedrecht te water gelaten. De snijkopzuiger, 
die kan baggeren tot diepten van 5,50 tot 25 
meter, is in maart 2008 besteld door de Pana-
ma Canal Authority (ACP) en ontworpen door 
IHC Beaver Dredgers. De belangrijkste gege-
vens van de Quibián I zijn: 18.440 bt; afmetin-
gen: L.o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 115,85 (92,40) x 

18,60 x 5,00 (3,40) meter; diameter zuigbuis 900 
mm, diameter persbuis 850 mm, totaal geïn-
stalleerd vermogen 12.096 kW. In Maand Ma-
ritiem van oktober 2010 is ten onrechte mel-
ding gemaakt van een tweede identieke 
snijkopzuiger. Dat was helaas niet juist en be-
rust op een misverstand.

Smitbarge 12 en 14
Bij de Roemeense Damen Shipyards zijn op 17 
februari de Stan Pontoons 7524 Smitbarge 12 
(bouwnummer 1206/523904, imo 9595096) en 
Smitbarge 14 (bouwnummer 1207/523906, imo 
9595101) te water gelaten en de volgende dag 
opgeleverd aan Smit Transport Europe in Rot-
terdam. Het zijn de derde en vierde van dit 
type die door Damen voor Smit zijn gebouwd. 
De eerste, de Smitbarge 10 (bouwnummer 
1204/523902, imo 9595072) werd op 29 novem-
ber 2010 te water gelaten, gevolgd door de 
Smitbarge 11 (bouwnummer 1205/523903, imo 
9595084) op 16 december 2010. De doopvrou-
wen waren de dames Onofrei Aurora, Jean-
nette van der Ster, Maria Croitoru en Lenuta 
Craciun. De 10 en 11 werden als dubbelsleep 
door de mslb Union Sapphire van Varna naar 
Rotterdam gesleept. De Stan Pontoon 7524 
(75,00 x 23,50 meter) heeft een tonnage van 
2076 bt en 622 nt en een diepgang van 3,51 
meter.

De MPR 2 is de tweede EuroCarrier 2611 voor Marine Projects Rotterdam (Flying Focus)

De door IHC Merwede gebouwde snijkopzuiger Quibián I  werd met de RollDock Sun naar het Panamakanaal verscheept
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CSD 500
Damen Dredging Equipment in Nijkerk heeft 
uit voorraad een cutterzuiger van het type 
CSD500, geleverd aan Kazakhstan. De CSD500 
is een modulair gebouwd baggerwerktuig dat 
bestaat uit een hoofdponton, waarin de moto-
ren en de baggerpomp zijn geplaatst en twee 
zijpontons aan bakboord en stuurboord. Daar-
bij komen de ergonomisch ontworpen bedie-
ningscabine, twee spudpalen om de zuiger te 
verankeren en de cutterladder met de snijkop 
en zuigleiding. De pontons zijn voorzien van 
een eenvoudig maar zwaar uitgevoerd snel-
koppelsysteem, waardoor samenbouw dan 
wel demontage zowel op land als te water uit-
gevoerd kan worden. Alle componenten zijn 
zo ontworpen dat ze getransporteerd kunnen 
worden over de weg, als zeevracht en per 
spoor. Deze zuiger werd per trein van Neder-
land naar zijn huidige locatie in Kazakhstan 
vervoerd om te worden ingezet bij de aanleg 
van een irrigatiekanaal van 14 km lengte. 
Daarvoor moest zo’n twee miljoen kubieke 
meter zand verpompt worden. De zuiger zal 
op zijn maximale baggerdiepte van -14 m wer-
ken en heeft een maximale pompcapaciteit 
van 4000 m³/uur mengsel. Het totaal geïnstal-
leerd vermogen is 1299 kW. De lieren, spudpa-
len en snijkop worden hydraulisch aangedre-
ven. De standaardzuiger is in Nijkerk voorzien 
van een aantal standaard opties, zoals een 
kolomzwenkkraan voor het veilig hijsen van 
pompdelen en andere reservedelen, een extra 
afsluiter in de persleiding en een swivel hose 
die de beweging van de zuiger ten opzichte 

van de rigide drijvende leiding vergemakke-
lijkt. Vlak voor aankomst van de zuiger op de 
bestemming zijn monteurs van Damen Dred-
ging ingevlogen om samen met de bemanning 
de zuiger op land samen te bouwen. Na de te-
waterlating heeft de bemanning een training 
gekregen hoe ze efficiënt met de zuiger kun-
nen werken. 

Agile
Scheldepoort in Vlissingen-Oost werd door 
McDermott Inc gecontracteerd voor een om-
vangrijke verbouwing van de kabellegger Agi-
le tot een high-tech Pipe Lay Support Vessel 
(PLSV) in verband met een vijfjarig contract 
van Petrobras voor het leggen van flexibele 
pijpen tot een waterdiepte van 2000 meter. 
Het schip kwam op 27 februari aan in Vlissin-
gen vanuit Dubai. De verbouwing omvat onder 
andere de installatie van een 200 tons A-
frame, diverse nieuwe kranen, een nieuw 
ROV-platform en een extra boegschroef om 
de DP-mogelijkheden te verbeteren. De Agile 
is al uitgerust met twee boegschroeven in 

tunnels. Verder wordt de machinekamer uit-
gebreid met nieuwe dieselgeneratoren en 
worden de brug en de accommodatie geheel 
gerenoveerd. De modernisering moet 15 juni 
zijn afgerond waarna de Agile naar Brazilië 
zal vertrekken om aan het pijpenlegproject te 
beginnen. De Agile werd op 30 september 
1977 als Russisch halfafzinkbaar zwarelading-
schip Stakhanovets Kotov bij de Finse werf 
Hollming Oy in Rauma (bouwnummer 217, imo 
7616767) te water gelaten. De overdracht 
vond plaats op 21 juni 1978. De afmetingen 
zijn: L.o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 139,40 (120,00) x 
20,60 x 13,60 (7,70) meter. De voorstuwing 
wordt geleverd door twee Pielstick-Wärtsilä-
hoofdmotoren, type 6PC2-3L-400, op twee ver-
stelbare schroeven, totaal 6420 rpk of 4722 
kW voor een snelheid van 13 knopen. In 1996 
werd het schip als Len Speer onder de vlag 
van Barbados (thuishaven Bridgetown) ge-
bracht en in 1998 werd het omgebouwd tot 
kabellegger C.S. Agile. In september 2004 
werd het schip omgedoopt tot Agile. 

De Agile bij Scheldepoort voor een omvangrijke 

verbouwing

De CSD 500 in het te graven irrigatiekanaal
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Interview

Door H.S. Klos

Hyundai werd gekozen uit een shortlist van drie en de leveringsze-
kerheid gaf de doorslag. ‘Want ze moet in de eerste week van de-
cember bij Samsung voor de kade liggen om het Jack/St.Malo-plat-
form van Chevron naar de Golf van Mexico te brengen’, vertelt 
company secretary Fons van Lith van Dockwise. Die eerste klus is 
25 miljoen dollar waard.

Dockwise verwacht veel van  
grensverleggend Type Nul  

Voor het eerst sinds 2007 bouwt zware-ladingrederij Dockwise weer nieuw. Ging het toen om de Yacht 
Express op een Chinese werf, nu gaat het om een recordschip van het ‘Type Nul’, dat de offshorewerf van 
Hyundai Heavy Industries in Zuid-Korea in het laatste kwartaal van 2012 oplevert. Totale kosten 240 miljoen 
dollar. De Eiffeltoren past er precies op.

Ruim 110.000 ton meenemen op drie voetbalvelden

Fons van Lith: ...eerder afspraken over transport dan over de bouw... (Foto Sander Klos)

Groot en vrij dek
Het nieuwe schip biedt een dekruimte van 275 bij 70 meter en dat 
dek is volledig bruikbaar door het ontbreken van een boeg en door-
dat de stabiliteitskasten verplaatsbaar zijn, zodat desgewenst de 
voor- of achterkant kan worden vrijgemaakt voor stukken tot 110.000 
ton. Daarvoor kan het schip tot zestien meter onder water zinken en 
dat maakt in sommige gevallen kostenverhogende float over-opera-
ties (apart vervoer van onder- en bovenzijde platform en samenvoe-
ging op de plaats van bestemming) onnodig. De grootste stukken die 
Dockwise nu vervoert, wegen maximaal 73.000 ton.
Het nieuwe schip kan afzinken totdat zestien meter water boven het 
dek staat. Een voordeel daarvan is, dat de thrusters van zogenaamde 
semi-submersible boorplatforms met eigen aandrijving niet meer hoe-
ven te worden gedemonteerd voor vervoer. ‘Dat is erg belangrijk voor 
de eigenaar, die altijd een afweging maakt tussen vervoerders als wij 
en sleeptransport. Op het nieuwe schip kan het platform aan twee 
kanten oversteken en bevinden de thrusters zich ruim boven het wa-
ter. De meeste semi-submersibles worden nu nog nat vervoerd, maar 
als we deze markt ook kunnen pakken...’ Hij zwijgt veelbetekenend.

Drie doelgroepen
Type Nul is breed doorgesproken met de offshore-industrie en mikt 
op drie ladingcategorieën. ‘Allereerst zijn dat geïntegreerde pro-
ductieplatforms als de Thunder Horse. De 60.000 ton wegende hull 
van dat platform brachten wij naar de VS, waar het werd afge-
bouwd. In totaal woog het toen 90.000 ton en dat kunnen wij in de 
toekomst in één keer meenemen. Zo blijft de volledige bouw in het 
Verre Oosten en dat is aantrekkelijk voor de werf én voor de eige-
naar, want die bespaart op die manier minstens honderd miljoen 
dollar op een totale bouwsom van vaak meer dan anderhalf miljard.’
Een tweede doelgroep zijn de spar buoys à la de Brent Spar, die be-
ter bestand zijn tegen orkaancondities. Na de laatste rampen in de 
Golf van Mexico is dat een lokkend – zo niet verplicht – perspectief 
voor de offshore-industrie. ‘Het Franse engineeringbureau Technip 
ziet kansen voor schaalvergroting, ook al omdat de olievoorkomens 
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De Type Nul  naast de huidige  

schepen van Dockwise

steeds dieper liggen of bijvoorbeeld in arctische gebieden.’ De Type 
Nul krijgt trouwens een ijsklasse voor de constructie van de romp. 
Door de breedte van het schip is het ondoenlijk ook het voortstu-
wingsvermogen aan te passen aan de ijsklassenormen. 
‘Je hebt maar een heel klein window voor plaatsing van een instal-
latie en daarom worden gegarandeerde opleveringstijden steeds 
belangrijker. Vroeger regelde de werf het transport met ons, maar 
de oliemaatschappijen doen dat steeds meer zelf. Voor de Mars B in 
de Golf van Mexico had Shell eerder afspraken over het transport 
dan voor de bouw.’
Tenslotte mikt Dockwise op FPSO’s zonder voortstuwing die project-
gericht zijn gebouwd. ‘Hyundai bouwt er nu een van 325 meter lang 
en ongeveer 115.000 ton. Die komt te vroeg, maar zou goed op de 
Type Nul passen, omdat hij door het ontbreken van een boeg in de 
lengte kan oversteken.’

Eigen markt
‘Aanvankelijk waren de reacties vanuit de offshorewereld nogal 
lauw. De olie- en gaswereld is redelijk conservatief, dus het was 
aan ons om te bewijzen dat het kon. Het ontwerp doorstond tanktes-
ten bij Marin in Wageningen en toen we eenmaal Chevron als eer-
ste klant hadden, werd het schip met belading ook nog eens be-
proefd in St. John’s. We verwachten dat ze een eigen markt gaat 
scheppen. Dat gebeurde ook nadat we de Blue Marlin met 21 meter 
hadden verbreed tot 63 meter voor het transport van Thunder Horse 
(59.500 ton). Dat was toen de enige order, maar nu is dat schip vol-
geboekt.’ Volgens Van Lith hebben al meer majors interesse in de 
Type Nul getoond. Dockwise is in twee landen beursgenoteerd. ‘Als 
privaat bedrijf zou je zo’n schip niet kunnen bouwen. We hebben 
drie grote aandeelhouders: de HAL (18%), het investeringsfonds 
Project Holland Fonds (Delta Lloyd en Rabobank 9%) en Sankaty, 
onderdeel van het Amerikaanse Bain Capital (11%).’ 
Voor de bouw van het nieuwe type werd via een claimemissie hon-
derd miljoen dollar binnengehaald, waarmee de schuld werd terug-
gebracht van 641 naar 457 miljoen dollar. Daarnaast verlenen vier 

banken een revolving facility, een opvraagbaar krediet. ‘Maar we 
betalen de bouw natuurlijk het liefst uit onze kasstroom.’
Voor het ontwerptraject werd WBSO-subsidie verkregen, zodat 
loonbelasting gedeeltelijk kan worden teruggevorderd.

Met zonder boeg
Wanneer we hem vragen naar de innovaties op het schip, grinnikt 
Van Lith. ‘Het is vooral heleboel staal en lucht. En die lucht dan apart 
verpakt. De innovatie in het ontwerp ligt hem vooral in het ontbreken 
van de boeg. Bij het ontwerp zijn een aantal ladingtypes als uit-
gangspunt gekozen en hebben we ons gericht op een zo flexibel mo-
gelijke deck lay-out. Het gebrek aan een boeg levert dan ook enorm 
veel flexibiliteit op voor lange ladingen als SPAR buoys en FPSO’s. 
Ontwerpbureaus hoeven hierdoor met veel minder beperkingen in 
hun ontwerp rekening te houden. De beladings- en ballasttechnie-
ken zorgen voor nieuwe uitdagingen en het ontbreken van een boeg 
stelt natuurlijk extra eisen aan de sterkte van de constructie.’
Het conceptontwerp en de basis design zijn in handen van de Finse 
offshorebouwer Deltamarin. ‘We willen onze eigen organisatie niet 
te veel belasten met de bouwbegeleiding en het laatste stuk engi-
neering gebeurt in samenspraak met Hyundai. Het vernieuwende 
van het ontwerp zit hem in die ontbrekende boeg en op dat onder-

Sander Klos is oud-hoofdredacteur van weekblad 
Schuttevaer en redactielid van SWZ Maritime 

Dockwise verwacht veel van  
grensverleggend Type Nul  

Tanktesten
Het nieuwe ontwerp is ondertussen op drie vlakken getest. ‘De weer-
stand- en voortstuwingstesten hebben de theoretische modellen uit de 
eerste fase van het ontwerp bevestigd. De testen ter verificatie van het 
boegontwerp zijn erg positief verlopen. Het schip neemt weinig water 
over op de boeg, waaruit we samen met de autoriteiten konden conclu-
deren dat het mogelijk is een boegloos ontwerp te bouwen. Uit de laat-
ste zeegangstesten bleek het zeegangsgedrag veel beter dan voorspeld. 
De extreme breedte dempt de rolbeweging sterk. Die rolbeweging is 
normaliter een zorgenpunt bij brede schepen.’
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deel hebben we patent aangevraagd. Daar moet je je ook weer niet 
te veel van voorstellen, maar het geeft een bepaalde bescherming 
en je blijft op de hoogte.’ De dieselelektrische voortstuwing geeft 
het schip een flexibel operationeel karakter. Vier generatoren in een 
vader-zoonopstelling     (2 x 8700 kW en 2 x 4350 kW) maken het mo-
gelijk vermogen bij te schakelen, afhankelijk van de behoefte van 
hoofdschroeven, thrusters of ballastsysteem. Zo kan altijd een opti-
maal werkpunt van de machines worden bereikt.

Marktleider
Van Lith ziet Dockwise vooral als specialist in marketing, sales, en-
gineering en projectgerelateerde belading en ballasten. Van de ne-
genhonderd varenden staat er niet één op de eigen loonlijst, want 
crewing en technisch onderhoud zijn uitbesteed aan Anglo Eastern. 
Van de driehonderd walmedewerkers zijn er circa tweehonderd
Nederlander. Wel is bij laad- en losoperaties veelal een Nederland-
se superintendent aan boord.
Dockwise heeft na oplevering van de Type Nul de drie grootste 
schepen ter wereld in dit segment. Als belangrijkste concurrenten 
noemt Van Lith OHT in Noorwegen met vier omgebouwde tankers 
en Cosco met twee kleinere schepen met open spiegel. ‘Ze bouwen 
er nog twee, waarvan de eerste net is opgeleverd. En nummer drie 
is het Rotterdamse Fairstar ‘met enkele omgebouwde bakken en 
twee orders in aanbouw voor oplevering in 2013. Sommige werven 
hebben eigen materieel met een vlak dek en kijken wel eens naar 
commerciële lading, maar dat komt niet zo vaak voor. Van A naar B 
varen kan iedereen en dat is ook wel belangrijke business, maar de 
vraag is welke waarde je kunt toevoegen aan dat transport. Denk 
aan float on- en float off-operaties, inclusief het hele ankerbehan-
delingsverhaal. Zulke orders staan vaak al tweeënhalf jaar in je or-
derboek. Andere extra services zijn het installeren van de jacket op 
de zeebodem, waarvoor we de kennis dankzij Ocean Dynamics en 
Offshore Kinematics sinds 2007 in huis hebben. We doen dat alleen 
aanpalend en gaan dus niet zelf de markt op voor EPIC-orders. Op 
dit gebied wordt de kennis steeds belangrijker, waarbij je de hard-
ware kunt inhuren.’

Omdat de “makkelijke olie” op is, spreidt de offshore zich steeds 
meer over de wereld. ‘Brazilië, de arctische gebieden, gas in Aus-
tralië’, somt Van Lith op. ‘En het materieel wordt steeds groter. Ener-
zijds vanwege de grotere dieptes, anderzijds door dubbele zekerhe-
den in de veiligheid na de ramp in de Golf van Mexico.’

Volgens Van Lith heeft 2011 een spotmarktkarakter. ‘We hebben gro-
te opdrachten in ons orderboek voor 2012 en later en we mogen niet 
mopperen over de olie- en gasmarkt. Lastiger is het in het segment 
Port & Marine Services – onder meer vervoer van kranen, bakken 
en baggermaterieel – doordat de aanleg van havens stagneert als 
gevolg van de wereldwijde crisis. Tevens zie je dat transporten over 
grote afstanden wel lopen, maar dat het lastiger is om retourvracht 
te boeken. Ons orderboek 2011 heeft nu een omvang van 174 miljoen 
dollar en dat is dertig procent van onze jaarbehoefte. Maar we zijn 
nog niet zenuwachtig. Gewoonlijk bestaat de helft van je orderboek 
uit langlopende dure projecten en de andere helft uit spotmarkt.’

Zo kan de Type Nul een FPSO vervoeren

Laag dek maakt schepen kwetsbaar voor piraten
Zo ingenomen als Van Lith is over de nieuwbouw, zo kritisch is hij over 
de bestrijding van de piraterij. ‘Een besluit hierover in Den Haag, waar 
we in KVNR-verband en ook als bedrijf lobbyen, is uitgesteld tot mei. 
Maar ondertussen houdt ons dit wel wakker. We passeren eens per 
maand de Golf van Aden en als je de aangrenzende Indische Oceaan 
meerekent, twee keer per maand. Met onze lage dekken zijn we extra 
kwetsbaar en we geven veel geld uit aan bescherming met onder meer 
speciaal prikkeldraad, akoestische afweer, P-traps en het dichtlassen 
van deuren. In principe willen we geen wapens aan boord, maar wan-
neer de Russen een konvooi begeleiden krijgen we militairen aan boord. 
De Japanners doen dat weer niet. We hebben beveiligers aan boord, 
maar die zijn ongewapend en richten zich vooral op het instrueren en 
geruststellen van onze bemanningen.’
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QHSE Department

QHSE Manager 
As QHSE Manager, you manage QHSE processes, meet 
legal regulations (e.g. ISM/ISPS), work with external 
audit teams, liaise with group QHSE and lead the safety 
culture/awareness within the Company. You will develop, 
implement and ensure execution of QHSE policies. In this 
function you are responsible for managing the employees 
within the QHSE team. Furthermore, you will coordinate 
and monitor the execution and analyses of audits and 
manage the follow up of vetting inspections. 

To be considered for this position you will require a 
Higher Technical Vocational Education diploma, excellent 
knowledge of QA and HSE systems and a minimum of 
five years’ experience in a managerial position. You have 
strong analytical and  managerial skills and are able 
to communicate and influence at all levels within the 
organisation. In addition, you have the ability to lead, 
develop and motivate the team, ensuring continuous 
professional and personal development.

Safety Officer
In this function you are responsible for monitoring safety, 
health, environmental, quality and security standards on 
board the vessels and providing appropriate and timely 
advice. You act as Designated Person Ashore (DPA) for a 
fleet in accordance with the ISM code and as Company 
Security Officer (CSO) in accordance with the ISPS code. 
You conduct vessel audits at regular intervals, write audit 
reports and accident investigation reports. In addition, 
you ensure appropriate training, coaching and monitoring 
on safety and environmental aspects of all vessel crews 
and office staff to meet regulations and improve safety 
awareness.

To excel in this function you should have an Intermediate 
Vocational Education diploma (MBO) e.g. Occupational 
and Safety Education, a minimum of three years’ work 
experience in an industrial branch, preferably in the 
marine or process industry and proficient knowledge 
of Safety and Quality systems. Furthermore, you have 
excellent interpersonal, auditing and reporting skills and 
are able to communicate and influence at all levels within 
the organisation.

Ship Management Department

Fleet Manager 
As Fleet Manager you are responsible for the ship 
management of part of the fleet. You coordinate a 
Ship Management Team including Superintendent(s), 
Crewing Officer(s) and Purchaser(s). 
You will be responsible for the condition and crew of 
the assigned vessels, related operational expenses, 
unplanned off hires, policy deviations, port state control 
and vetting inspections. Additionally, you will regularly 
visit the vessels and supervise repairs and dockings in 
accordance with the maintenance planning.

Our preferred candidate for this function has a Higher 
Nautical or Technical Education diploma and extensive 
experience as Chief Engineer/First Engineer and/or 
in ship repair/ship management. In addition, you have 
strong planning, organisational and managerial skills 
and are able to mentor and coach staff on an ongoing 
basis.

Superintendent
In this function you will control and report the technical 
conditions as well as the operational expenses for a 
group of vessels in the fleet. You are responsible for 
technical-related unplanned off hires, port state control 
and vetting inspections. 
Furthermore, you will maintain communication with the 
Operations Department on all day-to-day matters in 
respect of voyage operations. 
You will schedule and supervise  planned and 
unplanned repairs, inspections and dry dockings. As 
Superintendent you are responsible for the class status 
of the vessel and for arranging surveys. You work in a 
team consisting of a Crewing Officer, a Purchaser and 
possibly employees from other departments.

To excel in this function you should have a Higher 
Nautical or Technical Education diploma and extensive 
experience as Chief Engineer/First Engineer and/or 
in ship repair/ship management. In addition, you have 
strong planning and organisational skills, are willing to 
travel frequently and are able to coordinate and work 
under pressure.

No agency acquisition please



Jaargang 132 • april 2011 17

Onderzoek

Door ir. R.P. Dallinga en ir. J.H. Allema

ded resistance of the wide, shallow hull in waves, the ability to ob-
tain an equilibrium drift angle when sailing in wind and waves from 
oblique directions and the safety of the ship in relation to the relati-
vely large volumes of green water spilling on the fore deck in higher 
waves.  
A perceived issue that was not addressed yet, is the impact of the 
impulsive green water loading on the fatigue loading of the hull. 
This otherwise not particularly relevant issue may be important for 
the present design because the combined effect of the low hull gir-
der depth and large width, which gives it a huge added mass in the 
vertical bending modes, which results in a rather low natural fre-
quency in the vertical bending modes. The resistance and propulsi-
on tests which were performed indicated a satisfactory speed in 
calm water and an adequate bollard pull in extreme wind conditi-
ons. Tests in waves indicated that the amounts of water spilling on 
the fore deck did not breach the pitching stability of the ship.
Thus, the investigations have shown so far that this new concept of 
a Heavy Lift Vessel is certainly feasible, even for more extreme 
weather conditions, sure more detailed engineering aspects have to 
be dealt with during construction.

The vessel will be equipped with two ducted CP propellers on con-
ventional shaft lines for the main propulsion; furthermore, two re-
tractable thruster units with FP propellers in nozzles will be installed 
to increase the bollard pull in cases with high wind/wave drift loads. 
The propulsion design aims at 12 knots in full load condition, the 
ability to maintain a steady, arbitrary course in 45 knots wind and 
associated waves and the ability to maintain position in 50 knots 
wind.

CFD & Model testing 
In the second half of 2010 MARIN explored the power requirements 
in calm water conditions as well as some particular seakeeping as-
pects of the design. MARIN started with an initial CFD study to im-
prove the hull lines from a powering point of view and to investigate 
the effect of an asymmetric bow section, necessary  for the support 
of the superstructure. 
After the lines optimization, a large ship model was made and that 
was tested on resistance and propulsion characteristics in calm 
water at two operational draughts, followed by a hull wake survey, 
to support the propeller design. Thereafter the same ship model 
was prepared for seakeeping tests. These tests focused on the ad-

Feasibility of the Dockwise 
SSHLV
Dockwise is currently engineering a 270m long, 78.75m wide new type of heavy 
load ship. Because the vessel will have the capability of transporting objects 
that are longer than the ship, the deck is flush over the full length. Slender 
superstructures on the forward shoulders accommodate the bridge and the 
crew.

Reint Dallinga en Jaap Allema zijn 
projectmanager bij MARIN

Relative wave elevation along the bow and 

subsequent spilling of green water over the 

foredeck
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Special

Door M. van Dijk

Het begrip duurzaamheid houdt ook de binnenvaart in beweging. Zo 
heeft Deen Shipping de demotanker Argonon ontwikkeld, die wordt 
aangedreven door een mix van gasolie en LNG-gas, het dual-fuel 
concept. Een absoluut vernieuwend concept dat een stimulans is 
voor de zo noodzakelijke verduurzaming. Het artikel gaat in op de 
details. 
Stabiliteit aan boord van schepen is en blijft een prioritair aan-
dachtsveld. De containerbinnenvaart heeft software aan boord om 
de stabiliteit te berekenen. Ook bij vloeibare transporten is, gelet op 
de verschillende specifieke eigenschappen van de diverse produc-
ten, zo’n berekening noodzakelijk. In het artikel wordt daarbij uit-
voerig stilgestaan.
Tot slot komen de inmiddels uitgebreide EU-richtlijnen voor de tech-
nische eisen aan boord van binnenschepen aan bod. 
U kunt nog meer kennis opdoen over de huidige technische ontwik-
kelingen in de binnenvaart op de beurs Shipping & Industry in Go-
rinchem, die van 10 tot en met 12 mei wordt gehouden. Zeker de 
moeite waard. 

Tijdens de voorbereidingen voor deze special werd werfdirecteur 
Thecla Bodewes uitgeroepen tot “Zakenvouw van het Jaar 2011”. 
Minister-president Rutte maakte haar uitverkiezing bekend en gaf 
haar de aan de prestigieuze titel verbonden “Prix Veuve Clicquot”. 
SWZ Maritime feliciteert haar van harte met deze erkenning en 
waardering. Bodewes heeft al aangegeven de titel aan te wenden 
om de binnenvaart te promoten. 
Verenigde Tankrederij (VT) Rotterdam brengt deze maand het groot-
ste binnenvaartschip, de bunkertanker Vorstenbosch, in de vaart. In 
de uitvoerige scheepsbeschrijving leest u alles over de indrukwek-
kende afmetingen en verschillende innovaties. 
Ook de kleine binnenvaart zit niet stil. De Mercurius Group heeft het 
binnenvaartschip M-factor 960 ontwikkeld. Het eerste schip is op de 
eigen werf in Servië in aanbouw en komt in het najaar van 2011 in 
de vaart. Na een beschrijving volgt een artikel dat inzicht geeft in 
het franchiseconcept dat Mercurius ontwikkelde voor startende on-
dernemers. 
Ook in een conventionele duwbak zijn er nog steeds - weliswaar 
kleinere -scheepsbouwkundige, innovatieve details te verwezenlij-
ken. Een kort artikel over de Duitse duwbak Franc maakt dat duide-
lijk.  

Special binnenvaart

Deze maand besteedt SWZ Maritime met een special veel aandacht aan de 
binnenvaart. Hoewel de verslechterde economische omstandigheden ook aan 
deze sector niet voorbijgaan, zijn ondernemers nog steeds innovatief en voeren 
ze hun plannen ook daadwerkelijk uit. 

Martin van Dijk is voorzitter van Koninklijke 
Schuttevaer-Internationaal, onafhankelijk adviseur 
binnenvaart en redactielid van SWZ Maritime

Editorial
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Door ing. H.R.J. Akerboom

stand van bijna de helft van de onderzochte schepen voldeed niet 
aan de eisen of was zelfs aantoonbaar instabiel. Lang niet alle 
schippers wisten aan welke stabiliteitscriteria hun beladen schip 
moest voldoen en velen waren niet in staat om berekeningen te ma-
ken. De rapporteurs deden de aanbeveling de stabiliteitskennis van 
containerschippers te vergroten en stabiliteitsberekeningen te ver-
plichten. De Raad voor de Transportveiligheid had al eerder – in au-
gustus 2004  – overeenkomstige conclusies en aanbevelingen opge-
schreven in het rapport “De stabiliteitsrisico’s van binnenschepen 
en drijvende werktuigen”. 

Meer inzicht
De aanbevelingen waren aanleiding voor SARC om een eendaagse 
cursus te ontwikkelen die bemanningsleden van binnenschepen 

Het vervoer van containers en vloeibare ladingen over water neemt 
jaarlijks toe. De voorschriften voor dit vervoer en voor de bouw en 
inrichting van schepen worden voortdurend aangescherpt. Toch 
leidden recente ongelukken tot een artikel in Weekblad Schuttevaer 
met de kop “Stabiliteitseisen tankers dubieus”. Tankers die zijn ver-
lengd en voorzien van een dubbele huid en centertanks, zijn minder 
breed dan nieuwe schepen van dezelfde lengte en zouden daarom 
onvoldoende stabiel zijn.
Voordat ik de problematiek van tankers aanpak, ga ik even terug 
naar oktober 2008, toen de Inspectie Verkeer en Waterstaat het rap-
port “Nulmeting naar dwarsscheepse stabiliteit in het containerver-
voer in de binnenvaart” publiceerde. Aanleiding voor het onderzoek 
waren diverse ongelukken en bijna-ongelukken met containersche-
pen. Met de stabiliteitseisen was weinig mis, maar de beladingtoe-

De Waldhof  

kapseisde in  

januari in de buurt 

van de Lorelei

Hoe stabiel moet een tanker zijn? 
Het kapseizen van de Waldhof en het scheefvallen van de Calendula 12 leidde tot  
veel discussie op internet en in de media. Begrijpelijk, want de gevolgen van 
ongelukken en bijna-ongelukken zijn groot. Wat kunnen we doen om van een veilige 
vaart verzekerd te zijn? 
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(containerschepen én tankers) een beter inzicht geeft in de stabili-
teitsproblematiek. In eerste instantie bleef de belangstelling achter 
bij de verwachtingen, maar de laatste weken is er sprake van een  
toename, zo blijkt uit navraag. De recente rampen met chemicaliën-
tankers maken zonneklaar dat de stabiliteit alle aandacht verdient. 
Van eigenaren, bemanningen en beladers, maar ook van ontwer-
pers en bouwers. Naast SARC, die ook gebruiksvriendelijke soft-
ware levert voor stabiliteitsberekeningen, geven organisaties als 
STC en Transafe cursussen.

Regels niet mals
Regels voor de bouw en de stabiliteit van chemicaliëntankers zijn 
beschreven in bijlagen van de Europese overeenkomst voor het in-
ternationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren 
(ADN 2009). Via richtlijn 97/68/EG en nationale wetgeving in de EU-
lidstaten zijn die voorschriften sinds 2009 verplicht. Veel vloeibare 
ladingen moeten worden vervoerd in schepen met een dubbele huid 
en een dubbele bodem. In veel gevallen kan de lading in geïnte-
greerde centertanks. 
Er worden stabiliteitseisen gesteld aan het schip in beschadigde 

toestand. Ook voor schepen met ladingtanks die breder zijn dan 
0,7 B gelden eisen voor de intacte toestand. Voor veel van die sche-
pen zullen de eisen in lekke toestand veel zwaarder tellen dan de 
minimale eisen in onbeschadigde toestand. Overigens heerst in de 
binnenvaart over de stabiliteitsgegevens van een leeg schip nog 
wel eens wat onzekerheid. Behalve bij passagiersschepen wordt 
een hellingproef zelden of nooit uitgevoerd. Ook wordt al snel van 
een zusterschip gesproken bij het overnemen van gegevens van 
een ander vaartuig. 
Tabel 1 toont de stabiliteitseisen uit het ADN voor onbeschadigde 
tankers. Die voorschriften zijn niet mis. De brede centertanks en het 
desastreuze vrije vloeistof-effect krijgen nadrukkelijk aandacht. 

Optimale belading
In de cursus van SARC wordt een demonstratieversie van het soft-
warepakket Loco Pias gebruikt, zodat de cursisten aanschouwelijk 
kunnen maken hoe het staat met de diepgangen, de stabiliteit en de 
belasting van de scheepsconstructie als gevolg van de belading. 
Een willekeurige chemicaliëntanker van 85 meter en een ongebrui-
kelijk grote diepgang van 3,50 meter, voorzien van vijf brede center-
tanks van samen 1846 m3, kan als oefenschip worden gebruikt. Om 
enig inzicht in de beladingproblematiek te krijgen, zijn enkele bela-
dingtoestanden uitgerekend die voldoen aan alle eisen van vrij-
boord, stabiliteit en langsscheepse sterkte. Uitgangspunt daarbij is 
zoveel mogelijk lading in te nemen. Tanks voor drinkwater, brandstof 
en smeerolie zijn halfgevuld, sloptanks zijn leeg. Bij alle berekenin-
gen is aangenomen dat de ballasttanks droog zijn. 
In dit geval blijken alleen bij een soortelijk gewicht van 0,8 t/m3 alle 
tanks maximaal gevuld te kunnen worden. Opvallend is ook dat het 
voorbeeldschip in geen enkel geval op maximale diepgang (d) kan 
worden beladen. Bij een echt schip moet echter worden aange-
toond, dat het stabiel is op maximale diepgang met alle tanks voor 
95 procent gevuld met lading van een soortelijk gewicht waarbij nog 
juist aan de eisen wordt voldaan. Tenslotte is te zien dat de meta-
centerhoogte – de maat voor de aanvangsstabiliteit – na correctie 
voor het effect van vrije vloeistof (G’M) behoorlijk groot is. Mogelijk 
roept de beleving van die grote stabiliteit een vals gevoel van veilig-
heid op. Bij een schade verdwijnen die marges echter onmiddellijk 
en blijft slechts het minimale niveau over dat in de voorschriften in 
lekke toestand wordt vereist. Ook als er waterrestanten in ballast-

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

Hoe stabiel moet een tanker zijn? 
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tanks achterblijven, zal het schip niet aan de eisen voldoen of zelfs 
instabiel kunnen worden. Voor de meest gunstige stabiliteit zouden 
zoveel mogelijk ladingtanks volledig gevuld moeten zijn. Dit betekent 
wel dat de scheepsconstructie opgewassen moet zijn tegen deze 
belastingen. In de certificaten is aangegeven voor welk soortelijk 
gewicht van de lading het schip is ontworpen. Vaak is het schip ge-
bouwd voor een lading met een soortelijk gewicht van 1 ton/m3. Om 
redenen van sterkte moeten de tanks dan tot een kleinere hoogte 
(100% x ontwerp sg/ werkelijk sg) beladen worden. Omdat meerdere 
of alle tanks dan slack zijn, zal de stabiliteit (gecorrigeerd voor vrije 
vloeistof) veel slechter zijn. Door het effect van vrije vloeistof kan er 
veel minder lading worden meegenomen dan op grond van het laad-
vermogen wordt verwacht. Tanks mogen overigens nooit volledig 
worden gevuld. De maximale vullingsgraad voor de ladingsoorten 
wordt aangegeven in het ADN (tabel C, kolom 11). Deze eis voor-
komt schade door uitzetting van de lading of milieuvervuiling door 
overstromen. In het voorbeeld in dit artikel is gerekend met een 
maximale vullingsgraad van 95%.
Uit de tabel blijkt overduidelijk het desastreuze effect van vrije 

vloeistof in de ladingtanks. Om aan de stabiliteitseisen te voldoen, 
moet bij een soortelijk gewicht van de lading vanaf 1,5 t/m3 één tank  
leeg worden gelaten. Als de lading wordt verdeeld over alle tanks, 
zal de stabiliteit bij lange na niet aan de eisen voldoen. 

Juiste middelen en kennis
Met een goede voorbereiding en de juiste documentatie en appara-
tuur aan boord of aan de wal kunnen de voorschriften zonder meer 
worden gevolgd. Op elke tanker zou op zijn minst een boekje met 
beladingtoestanden voor alle relevante soortelijke gewichten aan-
wezig moeten zijn, evenals een computersysteem dat gekoppeld is 
aan tankmeting. Uit de voorbeeldberekeningen bleek, dat de stabili-
teit van een schip met alle tanks gedeeltelijk gevuld met zware 
vloeibare lading zo slecht kan zijn dat een scherpe bocht of hard 
stoten tegen een kade het kan laten kapseizen. De juiste middelen 
en kennis zijn onmisbaar. De voorschriften vragen bedrijfsmatig 
weliswaar grote offers en veel aandacht, maar uit het oogpunt van 
veiligheid en milieu is het zonder meer de moeite waard eraan te 
voldoen. De beladingsgraad optimaliseren levert veel rendement op.   

Voorschrift over intacte stabiliteit uit hoofdstuk 9.3 voor tankschepen (ADN)
9.3.2.14   Stabiliteit (intact)
9.3.2.14.1   Aan de eisen m.b.t. intacte stabiliteit die volgen uit de berekeningen voor lekstabiliteit moet volledig worden voldaan.
9.3.2.14.2   Voor schepen met ladingtanks breder dan 0,7 B moet worden aangetoond dat aan de onderstaande voorwaarden wordt 

voldaan:
 a  Het positieve deel van de kromme van oprichtende armen, tot aan de hoek waarbij de eerste opening te water komt, moet 

ten minste 0,10 m bereiken.
 b  Het oppervlak van het positieve deel van de kromme van oprichtende armen moet, tot aan de hoek waarbij de eerste  

opening te water komt maar tenminste tot een hoek van niet meer dan 27 graden, tenminste 0,024 m.rad bedragen.
 c  De metacenterhoogte (MG) moet ten minste 0,10 m zijn.
   Aan deze condities moet worden voldaan rekening houdend met de effecten van alle vrije vloeistoffen in tanks gedurende 

alle stadia van laden en lossen.
9.3.2.14.3  Van de voorwaarden uit 9.3.2.14.1 en 9.3.2.14.2 zijn de zwaarste op het schip van toepassing.

Tabel 1

Effect van vrije vloeistof Aanvangsstabiliteit

M = metacenter
G = gewichtszwaartepunt
B = drukkingspunt
K = kielpunt

Z = verschoven zwaartepunt  
(bv door overstromende vloeistof)
Bd = verschoven drukkingspunt

M boven G => schip stabiel
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 lading sg max lading in de tanks in tonnen   totale totaal dgem G’M
 t/m3 vulling % zwart = 95 of 0 %, rood < 95 %   lading ton  vul % m m
 1 2 3 4 5

 0,80 95 271 283 283 283 284 1404 95 2,67 1,00
 1,00 95 339 354 354 354 287 1687 91 3,16 1,63
 1,20 83 300 371 371 371 228 1640 74 2,95 0,67
 1,40 71 250 370 370 370 250 1610 58 2,77 0,53
 1,60 63 360 375 0 375 376 1486 50 2,77 0,73
 1,80 56 353 375 375 0 376 1479 45 2,76 0,58

Tabel 2

Het welkomstscherm van het programma Loco Pias
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Door M. van Dijk

goedgekeurd alternatief voor nageschakelde techniek willen heb-
ben, moeten we daar nu al over nadenken. Al snel kwam hij tot de 
conclusie dat gasmotoren het hoofd kunnen bieden aan de zo ge-
wenste milieu-eisen. Hij legde het idee voor aan de importeur van 
Caterpillar. Deen Shipping wilde een standaard gecertificeerde 
CCR-2 motor gebruiken en die door toevoeging van aardgas naar 
het toekomstige CCR-4 level brengen. Dit concept kan ook worden 
toegepast op bestaande motoren. Een hoofdmotor op pure gas-
brandstof (single fuel) is nog geen optie. De scheepsmotor moet zijn 

Het dual-fuel concept is ontwikkeld door Gerard Deen van Deen 
Shipping, in nauwe samenwerking met Pon Power Nederland, de 
dealer van Caterpillarmotoren. Eerder paste de innovatieve binnen-
vaartondernemer als een van de eersten het cascoconcept Schel-
dehuid toe bij de tanker Apollo. Inmiddels zijn er zo’n dertig casco’s 
met een Scheldehuid, waaronder de Argonon in de vaart. 
Aanleiding voor het dual-fuel concept waren de CCR (Centrale Com-
missie Rijnvaart) Richtlijnen CCR-3 /2013 en CCR-4/2016 voor de 
emissie-uitstoot van hoofdmotoren. Deen dacht: als we in 2016 een 

Varen op aardgas

De binnenvaarttanker Argonon (afmeting lengte 110,00  x breedte 16,20 x diep-
gang 4,95 mtr, ca. 6100 ton, ca. 6400 m3) is het eerste schip dat vaart op een 
combinatie van gasolie en LNG-gas, het dual-fuel concept. Het casco is op 
11 maart op de zeegaande ponton Discovery-11 vanuit China binnengekomen 
en komt in het najaar in de vaart. 

Demotanker Argonon in september in de vaart
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volle vermogen tijdens het manoeuvreren snel kunnen leveren. 
Daarnaast mag de voortstuwingsmotor overeenkomstig de voor-
schriften van de Scheepvaartinspectie niet uitvallen. Voor gasmoto-
ren is de bedrijfsvoering nog te onzeker. 

Testfase Caterpillar
In de volgende fase werd uitvoerig getest met een Caterpillar-motor  
type 3512 DF.  De extra type-aanduiding staat voor “Dual Fuel”.  Er 
werd getest met verschillende mengverhoudingen gasolie/Liquified 
Natural Gas (LNG). Dit vloeibaar gas bestaat uit een mengsel van 
voornamelijk methaan en restgassen als stikstof, propaan en 
ethaan. Methaan is bij normale druk vloeibaar bij circa -162° C. Bij 
deze extreem lage temperatuur is het gas zeshonderd maal kleiner 
in volume. Er werd getest tot een mengverhouding van 15:85 gas/
LNG, die uiteindelijk te hoog bleek te zijn. De Caterpillar draait het 
beste op een mengverhouding van 20:80. 

Uitrusting aan boord 
Aan boord wordt aan dek op tank 3 een LNG-tank geplaatst met een 
inhoud van 40.000 liter. De cryogene tank is dubbelwandig en ge-
maakt van roestvast staal. Dit type tank kan, ongeacht de omge-
vingstemperatuur, het LNG op een temperatuur van -162° C houden. 
Uit veiligheidsoverwegingen wordt bij de tank een sprinklerinstalla-
tie geplaatst. Daarnaast wordt de spudpaal zó geplaatst dat deze in 
geheven stand net boven de LNG-tank uit steekt. Mocht bijvoor-
beeld de vrije doorvaarthoogte van een brug te laag zijn, dan zal de 
spudpaal als eerste de brug raken en niet de LNG-tank.  
Het te gebruiken product kan uiteindelijk het conventionele LNG 
zijn, maar ook het nog klimaatvriendelijker bio-LNG. Het bunkeren 
van LNG zal vooralsnog via een tankwagen gebeuren. Er is op dit 
moment namelijk nog geen bunkerstation voor de binnenvaart dat is 
uitgerust is met LNG-voorraad. Wel overwegen Vopak en Gasunie 
een LNG-bunkerstation in te richten op de Maasvlakte, in de buurt 
van de nieuwe LNG Gate Terminal die deze zomer in gebruik wordt 
genomen. 

Microturbine aan boord
De hoofdvoortstuwing bestaat uit twee Caterpillarmotoren, type 
3512 DF, 1521 pk. Als aggregaat wordt achterin de machinekamer 
een Capstone-microturbine van 30 kVA geplaatst. De afmetingen: 
hoogte 1,90 x breedte 0,76 x lengte 1,50 mtr. Gewicht is 578 kg. Het 
geluidsniveau bij vollast is 65 dBA op een afstand van 10 meter. 
Het is nog niet eerder voorgekomen dat aan boord van een binnen-
vaartschip een microturbine werd geplaatst. De turbine maakt 
96.000 omwentelingen per minuut en heeft geen smeerolie en koel-
water nodig. Wereldwijd draaien er circa vijftien miljoen Capstones. 
PON Nederland is ook importeur van deze microturbines. 
Tijdens de testfase bij Caterpillar ontdekte Deen Shipping de grote 
voordelen van een Capstone aan boord. Hij sloeg drie vliegen in één 
klap. De microturbine, die volledig wordt aangedreven door het 
LNG-gas, is zo goed als onderhoudsvrij, wekt  stroom op en heeft 
een warmtekrachtkoppeling. Vooral dat laatste biedt grote voorde-

len en besparingen aan boord. De uitlaatlucht met een temperatuur 
van 275 °C gaat naar een boiler die het water verwarmt tot een tem-
peratuur van 80 tot 85 °C. Het water verwarmt de hoofdmotoren, de 
cv-installatie en de vloerverwarming in de verblijven. 
In de machinekamer werden extra ventilatiekanalen naar buiten ge-
maakt. De complete inhoud van deze ruimte wordt vijftig keer per 
uur ververst.  

Bredere toepassing
Het democoncept is een voorloper van een bredere toepassing in 
de binnenvaart. Alle conventionele dieselmotoren kunnen met een 
gas-update geschikt worden gemaakt voor deze toepassing. De 
markt komt voor LNG en bio-LNG in beweging. Zo heeft Holland In-
novation Team (HIT) via een persbericht laten weten bio-LNG aan 
de binnenvaart te willen leveren. De eerste offerte voor de toepas-
sing heeft Deen Shipping al ontvangen. Volgens HIT komt de prijs 
onder de huidige gasolieprijs te liggen, terwijl de verbrandings-
waarde van bio-LNG hoger is. De energiewaarde van één kilo gas-
olie is 44 MJoule terwijl één kilo bio-LNG 50 tot 55 MJoule bevat. 
Een ton bio-LNG (2300 liter) gaat tussen de 600 en 700 euro kosten. 
Demotanker Argonon zal onder grote belangstelling in de vaart ko-
men. 

Martin van Dijk is voorzitter van Koninklijke 
Schuttevaer-Internationaal, onafhankelijk adviseur 
binnenvaart en redactielid van SWZ Maritime

De microturbine maakt 96.000 omw/min
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Belangrijke gegevens
Demotanker Argonon  dual-fuel brandstof
Hoofdmotoren Caterpillar 3512 Type DF
Brandstofverhouding  20:80 / Gasolie : LNG
Emissiereductie
PM10               90%
NOx             60%
CO2                 70%

Het achterschip inclusief de machinekamer

Het flowschema van de  Capstone

LONGITUDINAL SECTION-VIEW LNG LINE FOR CAT 
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 Door P. Oom

Diesel, en elk voorzien van een expansieruimte. De roterende hoge-
drukpomp is vervangen door een lijnpomp met smering vanuit het 
motorsysteem.
Daarnaast zijn de turboladers geoptimaliseerd; ze voorzien de motor 
van een 15% hogere inlaatluchtdruk. De nokkenas is aangepast aan 
de ‘Miller Cycle’, wat bij gelijkblijvend brandstofverbruik een NOx-
reductie oplevert van 30%. 
Dit knap staaltje dieseltechniek zorgt bovendien voor een verminde-
ring van het brandstofverbruik van ongeveer 5%. Een opmerkelijke 
ontwikkeling die haaks staat op wat de markt gewend is. Doorgaans 
is een lagere NOx- en PM-uitstoot gekoppeld aan een hoger brand-
stofverbruik. De afname voor het emissiecertificaat hebben emis-
siewaarden opgeleverd, royaal onder de grenswaarden van CCR2 
(NOx -10%/PM -35%). 
Met deze 4000-versie, de 03 voor intimi, biedt MTU een robuuste al-
leskunner, een vooral ‘schone’ voortstuwer die ook geschikt is voor 
de zwaardere klussen. 

De nieuwe emissie-eisen stellen vooral hoge eisen aan de verbran-
ding. Daarom zijn alle facetten aangepast die met het verbrandings-
systeem te maken hebben. De cilinderinhoud is aangepast naar bo-
ring en slag van 170 x 210, een inhoud van 4,77 ltr per cilinder. De 
gemiddelde cilinderdruk ligt nu tussen de 15 en 20 bar, afhankelijk 
van de motoruitvoering. De grotere cilinderinhoud geeft de motor 
een hoger koppel, dus een betere respons op de gevraagde kracht-
afname.

Knap staaltje dieseltechniek
De ADEC-motorbesturing is van de nieuwste generatie. Deze rege-
laar is krachtiger, sneller en daardoor beter op zijn taak berekend. 
Meervoudige injecties per cyclus zijn ook mogelijk, maar bij de hui-
dige instellingen nog niet in gebruik.
Het common-rail brandstofinspuitsysteem is vervangen en uitge-
voerd in de tweede generatie. De werkdruk is opgevoerd naar 1800 
bar. De injectoren zijn van het type “LEAD”, Low Emission Advanced 

De 4000-versie, 

de 03 voor intimi

Milieuvriendelijke motoren

De milieuvriendelijke motoren van MTU zijn nu ook geschikt voor de 
binnenvaart. Het bedrijf in Dordrecht heeft het type 4000 doorontwikkeld op 
basis van ervaringen uit het veld en voorbereid op de emissie-eisen voor 2016. 
De komende maanden wordt het type ook bij de binnenvaart geïnstalleerd.

Pierre Oom is technisch commercieel  
medewerker bij MTU Benelux in Dordrecht



SWZ|MARITIME28

Scheepsbeschrijving

Door ing. H.R.J. Akerboom

werd ontvangen door de heer Henk Hellaars, die namens VT het 
bouwtoezicht uitoefent. Dat doet hij al tientallen jaren, de laatste vijf 
jaar terwijl hij eigenlijk al met pensioen is. Na de Vorstenbosch wil 
hij er definitief mee stoppen. 
Naast de Vorstenbosch lagen aan de kade van de voormalige IJs-
selwerf nog drie grote binnenvaartschepen in afbouw. Bij het ont-
werp en de bouw van de Vorstenbosch hebben de uitgangspunten 
van duurzaamheid, zoals Cradle to Cradle (C2C), een belangrijke rol 
gespeeld. 
De rondleiding startte op het voorschip, waar de toegang is naar 
een machinekamer met twee ketels van elk 2000 kW voor tankver-
warming, drie pompen voor de thermische olie, twee boegschroe-
ven met eigen dieselmotor, een geïsoleerde generatorset, een 40 m3 

brandstoftank, brandbluspompen, bunkoelers en een FM-200 brand-
blusinstallatie. De bunkergiek was nog niet gemonteerd; de lieren 
voor de twee ankers van elk 2280 kg al wel, evenals de aluminium 
klapmast. De meerdraden (Dyneema) worden behandeld door lieren 
en niet door kaapstanders. 

VT, Verenigde Tankrederij, is opgericht in 1932 en levert services in 
de regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen, Noord-Nederland, 
Duitsland en het Centraal-Amerikaanse Panamakanaal. Het mari-
tiem bedrijf is gespecialiseerd in het vervoer van blanke en zwarte 
minerale producten, biobrandstoffen en chemie; het bunkeren en 
vervoeren van brandstoffen en smeermiddelen; het bevrachten van 
schepen met blanke en zwarte minerale producten, biobrandstoffen 
en chemie; en fleetmanagement voor derden. 
VT is in het bezit van ISO-certificering 9001 en 14001 en is 24 uur per 
dag, zeven dagen per week actief. De schepen in de vloot hebben 
een laadvermogen dat varieert van 220 ton tot 14.000 ton en kunnen 
vrijwel alle vloeibare petrochemische en biologische producten ver-
voeren. Ze zijn voorzien van bunkergiek, ladingverwarming, mon-
stername- en mengapparatuur en een tankmetingsysteem.

Scheepsbeschrijving
Op een koude dag in februari meldde ik me voor een rondleiding op 
het werfterrein van Smits Machinefabriek en Scheepsreparatie. Ik 

De Vorstenbosch

De bunkertanker Vorstenbosch is het grootste binnenvaartschip dat ooit werd gebouwd onder de Europe-
se bouwvoorschriften en de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het casco 
werd gemaakt in China en de afbouw gebeurde bij Smits in Capelle aan den IJssel. Het schip heeft ruim 
4000 ton meer laadvermogen dan de Vlissingen, tot nu toe het grootste schip in de VT-vloot.
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Scheldehuid
Het dek is gigantisch, met enorme dubbel uitgevoerde leidingen aan 
stuurboord van de hartschiplijn. Het ladinggedeelte telt twee maal 
tien ladingtanks, waarvan achttien met een lengte van 11,400  m. Op 
halve lengte bevinden zich twee kleinere tanks van 6,500 m. Het 
schip heeft een zogenoemde Scheldehuid, net zoals de tanker Apol-
lo. Voor schepen die gevaarlijke en vervuilende stoffen vervoeren, 
is een dubbele huid verplicht, waardoor de kans verkleint dat de 
tanks lek raken. Ir. H. Ludolphy van scheepswerf De Schelde in Vlis-
singen ontwierp een constructie die de veiligheid nog verder ver-
hoogt. Kern van die nieuwe scheepshuid is een damwandprofiel 
met T-vormige verstijvingen, die langsscheeps tegen de binnenkant 
van de scheepshuid worden aangebracht. Zo ontstaat een Y-vormi-
ge constructie die als kreukelzone dienst doet. Bij een aanvaring 
verkreukelen de schuine wanden, die zo de botsenergie opnemen 
en verspreiden naar andere plaatsen. De kans op scheuren is zeer 
gering, en de hele constructie is gemaakt  van gewoon constructie-
staal. Tijdens de testen scheurde de huid zelfs niet bij een tweede 

botsing op dezelfde plaats. Bij conventionele constructies ontston-
den er soms gaten alsof er een ponsmachine aan het werk was ge-
weest. De prestaties van het gepatenteerde ontwerp (1010794) zijn 
tot tweemaal toe uitvoerig op ware grootte getest in het Hollands 
Diep in de periode 1997-1998. 
De ruimte tussen de huid en de ladingtanks is 820 mm en de
dubbele bodem is 600 mm hoog. Elke tank is voorzien van tankme-
ting, tankhoofd voor wasmachine en hydraulische afsluiters in de 
tank. Voor de hydraulische bediening van de afsluiters worden, van-
af de solenoïdes in de machinekamer, multicore leidingen gebruikt. 
De ladingpompen (Borneman) kunnen elk 1450 ton per uur verwer-
ken. Die pompen worden aangedreven door de hoofdmotoren aan 
bakboord en stuurboord, via een koppeling, tussenas en vloeistofaf-
dichting met stikstofdruk door het machinekamerschot en een flexi-
bele koppeling. De tanks worden geladen vanaf het manifold aan 
dek, via de pompkamers en de onderdekse leidingen naar de tanks. 
De hoofdleiding heeft een diameter van 500 mm. Bij het bunkeren 

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

Belangrijke gegevens
lengte o.a. 147,15 m
breedte mld 22,800 m
breedte o.a. 22,904 m
holte mld 6,36 m
diepgang 5,20 m
bunkerarm 35,00 m
kruiplijn 8,50 m
tonnage op 5,20 m 13.000 ton
tankinhoud (100%) 13.889,4 m3

aantal tanks 20
sloptank 5 m3

klassenbureau Lloyd’s Register

Motorgegevens
hoofdmotoren 3 x Caterpillar 3516 C
 1566 kW 1600 rpm
keerkoppelingen Mason
generatoren AS 2 x Caterpillar C 6.6
 180 kVA, 50 Hz
generator VS 1  x Caterpillar C 4.4.
 107 kVA, 50 Hz

Manoeuvreergegevens
boegschroeven 2 x Veth-Jet
 2 x 480 kW Cat
hekschroef Veth-Jet
 480 kW Cat C18
besturing Van der Velden
 3 x dubbelroer
 onafhankelijk
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Scheepmakerij 150, 3331 MA  Zwijndrecht  The Netherlands    T: +31(0)78 - 619 12 33   F: +31(0)78 - 612 06 53www.rensenbv.nl

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en afbouwen van binnen- en 
zeevaartschepen. Sinds haar oprichting in 1980 uitgegroeid tot een toonaangevende en vooraanstaande makelaar en 
projectontwikkelaar in de scheepsbouw.

Rensen-Driessen Shipbuilding BV is an expert in the design, construction and completion-build of inland and seagoing 
vessels. Since its incorporation in 1980, it has developed into an authoritative and leading broker and project developer in 
the shipbuilding industry.

Die Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. ist auf den Entwurf, den Bau und das Einrichten von Binnen- und Seeschiffen 
spezialisiert. Seit seiner Gründung im Jahr 1980 ist das Unternehmen zu einem der maßgeblichen und führenden Makler und 
Projektentwickler im Schiffbau geworden.

Your Shipbuilding company!

Feel free to contact us for any further information. 
Wim Driessen: M: +31(0)6 - 30 17 94 75
 E: wimdriessen@rensenbv.nl

MINERAL TANKERS

CHEMICAL TANKERS

BUNKER TANKERS

GAS TANKERS

MOTOR FREIGHTERS

MOTOR CONTAINER CARRIERS

PUSH BARGES

LOW-PROFILE COASTERS

PASSENGER SHIPS

PONTOONS

SEA SHIPS

Op dit moment staan wij open voor sollicitaties, 
bij voorkeur van afgestudeerd scheepsbouwkundigen.

Brinklaan 109-I
1404 GA Bussum

035 691 5024
sarc@sarc.nl 
www.sarc.nl

SARC BV levert software aan ontwerpbureaus, scheepswerven, overheden, rederijen, 
classificatiebureaus, particulieren, maritieme dienstverleners en vele anderen. Verder levert 
SARC BV diensten, gebruikmakend van haar eigen software.  

PIAS software voor (probabilistische) lek-stabiliteitsberekeningen, invoer van 
compartimenten, tanktabellen, berekeningen langsscheeps  buigend moment, 
dwarskrachten en torsie, weerstandsvoorspellingen, schroefberekeningen etcetera.

Fairway software voor het ontwerpen, manipuleren en stroken van scheepsvormen en 
het genereren van plaatuitslagen. Ook kan door middel van fotogrammetrie een lijnenplan 
van een bestaand schip worden gereconstrueerd.           

LOCOPIAS beladingsoftware toetst actuele beladingtoestanden aan voorschriften voor 
sterkte en intacte- en lekstabiliteit. LOCOPIAS rekent op basis van het werkelijke 
scheepsmodel. Bij binnenschepen wordt daardoor soms een grotere diepgang toegestaan 
dan de maximum diepgang volgens het stabiliteitsboek. 

CURSUSSEN SARC BV organiseert diverse cursussen, waaronder: stabiliteit op 
binnenschepen, probabilistische lekstabiliteit en uiteraard cursussen voor nieuwe gebruikers 
van bovengenoemde software. Voor ingeplande data zie onze website. Als u behoefte heeft 
aan andere cursussen binnen onze expertise, neem dan vrijblijvend contact met ons op.



Meer informatie, waaronder filmpjes van botsproeven met de 
Scheldehuid, kunt u zien op onze website www.swzonline.nl
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van zeeschepen zuigen de pompen via de leidingen onder in het 
schip en persen via de dekleidingen naar de bunkergiek op het 
voorschip. In het leidingsysteem zijn flowmeters geïnstalleerd. Over 
de leidingen aan dek zijn geen treden aangebracht, maar schuine 
loopplaten. Het schip heeft een flinke dekschuinte van 870 mm. Bij 
een diepgang van 5,20 m is er nog een vrijboord van 1,20 m. De dek- 
en de bodemplaten hebben een dikte van 16 mm. Het lege schip 
weegt bij benadering 2900 ton.

Uitrusting
De stuurhut is beweegbaar en zakt in een bun vóór het dekhuis. Om 
het effect van de dode hoek te beperken, is de stuurhut 5,40 m in 
hoogte verstelbaar – veel meer dan oorspronkelijk de bedoeling 
was. Aan bakboord bevindt zich de laad- en losconsole en aan 
stuurboord de navigatie. De belading kan volautomatisch plaatsvin-
den. De automatiseringssystemen zijn dubbel uitgevoerd en verrich-
ten 3000 metingen per seconde. Er zijn camera’s in de bunkergiek en 
op het voorschip. Tegen het achterschot is er ruime zitgelegenheid. 
Alle bedieningen zijn in de stuurhut gecentraliseerd en de nautische 
uitrusting van Alphatron Marine is bijzonder uitgebreid. Het schip 
heeft twee daglicht-TFT-radars waarop ook AIS-doelen zichtbaar 
zijn. De zogenoemde Photoplotfunctie maakt het mogelijk om radar-
beelden vast te leggen op een flashcard.
De bochtaanwijzer is gekoppeld aan de radars, de stuurpositie en 
de automatische piloot. De roerstand van elk roer wordt apart aan-
gegeven op het centrale manoeuvreersysteem, evenals de diepte, 
de koers, en meteo- en motorinformatie. Als extra informatie wor-
den diepgang en kruiphoogte weergegeven. De koersinformatie 
komt van een GPS-kompas en er is een volledig kaartnavigatiesys-
teem met radar-overlay aanwezig. De Vorstenbosch beschikt over 
drie VHF-systemen, een uitgebreid telefoonsysteem dat is gekop-
peld aan GPRS/UMTS, en een zogenoemde Voyage Data Recorder. 
Zo’n VDR is in de zeevaart en de luchtvaart verplicht, maar wordt 
hier uit eigen beweging geplaatst. Als grootste nieuwigheid valt het 
Dynamisch Positionering Systeem op. Dergelijke systemen worden 
bijvoorbeeld in de offshore gebruikt bij het leggen van kabels en het 
plaatsen van zware objecten. Omdat het manoeuvreren in nauw 
vaarwater met zo’n gigantisch schip als de Vorstenbosch een grote 
uitdaging is, werd ook hier zo’n systeem geïnstalleerd. Het voorziet 
in handmatige positiebepaling en automatische koersbepaling on-
der gespecificeerde maximale omstandigheden (DP-klasse 0). Dit 
gigantische schip kan nu met een joystick nauwkeurig worden be-
stuurd of op zijn positie worden gehouden. De machine-installatie is 
voorzien van een powermanagementsysteem.

Machinekamer
De accommodatie is geschikt voor vijf personen. Er zijn twee hutten 
aan bakboord en drie aan stuurboord, en gedeelde badkamers. Aan 
bakboord is een speciale computerruimte ingericht en het achterste 
deel van het dekhuis bestaat uit een grote gemeenschappelijke 
ruimte met open keuken. Een zogenoemd Travel Vision Q6-systeem 
zorgt voor de radio- en tv-ontvangst. Het dekhuis is constructief vol-

ledig gescheiden van dek en machinekamer, zodat het geluidsni-
veau bijzonder laag is. De bemanning vaart één week op en één 
week af. Aan de opleiding van bemanningsleden wordt aandacht 
besteed. Hoewel de Vorstenbosch weer een maatje groter is, vindt 
VT dat er niet veel anders is in vergelijking met de Vlissingen.
De machinekamer is, zoals verwacht, ruim en goed toegankelijk. De 
drie hoofdmotoren staan centraal, met daaromheen aggregaten, de 
hekschroef, compressoren, schakelborden en -kasten, brandstof-, 
smeerolie- en watertanks. De schroefassen zijn oliegesmeerd. In de 
achterpiek staan de stuurmachines opgesteld en de uitlaatgassen-
leidingen gaan daar door de spiegel. De stuurinrichting bestaat uit 
drie individueel te bedienen Van der Velden-dubbelroersystemen. 
Op het achterschip staan twee draadlieren en een ankerlier.

De aanleg van de elektrische installatie in de stuurhut

Botsing van een bulbsteven 

met een Scheldehuid
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Special 

Door mr. W.M. Zondag 

De technische eisen en de categorieën schepen waarop de richtlijn 
van toepassing is, zijn daarmee geharmoniseerd met de Rijn. Het 
systeem waarbij lidstaten op de binnenwateren van zone 1 en 2 
aanvullende eisen kunnen stellen, is gehandhaafd, zij het dat dit te-
genwoordig slechts kan voor de onderwerpen die in de richtlijn 
worden genoemd. Ook kunnen lidstaten verlichtingen toestaan voor 
met name genoemde onderwerpen. Echter, voor vaartuigen die ook 
worden ingezet op zone R (juridische zone die de onder de Akte van 
Mannheim vallende wateren omvat), kan daarvan geen gebruik 

De technische eisen voor binnenschepen zijn opgenomen in Richt-
lijn 2006/87/EG tot vaststelling van de technische voorschriften voor 
binnenschepen (Publicatieblad L 389 van 30-12-2006). De richtlijn is 
de opvolger van de uit 1982 stammende Richtlijn 82/714 EG, die van 
toepassing was op de binnenwateren van de Gemeenschap, met 
uitzondering van de Rijn. Deze uitzondering is nu vervallen. Ook zijn 
de in de voorgaande Richtlijn 82/714/EG uitgezonderde categorieën 
vaartuigen, zoals passagiersschepen, pleziervaartuigen en drijven-
de werktuigen, onder de werking van de nieuwe richtlijn gebracht. 

Het Europees binnenvaartbeleid

Het binnenvaartbeleid van de Europese Unie heeft in de afgelopen jaren flinke 
vooruitgang geboekt. Dit geldt vooral voor de technische eisen aan binnen-
schepen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnensche-
pen die zijn voorzien van communautaire certificaten kunnen tegenwoordig 
alle binnenwateren van de Unie bevaren. Hiertoe omvat het recht van de Unie 
richtlijnen voor de technische eisen aan binnenschepen, voor emissie-eisen 
van motoren en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die in alle lidstaten 
moeten zijn geïmplementeerd.
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worden gemaakt. Een omvangrijk systeem van overgangsbepalin-
gen zorgt ervoor dat op 30 december 2008 bestaande vaartuigen 
verder kunnen worden geëxploiteerd. De lidstaten moesten de 
richtlijn uiterlijk op 30 december 2008 in nationaal recht hebben om-
gezet. Met de richtlijn zijn de technische voorschriften voor binnen-
schepen grotendeels geharmoniseerd. Inmiddels is de richtlijn 
meerdere malen aangepast (zie tabel 1).

De emissienormen voor verontreinigende gassen en deeltjes van 
motoren in de binnenvaart zijn opgenomen in Richtlijn 97/68/EG, de 
zogenaamde NRMM (Non Road Mobile Machinery) richtlijn die di-
verse malen is aangepast (zie tabel 2). Deze richtlijn is van toepas-
sing op motoren die op de markt worden gebracht. De eisen voor de 
plaatsing van motoren aan boord zijn opgenomen in Bijlage II bij 
Richtlijn 2006/87/EG.

Het vervoer van gevaarlijke goederen is geregeld in Richtlijn 
2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 septem-
ber 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over 
land. Met deze richtlijn is een gemeenschappelijke regeling vastge-
steld voor alle aspecten van het vervoer van gevaarlijke goederen 
via de weg, het spoor en de binnenwateren. Omdat het internationa-
le vervoer van gevaarlijke goederen wordt geregeld binnen het ka-
der van de door de UN-ECE vastgestelde internationale overeen-
komsten, waaronder het ADN, is gekozen voor een zogenaamde 
kaderrichtlijn. In de bijlagen van de richtlijn wordt verwezen naar de 
teksten van deze overeenkomsten. De bestaande structuren, zoals 
ontwikkeld binnen de UN-ECE en de kaders van de Akte van Mann-
heim, zijn dus nu verankerd in het recht van de Unie en daarmee 
wet in alle lidstaten van de Unie. De lidstaten moesten die richtlijn 
uiterlijk op 30 juni 2009 in nationaal recht hebben omgezet.
Met de bovengenoemde richtlijnen heeft de Unie alle aspecten van 
de technische wetgeving geharmoniseerd met het niveau van de 
Rijn. De basis van deze technische wetgeving wordt gevormd door 
Richtlijn 2006/87/EG. 

Opbouw van richtlijn 2006/87/EG
Richtlijn 2006/87/EG is opgebouwd uit de basisrichtlijn zelf en negen 
bijlagen. Een aantal bijlagen is voorzien van aanhangsels. Op een 
aantal artikelen van de richtlijn en de relatie tussen deze artikelen 
en de bijlagen wordt nader ingegaan.

In Artikel 2 van de richtlijn is het materiële toepassingsgebied aan-
gegeven. Volgens het eerste en tweede lid van dit artikel is de richt-
lijn van toepassing op vaartuigen met een lengte vanaf 20 meter, 
vaartuigen waarvan het product L x B x T, 100 of meer m3 bedraagt, 
sleep- en duwboten, passagiersschepen die meer dan twaalf pas-
sagiers vervoeren, en drijvende werktuigen. Het derde lid van dit ar-
tikel geeft een opsomming van vaartuigen die van de richtlijn zijn 
uitgesloten, zoals veerboten en marineschepen.
Het geografische toepassingsgebied is impliciet aangegeven in de 
Artikelen 1 en 3 van de richtlijn en omvat de waterwegen die zijn op-
genomen in Bijlage I bij de richtlijn. Het belangrijkste verschil met de 
voorgaande richtlijn is, dat nu ook de zone R (Akte wateren) onder 
het bereik van de richtlijn valt. 
Verder is Bijlage I uitgebreid met de waterwegen van het Verenigd 
Koninkrijk en nieuw toegetreden lidstaten. Evenals voorheen is dus 
gekozen voor een opsomming van de waterwegen die behoren tot 
de zone 1, 2, 3 en 4. De criteria voor de indeling zijn niet in de richtlijn 
opgenomen. Dit in tegenstelling tot Resolutie 61 van de UN-ECE (Re-
commendations on harmonized Europe-wide technical requirements 
for inland waterway vessels).

Communautair binnenvaartcertificaat
De certificaatverplichting voor vaartuigen is opgenomen in Artikel 3 
en impliciet in Artikel 4 van de richtlijn. Dit kan een communautair 
binnenvaartcertificaat zijn, of een certificaat dat is afgegeven op 
basis van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (CvO Rijn). 
Wanneer vaartuigen die zijn voorzien van een CVO Rijn worden ge-
bruikt op waterwegen van zone 1 of 2, dan is een aanvullend com-
munautair binnenvaartcertificaat nodig, als daar door de betreffen-
de lidstaat aanvullende eisen zijn gesteld. Dit is ook het geval indien 
deze vaartuigen gebruik willen maken van verlichte eisen op de zo-
nes 3 en 4. De modellen van het communautair binnenvaartcertifi-
caat en het aanvullend communautair binnenvaartcertificaat zijn 
opgenomen in respectievelijk Deel I en Deel II van Bijlage V bij de 
richtlijn. De zones waarvoor het vaartuig geschikt is, worden aange-
tekend op het certificaat.
Voor nieuwe vaartuigen (kiel gelegd na 30 december 2008) wordt op 
grond van Artikel 8 van de richtlijn het communautair binnenvaart-
certificaat afgegeven wanneer aan de technische voorschriften van 
Bijlage II is voldaan. Voor de op die datum bestaande vaartuigen is 
voorzien in een systeem van overgangsbepalingen dat van toepas-

Willem Zondag is oud senior beleidsadviseur van de 
scheepvaartinspectie

Wijzigingsrichtlijnen technische eisen binnenschepen

2006/137/EG L 389 van 30-12-2006

2008/59/EG  L 166 van 27-06-2008

2008/68/EG  L 260 van 30-09-2008

2008/87/EG  L 255 van 23-09-2008

2008/126/EG  L 32 van 31-01-2009

2009/46/EG  L 109 van 30-04-2009

Richtlijnen emissienormen binnenvaart

97/68/EG L 59 van 27-2-98

2002/88/EG L 35 van 11-02-2003

2004/26/EG L 146 van 30-4-2004

2006/105/EG L 368 van 20-12-2006

Tabel 1.

Tabel 2
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sing is op alle vaartuigen die onder de richtlijn vallen. Gezien het 
grote scala historische achtergronden is dit een complex systeem.

De overgangsbepalingen
De basisartikelen voor de overgangsbepalingen zijn te vinden in de 
Artikelen 3, 8 en 13 van de richtlijn. Alhoewel versluierd, is in Artikel 
3, eerste lid, onderdeel a, de overgangsbepaling opgenomen voor 
vaartuigen die met een communautair binnenvaartcertificaat ook 
zone R kunnen bevaren. Dit artikel is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 
24 van Bijlage II, Overgangs- en Slotbepalingen, waarin onder de ar-
tikelen 24.02, 24.02 en 24.06 de tabellen zijn opgenomen met artikelen 
(of onderdelen daarvan) waarvoor een overgangstermijn geldt. Af-
hankelijk van het tijdstip waarop een CVO Rijn of een andere vergun-
ning voor het in de vaart brengen van een vaartuig is afgegeven, kan 
gebruik worden gemaakt van de tabellen zoals aangegeven in = 3.
Zoals uit de tabel blijkt, kan van alle tabellen van Hoofdstuk 24 ge-
bruik worden gemaakt voor vaartuigen die overgaan van een CVO 
Rijn naar een communautair certificaat. Echter, voor vaartuigen 
waarvoor een andere vergunning voor het in de vaart brengen is af-

gegeven en die ook op zone R willen varen, kan alleen gebruik wor-
den gemaakt van de tabel van artikel 24.6. In tegenstelling tot de 
overige tabellen heeft deze tabel vier kolommen. In de vierde kolom 
is de datum aangegeven waarvoor een CVO Rijn of een andere ver-
gunning voor het in de vaart brengen van het vaartuig moet zijn af-
gegeven, om in aanmerking te komen voor de desbetreffende over-
gangsbepaling. Indien bijvoorbeeld in Nederland voor een 
passagiersschip een certificaat van onderzoek op basis van het 
oude Binnenschepenbesluit (de vergunning voor het in de vaart 
brengen) is afgegeven op 01-03-1999, dan kunnen alle overgangsbe-
palingen van artikel 24.06 worden toegepast, omdat het bij alle in de 
vierde kolom aangegeven data gaat om tijdstippen na 1-03-1999. 
Voor vaartuigen die in het bezit zijn van een communautair certifi-
caat op basis van de oude richtlijn, geldt bij verlenging van het cer-
tificaat de overgangsbepaling van Artikel 13, lid 3, van de richtlijn. 
Dit artikel is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 24a van Bijlage II, Over-
gangsbepalingen voor vaartuigen die niet op de wateren van zone R 
varen. Deze tabellen zijn eveneens van toepassing op vaartuigen 
waarvoor een andere vergunning voor het in de vaart brengen is af-
gegeven. Hun toepasbaarheid is eveneens afhankelijk van het tijd-
stip waarop het communautair certificaat of de andere vergunning 
voor het in de vaart brengen is afgegeven (zie tabel 4).

Voor vaartuigen die waren uitgesloten van Richtlijn 82/714/EG - pas-
sagiersschepen, drijvende werktuigen en recreatievaartuigen - 
geldt de overgangsbepaling in Artikel 8 (tweede lid) van de richtlijn. 
Dit artikel staat op zichzelf en bepaalt dat deze vaartuigen verder 
mogen worden gebruikt, mits hun tekortkomingen geen klaarblijke-
lijk gevaar opleveren. De lidstaten moeten ervoor zorgdragen dat zij 
uiterlijk op 30 december 2018 van een communautair binnenvaart-
certificaat zijn voorzien. Ook deze vaartuigen kunnen in principe een 
communautair certificaat verkrijgen dat geldig is op zone R. In dat 
geval gelden de voorwaarden en de overgangsbepalingen van arti-
kel 24.06 van Bijlage II (zie tabel 3).

Overgangsbepalingen op grond van Artikel 13 van Richtlijn 2006/87

Tijdstip van afgifte van communautair Toepasbare tabel van

certificaat of andere vergunning voor Hoofdstuk 24a van BIJLAGE II

het in de vaart brengen Tabel 24a.02 Tabel 23a.03

Vaartuigen waarvoor voor de eerste maal voor 

30 december 2008 een communautair 

certificaat is afgegeven, of waarvoor voor 

die datum een andere vergunning voor het in 

de vaart brengen is afgegeven X X

Indien kiel gelegd voor 1- 1 - 1985 X X 

Tabel 4

Overgangsbepalingen op grond van Artikel 3 van Richtlijn 2006/87

Tijdstip van afgifte van CVO Rijn of  Toepasbare tabel van Hoofdstuk 24 van

andere vergunning voor het in de vaart brengen BIJLAGE II

  Tabel 24.02 Tabel 23.03 Tabel 24.06 

Vaartuigen die op 30-12 2008 zijn voorzien van een geldig CVO Rijn afgegeven voor 1-1-1995 X

Indien kiel van deze vaartuigen is gelegd voor 1- 4 – 1976 X X

Vaartuigen op 30-12-2008 in het bezit van een geldig CVO Rijn geven tussen 1-1-1995 en 30-12-2008 en   X

Vaartuigen waarvoor tussen 1-1-1995 en 30-12-2008 een anderevergunning voor het in de vaart 

brengen is afgegeven*)

*) Voor deze vaartuigen moet worden aangetoond dat zij voldoen aan de versie van het ROSR die van kracht is op de datum waarop het CVO Rijn  
of de andere vergunning voor het in de vaart brengen is afgegeven.

Tabel 3
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Aanvullende of minder zware technische voorschriften
Op grond van Artikel 5 van de Richtlijn kunnen lidstaten aanvullende 
technische voorschriften vaststellen voor vaartuigen die wateren 
van de zone 1 en 2 bevaren. De onderwerpen waarop deze voor-
schriften betrekking hebben, moeten echter beperkt blijven tot de 
onderwerpen die in Bijlage III worden genoemd. Dat zijn onder meer  
stabiliteit, veiligheidsafstand en vrijboord, waterdichtheid van de 
openingen in de scheepsromp en van de opbouwen, ankers en an-
kerkettingen, navigatielantaarns, kompas, radar, zend- en ontvangst-
apparatuur, reddingsmiddelen, verbindingen duwboot-duwbak.
Minder zware eisen kunnen worden toegestaan op wateren van 
zone 3 en 4. Ook in dit geval is het aantal onderwerpen waarvoor dit 
is toegestaan, beperkt. Deze onderwerpen zijn opgesomd in Bijlage 
IV. Voorbeelden zijn ankers en lengte van de ankerkettingen, snel-
heid (vooruit), gemeenschappelijke reddingsmiddelen, 2-comparti-
mentstatus (passagiersschepen), tweede onafhankelijk voortstu-
wingssysteem.
De Bijlagen VI t/m IX die hier niet aan bod komen, blijven hier verder 
onbesproken. Met uitzondering van Bijlage IX, waarin de eisen voor 
navigatielantaarns, radarinstallaties en bochtaanwijzers zijn opge-
nomen, zijn zij meer van organisatorische aard, zoals erkenning van 

classificatiebureaus en procedure voorschriften voor het uitvoeren 
van onderzoeken.
Enkele Bijlagen zijn voorzien van aanhangsels. Zo zijn er bij Bijlage 
II twee aanhangsels gevoegd, waarvan met name Aanhangsel II, 
Administratieaanwijzingen, veel informatie bevat over de omgang 
met de technische voorschriften die worden genoemd in Bijlage II, 
voor bijvoorbeeld de uitwijk- en keereigenschappen, de voorge-
schreven snelheid en de stopeigenschappen, eisen aan koppelings-
systemen en koppelingsinrichtingen voor vaartuigen die geschikt 
zijn om te duwen of om te worden geduwd, geluidsmetingen, ankers 
met verminderde massa, sterkte van waterdichte vensters, automa-
tisch werkende sprinklerinstallaties, voortbewegen van een schip 
op eigen kracht, brandmeldsystemen, uitrusting van schepen die 
volgens de standaarden S1 en S2 worden gevaren, veiligheidsbe-
hoeften van personen met beperkte mobiliteit en gasdetectiesyste-
men. Deze aanwijzingen - in totaal 25 - zijn met de wijzigingsrichtlijn 
2008/126/EG toegevoegd.

De bovenvermelde richtlijnen kunnen worden gedownload van de 
websites : http://europa.eu/legislation_summaries/ en 
http://ec.europa.eu/enterprise/
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Door M. van Dijk

Bij de bouw van het prototype duwbak Franc is in totaal 40 tot 50 ton 
staalgewicht bespaard. Dat is een wezenlijke verbetering ten op-
zichte van gelijksoortige duwbakken van het type Europa 2. Tijdens 
het duwen levert het een energiebesparing op van circa 15%. Daar-
aan hebben ook de grotere lengte, de geringere breedte, de vooran-
kerkast op het voorschip en de vorm van de boeg bijgedragen. De 
voorankerkast met HADU-anker van 1350 kg is vernieuwend en is 

Duwbak Franc
Zelfs een conventionele duwbak valt te vernieuwen. Dat bewijst opdrachtge-
ver Hans-Gerd Heidenstecker, die al vijftig jaar werkt aan innovatie in de 
binnenvaart. Alle aspecten van scheepsbouwkundige techniek werden over-
dacht. Dat leidde tot duwbak Franc, gebouwd op de Neue Triton Schiffswerft in 
Duisburg-Ruhrort. De duwbak is selfsupporting. 

boven de geladen diepgang aan dek geplaatst. Het oplopende voor-
schip is voor in het laadruim met drie lagere spanthoogten van res-
pectievelijk 400, 300 en 200 mm gerealiseerd. De boegschroef is 
vanwege een betere hydrodynamica 50 cm hoger ten opzichte van 
het vlak geplaatst. Dit vergemakkelijkt het manoeuvreren in ondiep 
water. De boegschroef kan via een draadloze verbinding aan boord 
van de duwboot worden bediend. Tijdens de bouw is het vlak met 
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In de machinekamer voor is een John Deere-aggregaat (36 kVA bij 
1500 omw/min) geplaatst en een brandblusinstallatie van het type 
Tyco. 

Staalsoorten
In deze duwbak zijn drie staalsoorten verwerkt. De laadvloer is van 
St 52, 10 mm. De bergplaat en de denneboom zijn van DH 36, 420 x15 
mm. Midscheeps is de denneboom over een lengte van 23 mtr 
15 mm, het overige is 12 mm. Daardoor kan in het midden circa 500 
ton worden geladen. De rest van het casco is van St 37 staal ge-
maakt. 
Het prototype wordt ingezet op de Elbe tussen Hamburg en Magde-
burg. Als de duwbak aan de verwachtingen voldoet, worden er 
meerdere van dit type gebouwd. 

Martin van Dijk is voorzitter van Koninklijke 
Schuttevaer-Internationaal, onafhankelijk adviseur 
binnenvaart en redactielid van SWZ Maritime

Duwbak Franc

De vernieuwende voorankerkast

steunen 5 cm opgehoogd. Door deze bouwwijze is het vlak recht.  
De kimradius is 300 mm, in tegenstelling tot de gebruikelijke 500 
mm. De scherpere kimradius geeft meer draagvermogen. De duw-
bak heeft een Certificaat van Onderzoek voor de Rijn, Donau en 
waterwegen van zone 2, 3 en 4. De ontwikkelings- en investerings-
kosten bedragen 1,25 miljoen euro. 
De spantbreedte op het vlak is 512 mm. Dit betekent dat twaalf keer 
deze breedte de lengte is van een 20ft container. De containers 
staan met de uiteinden altijd op een spant. Iedere containersteun 
heeft een extra versterking. In de dubbele wand kan 650 ton bal-
lastwater worden gepompt. De pomp, type Vogelsang VX 186-130Q, 
heeft een capaciteit van 120 ton per uur. De dubbele bodem loopt 
door in het voorschip. Deze veiligheidsfactor is aangebracht met 
het oog op een eventuele aanvaring op het voorschip. 

Belangrijke gegevens
Lengte 83,00 m
Breedte 9,50 m
Holte 3,00 m
Diepgang 2,85 m
Capaciteit 1.803 ton
Container 3 lagen 108 teu
Container 4 lagen  144 teu
Waterballast     650 ton
Generator John Deere 40 kVA - Type 3209 HFU 70
Boegschroef De Gerlien van Tiem - Type 1200 MKIC
Boegschroefmotor Volvo Penta  D20 MH - 405 kW/1900 omw
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Door M. van Dijk 

Multi-inzetbaar
De M-factor 960 krijgt een gestandaardiseerd voor- en achterschip 
en een modulair middenschip. Het schip is multi-inzetbaar en kan 
zowel bulkgoederen als containers vervoeren. Op de den kan even-
tueel een kraan worden geplaatst. Dan zal er ook technisch een ex-
tra ballastsysteem ingebouwd worden. De investeringskosten be-
dragen circa 2,75 miljoen euro per schip. Als op de den een 
palletkraan wordt geplaatst voor gepalletiseerd goederenvervoer, 
nemen de investeringskosten toe tot circa 5,5 miljoen per schip. Dit 
heeft niet alleen te maken met het plaatsen van de kraan, maar ook 
met het integreren van een stabiliteitssysteem aan boord. Daar-
naast krijgt het schip een automatisch koppelsysteem op het voor-
schip voor het koppelen met een duwbak. 

De drogeladingschepen worden ontwikkeld als “Green Barge” 
schepen. Met deze kleine schepen wil Mercurius een impuls geven 
aan de kleine binnenvaart. Het vervoer op de kleinere vaarwegen in 
Europa zal meer aandacht moeten krijgen om het mobiliteitsvraag-
stuk in de toekomst het hoofd te bieden. Voor het onderzoek naar de 
M-factor kreeg Mercurius in 2008 subsidie in het kader van het pro-
gramma Small Business Innovation Research (SBIR). De eerste M-
factor komt in het najaar van 2011 in de vaart.  
Naast een franchiseconcept voor de M-factor van Mercurius Ship-
ping in Zwijndrecht, is er een verkorte beroepsopleiding tot schip-
per ontwikkeld. Hiervoor is samengewerkt met het Onderwijs Cen-
trum Binnenvaart (OCB). De zij-instromers kunnen zich kwalificeren 
tot Schipper Binnenvaart. Deze mogelijkheid is vastgelegd in de 
nieuwe Binnenvaartwet.

De M-factor 960  

komt in het 

najaar in de vaart

Martin van Dijk is voorzitter van Koninklijke  
Schuttevaer-Internationaal, onafhankelijk adviseur 
binnenvaart en redactielid van SWZ Maritime

Drogeladingschip M-factor 960 
Projectontwikkelaar Mercurius International heeft een concept ontwikkeld 
voor een nieuw binnenvaartschip (afmeting lengte 85,00 x breedte 9,60 x holte 
3,40 / 1500 ton – 2,80 mtr diepgang), de M-factor 960. Het casco van het eerste 
schip wordt op de eigen werf Segej gebouwd in Servië. Mercurius is van plan 
om de komende tien jaar 25 schepen in de markt te plaatsen. 
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•  Intensieve begeleiding op het gebied van financiën, personeelsza-
ken, techniek, schade, veiligheidszaken en algemene bedrijfsvoe-
ring.

• Een geleidelijke gewenning aan het ondernemerschap.
•  Omdat binnen een groep met soortgelijke ondernemingen wordt 

gewerkt, is sprake van synergie, want zowel franchisegever als  
franchisenemer steunen elkaar met knowhow en ervaring.

•  Grootschalig inkopen, waaronder gezamenlijk afgesloten verzeke-
ringscondities en bunkermogelijkheden.

•  De expertise op diverse vlakken is voor alle betrokkenen  
beschikbaar.

Voordelen voor projectontwikkelaar
• Gemotiveerde bezetting op de schepen.
• Goed onderhouden schepen met een verzorgde uitstraling. 
• Serviceverlening namens en voor een groep ondernemers.
•  De positie in de markt: op deze wijze kan er een brug geslagen 

worden tussen particulieren en grootreders.
•  Een breed netwerk van ervaren mensen in het veld en op het wa-

ter.

Concept heeft kenmerken van 

 franchisesysteem bij McDonald’s en 

andere winkelketens

• Grootschalig inkopen.
•  De samenwerking tussen en met ondernemers is een stimulans 

voor veel andere activiteiten en biedt een breder vlak voor bijvoor-
beeld de ontwikkeling van innovatieve ideeën.

Wat is de M-factor precies? De M-factor heeft een aantal kenmer-
ken van het franchisesysteem dat onder meer bij McDonald’s en 
sommige winkelketens wordt toegepast. In de binnenvaart biedt dit 
systeem de markt de mogelijkheden om enthousiaste, vakbekwame, 
startende ondernemers de kans te geven op basis van het M-factor-
concept een eigen schip op naam te verwerven.

Drie-eenheidssysteem
De afgelopen decennia is een tweefasensysteem ontwikkeld en 
verfijnd. In de eerste fase is het schip eigendom van de projectont-
wikkelaar. De startende ondernemer huurt en exploiteert het schip 
met recht van koop, waarbij de koopsom vooraf is vastgelegd. In de 
tweede fase wordt het schip eigendom van de ondernemer. Het 
schip gaat over op naam van de ondernemer met leningen van de 
bank en een risico-lening van de projectontwikkelaar. Voor beide 
fasen geldt dat de projectontwikkelaar niet alleen mee-investeert in 
het schip, maar ook samen met de ondernemer langlopende con-
tracten sluit en de organisatie van de nieuwe onderneming bege-
leidt. Voor beide partijen biedt deze samenwerking veel toegevoeg-
de waarde. 
M-factor hanteert het MCS-drie-eenheidssysteem van Man/Char-
ter/Schip, in volgorde van belangrijkheid: 
1.  Man: hij heeft alle vaarpapieren en ervaring, is betrouwbaar, po-

sitief ingesteld, enthousiast en is gepassioneerd over zijn vak. 
2.  Charter: een duurzaam commitment met een gerenommeerde 

partij, een langlopend contract.
3.  Schip: bouw en uitvoering van het vaartuig zijn afgestemd met de 

ondernemer en de opdrachtgever, en gericht op de toekomstige 
behoefte in de markt. 

Voordelen voor startende ondernemer
•  Inspraak bij de aanschaf van het schip; bij nieuwbouw mogelijk-

heid tot meebeslissen over de uitvoering en indeling van het schip. 
• Vrijheid van exploiteren binnen het kader van de charterafspraken.
• Vrijheid van handelen binnen de gemaakte exploitatie-afspraken.

Franchiseconcept voor 
binnenvaartondernemers
Voor een startende binnenvaartondernemer is het onder de huidige marktom-
standigheden moeilijk om de financiering rond te krijgen. De binnenvaartsector 
doet er dan ook alles aan om ook zij-instromers de mogelijkheid te geven zich 
tot binnenvaartondernemer te ontwikkelen. De Mercurius Group bijvoorbeeld, 
ontwikkelde voor het nieuwbouwproject M-factor 960  een franchiseconcept.  

Martin van Dijk is voorzitter van Koninklijke  
Schuttevaer-Internationaal, onafhankelijk adviseur 
binnenvaart en redactielid van SWZ Maritime



SWZ|MARITIME42

Special

Door M.K. Struijk

Het milieukeur is onlangs van start gegaan. Het programma van ei-
sen is compact gehouden en geldt voor de technische uitrusting 
aan boord en het gedrag van de bemanning. Het ministerie van In-
frastructuur en Milieu bekostigt de opstartfase van het keurmerk in 
2011 en de Nederlandse zeehavens dragen van 2012 tot en met 2015 
jaarlijks bij aan de exploitatiekosten. Dit betekent dat Green Award 
voor vijf jaar is verzekerd van een financieel fundament. Door de 
subsidies zijn de certificeringskosten voor de binnenvaartonderne-
mer beperkt tot  400 euro voor een certificaat dat drie jaar geldig is. 
In 2010 heeft Green Award al een intentieverklaring met dertien bin-
nenvaartondernemers getekend.

Keurmerk
Green Award voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige 
keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van 
de zeeschepen te bevorderen. Over de hele wereld zijn – op vrijwil-
lige basis  – schepen, rederijen en oliemaatschappijen door Green 
Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en 
milieu. 

Voordelen
De voordelen voor de extra schone, extra veilige schepen zijn: 
•	 	verbetering	van	imago;	
•	 	een	betere	positie	bij	ladingverwerving;
•	 	kortingen	op	onder	meer	zeehavengelden,	loodsen	en	cursussen.	
Inmiddels heeft de eerste incentive provider voor de binnenvaart 
zich gemeld: de Rabobank Binnenvaartbanken betalen mee aan 
certificeringskosten van klanten die een Green Award-certificaat 
willen behalen. 

Green Award 

Stimuleren en herkenbaar maken van schone binnenvaart. Dat is het doel van 
het nieuwe milieukeurmerk dat de stichting Green Award op verzoek van bin-
nenvaartorganisaties en zeehavenbeheerders heeft ontwikkeld. 

Nieuw milieukeurmerk voor de schone binnenvaart

Karin Struijk is deputy managing director bij de 
Green Award Foundation
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Door A. Dubois 

rium Alblasserdam (CTA). Dit resulteerde in drie rapporten, die goed 
werden ontvangen. Het vak hydromechanica, onderwezen door 
dr. ir. Henk de Koning Gans, wijdde de studenten in de effecten van 
het varen in ondiep water in. Dit vak werd afgesloten met een nu-
merieke berekening van de weerstand van een binnenvaarder, va-
rend door een kanaal. Het laatste vak over duurzaamheid, geleid 
door ir. Jan Henk Welink, draaide rond een aantal  thema’s: de defi-
nitie van duurzaamheid, energie en energiebronnen, het bekijken 
van het productieproces en – niet onbelangrijk – het financiële en 
economische plaatje. Duidelijk werd dat met duurzaamheid en duur-
zame oplossingen wel degelijk veel geld te verdienen valt.

MARIN
MARIN was een van de grote opdrachtgevers van deze minor. On-
der leiding van Henk Blaauw, directeur binnenvaart bij MARIN, en 
maritieme goeroe Jan Holtrop als adviseur, gingen de studenten 
aan de slag. Zij schreven drie rapporten. Het eerste en lijvigste rap-
port omvatte een literatuurstudie over methodes om de weerstand 
te voorspellen, voor zowel open als beperkt water (kanalen en rivie-
ren). Op basis van deze studie werden verschillende weerstands-
modellen gemodelleerd in het programma Matlab. 
Daarnaast bedacht de minorgroep toepassingen voor de methodes. 
Zo kunnen de voorspellingen worden gebruikt om de snelheid van 
een binnenvaarder over een bepaald traject te optimaliseren, met 
een zo laag mogelijk brandstofverbruik als resultaat. Dit gebeurde 
op basis van een relatief eenvoudig principe: het herverdelen van 
de snelheid over het traject. Het schip zou sneller gaan varen in die-
per water en trager in ondieper water, omdat de weerstand in on-
dieper water toeneemt. In een tweede rapport werden de verschil-
lende weerstandsmodellen met elkaar vergeleken. Zo werd het 
gebied onderzocht waar de modellen nog gelden en waar de gren-
zen van deze gebieden zich bevinden. Het derde en laatste rapport 
omvatte een advies voor het uitvoeren van uitgebreide metingen 
aan boord van binnenvaartschepen en het gebruik van deze data 
voor applicaties.

In november 2009 kwamen de studenten Mark Paalvast en Sara 
Consuegra tijdens een TopTrack-weekend tot de conclusie dat ze 
allebei meer wilden halen uit de minor dan enkel verbreding. Zij wil-
den ook verdieping. Zij besloten hun eigen minor op te richten via  
TopTrack, het excellentieprogramma van de Factulteit 3mE, Mecha-
nical, Maritime and Material Engineering. Tijdens hun zoektocht 
naar een begeleidend docent kwamen ze al snel bij Robert Hekken-
berg MSc terecht, die hen wees op het onderwerp “Duurzaamheid 
in de binnenvaart”. Dat bleek al snel te voldoen aan de vraag van de 
studenten om een actueel onderwerp met maatschappelijk belang. 
Ook werden een aantal partners bij dit project te betrokken: MARIN  
en Interstream Barging, een van de grootste minerale binnenvaart-
bevrachters in Europa. Deze partners schreven opdrachten uit die 
samen met lessen aan de TU Delft het onderwijsprogramma zouden 
bepalen. Mark Paalvast en Sara Consuegra vonden vier medestu-
denten die samen met hen de schouders wilden zetten onder het 
project. Dat waren Arno Dubois, Dominik Fallais, Ruud Habing en 
Erik Rotteveel. Deze groep begon samen met zes enthousiastelingen 
in september aan de minor Verduurzaming in de binnenvaart.  

Onderwijs
De minor kent vier vakken: dieselmotoren in de binnenvaart, binnen-
vaart in het algemeen, hydromechanica in beperkt water, en duur-
zaamheid. Het vak dieselmotoren in de binnenvaart, gedoceerd door 
Peter de Vos MSc, ging dieper in op de werking van dieselmotor en 
de verlaging van emissies. Dit vak gaf een goed inzicht in de moge-
lijkheden en de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen 
ter verduurzaming op het vlak van motortechniek. Bij het algemene 
vak over binnenvaart maakten de studenten kennis met de binnen-
vaartsector. Er werd een bezoek gebracht aan verschillende instan-
ties en maritieme spelers, waaronder TNO, Expertise- en Innovatie-
Centrum Binnenvaart (EICB), Rijkswaterstaat en Port of Rotterdam. 
Voor de laatste werden ook drie onderwerpen onderzocht: reduce-
ren van emissies in de Rotterdamse haven, LNG als alternatieve 
brandstof en de toekomstmogelijkheden voor het Container Transfe-

Arno Dubois is student Maritieme Techniek aan 
de TU Delft

Verduurzaming in binnenvaart

Zes studenten van de bacheloropleiding Maritieme Techniek aan de TU Delft 
zijn een eigen maritieme minor begonnen: “Verduurzaming in de binnenvaart”. 
Daarmee kan de jonge ingenieur in opleiding in het derde jaar zijn kennis 
verbreden of verdiepen. Behalve de bekende minor “Zeiljachten” was er geen 
enkele andere maritieme minor.

Nieuwe minor voor TU-studenten faculteit 3mE
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Interstream Barging BV
Voor Interstream Barging werd onderzoek gedaan naar het verduur-
zamen van operaties. Dit onderzoek werd samengevat in een ad-
viesrapport, dat bestaat uit vijf onderdelen: de huishoudelijke 
operatie (de accommodaties aan boord van de schepen), de machi-
ne-installatie, het overslaan van lading, aanpassingen in het vaar-
gedrag en het scheepsontwerp. Daarnaast bezochten de studenten 
verschillende binnenvaartschepen en voeren ze mee om de praktijk 
te ervaren.  

Afsluiting en symposium
Na vijf maanden werd de minor afgesloten met een minisymposium 
op vrijdag 28 januari in een collegezaal van de Faculteit 3mE. Er wa-
ren presentaties van de minorgroep, de partners en opdrachtge-
vers.

Aan het einde van de presentaties waren er vragenrondes waarbij 
het publiek mee mocht discussiëren. De avond werd afgesloten met 
een gezellige borrel in het Laegerhuysch van de Faculteit 3mE, waar 
druk werd nagepraat over de minor. Deze vijf maanden hadden de 
studenten het besef gegeven dat de binnenvaartsector veel interes-
santer en uitdagender is dan op het eerste moment leek en dat was 
toch een aangename verrassing. 

In het congrescentrum De Doelen wordt 
op vrijdag 13 mei het symposium “The 
Whole Nine Yards” gehouden, georgani-
seerd door studenten Maritieme Techniek 
van de TU Delft. “The Whole Nine yards” 
is synoniem voor ‘totaalpakket‘, maar ook 
voor ‘alle zeilen bijzetten’. Onze industrie 
kenmerkt zich door een hoge mate van 
synergie tussen de diverse bedrijven, die 
nodig is om ook in de toekomst een voor-
aanstaande plaats in te nemen als mari-
tiem land. Gedurende de dag vormt het 
offshore constructieschip de leidraad 

voor de lezingen. De sprekers lichten hun 
visie toe op innovaties, ontwikkelingen en 
mogelijkheden. De focus ligt op techni-
sche ontwikkelingen en onderzoek.
De onderwerpen variëren van regelge-
ving rondom lekstabiliteit tot ware tijd 
golfvoorspelling, een techniek die zich 
wellicht onmisbaar gaat maken wil men 
een hogere inzetbaarheid verkrijgen. Ook 
simulatie met behulp van multi-body hy-
dromechanica wordt uitgebreid bespro-
ken. Uiteraard is er een lezing over hoe 
schepen te bouwen die in staat zijn toe-

komstig installatiewerk te verrichten. 
Daarnaast wordt een uitstapje gemaakt 
naar een nieuwe submarkt voor de mari-
tieme sector, de diepzee mijnbouw. In-
middels zijn meerdere bedrijven uit de 
lage landen zich aan het ontwikkelen op 
dit gebied.

Naast tal van lezingen is er tijd voor een 
borrel in de foyer en is er aansluitend een 
diner. Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website www.swzonline.nl en op 
www.froudesymposium.eu. Via de laatste 
website kunt u zich ook inschrijven voor 
het symposium “The Whole Nine Yards”.

Luuk Vliegen
Symposiumcommissie S.G. “William Froude”

Symposium “The Whole Nine Yards” – On Stage Ship Configuration

Special
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Voor u gelezen

Samengesteld door ir. W. de Jong

de schepen versneld uit de markt worden gedrukt. Zij willen voorbe-
reid zijn op de vraag naar nieuwe schepen. Over het onderwerp 
CO2- productie van de scheepvaart merkt Clarksons-directeur Mar-
tin Stopford op dat deze productie enorm zal stijgen door de ver-
wachte groei van de wereldhandel, in het bijzonder van de contai-
ner shipping. Met een totaal geïnstalleerd vermogen van 121 miljoen 
KW is de CO2-emissie van de containervaart ongeveer gelijk aan die  
van de totale Duitse elektriciteitsproductie. 
(Clipper, februari 2011)

Duurzame energie
Wellicht kent u het boek “Sustainable Energy – without the hot air” 
(www.withouthotair.com). Daarin analyseert David JC Mackay de 
verschillende mogelijkheden om in het Verenigd Koninkrijk duurza-
me energie te produceren. Daarnaast vergelijkt hij zijn bevindingen 
met de energiebehoefte en hoe daarin wordt voorzien. De vraag is 
of het  Verenigd Koninkrijk zelf voldoende  duurzame energie kan 
produceren om in zijn energiebehoefte te voorzien. In navolging van 
Mackay maakt het Technisch Weekblad in een aantal artikelen voor 
Nederland een soortgelijke analyse. In het eerste deel (Technisch 

Weekblad, 19 maart, 2011) 
wordt voorgerekend hoeveel 
energie wij op dit moment voor 
onze totale energiebehoefte 
nodig hebben. Dat blijkt 185 ki-
lowattuur per dag per persoon 
te zijn. Van deze energie wordt  
95% geleverd door fossiele 
energiedragers: 9,5 liter ruwe 

olie, 7 m3 aardgas en 2 kg kolen. Het huishoudelijk verbruik is 
slechts een fractie van deze totale behoefte, namelijk ongeveer
4 kilowattuur per persoon per dag.
Ter illustratie van de moeite die het zal kosten om met duurzame 
energie de ruwe olie, gas en kolen te vervangen: om de 80 MW die-
selmotor van de Emma Maersk één jaar op jatropa-olie te laten va-
ren, is 44.000 ha landbouwgrond met jatropa-zaden nodig en 15.000 
plukkers. (Schuttevaer 20 november 2010)

Vossnack Tanker
In de “Naval Architect” zijn twee artikelen verschenen van 
scheepsbouwkundig ingenieur Helge Kringel over de Vossnack Cy-
linder Tanker. Dit als eerbetoon aan Ernst Vossnack, een van de 
beste scheepbouwkundige ingenieurs van na de Tweede Wereld-
oorlog. Vossnack overleed in 2006. In de artikelen wordt zijn idee 
uitgewerkt om een VLCC van 286.000 ton te bouwen met als lading-
tanks twee rijen van elk tien verticale cilindertanks. Het eerste arti-
kel is gepubliceerd in de editie van maart. Het tweede volgt in het 
aprilnummer van de “Naval Architect”. 

Piraterij
In de afgelopen twee jaar werden wereldwijd 2600 zeelieden gegij-
zeld door piraten. In die periode werd  meer dan 400 miljoen dollar 
aan losgeld betaald. (Fairplay)

Energy Efficiency Design Index (EEDI)
Vanwege de wens om minder energie te gebruiken en minder CO2  
te produceren, heeft IMO de Energy Efficiency Design Index geïn-
troduceerd. Maar over de toepassing ervan is nogal wat discussie 
ontstaan, met name voor 
scheepstypes als Ro-Ro sche-
pen en schepen met elektri-
sche voortstuwing. Om meer 
duidelijkheid in deze problema-
tiek te verkrijgen heeft de 
EMSA, de European Maritime 
Safety Agency, aan Deltamarin 
de opdracht gegeven dit on-
derwerp nader te bestuderen en door analyses en testen met voor-
stellen voor verbeteringen te komen. (Digital Ship, Maart, 2011)

Koreaanse “Green Ship” Technology
De Zuid-Koreaanse overheid is van plan in de komende tien jaar 
267 miljoen dollar te investeren om te leren ecovriendelijke “green 
ships” te bouwen. De Koreanen verwachten dat komende maatre-
gelen om de emissies van CO2 te beperken ertoe leiden dat bestaan-

Om de Emma Maersk één jaar op 

jatropa-olie te laten varen is 44.000 ha 

landbouwgrond nodig 

...who is expert in integrating your technical systems? 
Combining various installations and functions so that the user perceives them as 
one system is a tricky field. Many things can go wrong. It needs a team player with 
in-depth knowledge. One who is innovative and thinks with you every inch of the way. 
But not all team players are equal.

So, the next time you need system integration support, call one of the  
most trusted names in the business. Alewijnse Marine Systems.

Connecting innovation and technology www.alewijnse.com

Alewijnse Marine Systems
P.O. Box 49, 6500 AA, Nijmegen
The Netherlands
Phone:  + 31 (0) 24 371 6571
Fax:  + 31 (0) 24 371 6570
ams@alewijnse.nl
www.alewijnse.nl

Are you looking for a global player... 
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Reliably Distributed Medium 
Voltage on Ships (2)

Medium-voltage power generation and distribution systems are orientated to the growing need 
for power on ships. This is especially the case on ships propelled by diesel-electric engines 
with high propulsion outputs, such as cruise ships. Sometimes, the generator output installed 
on these vessels reaches values of 100 MVA. The propulsion output of over 20 MW per 
propulsion unit requires the use of medium-voltage technology. The limit for low-voltage 
propulsion units is about 5 MW. The system voltage is usually 6.6 kV or 11 kV, 4.18 kV is used in 
rare cases (in North America). With a few exceptions, the frequency is 60Hz. However, systems 
with 50Hz are also realized.

Scheepstechniek

Door Dipl. Ing. S. Iden

Gas-Insulated Switchgear
Gas-insulated switchgear is distinguished by the fact that they have 
a more compact construction. SF6 is used as the insulating gas. 
Switchgear of the NXPLUS C type uses a hermetically welded 
stainless steel vessel in which the circuit-breaker and a three-
position switch are located. The construction requires no 
maintenance. Topping up the insulating gas is neither necessary nor 
intended. The pressure in the vessel is monitored and is signaled if 
it is too low. Pressure relief takes effect if the gas pressure in the 
vessel becomes too high (figure 6). 
As in the case of the air-insulated NXAIR, vacuum tubes are used in 
the circuit-breaker. In the event of loss of insulating gas, switching 
still takes place in the vacuum (figure 7 to 9). This distinguishes the 
NXPLUS C from other gas-insulated switchgear (figure 10 to 12). 
Even a loss of insulating gas and vacuum does not produce any 
large-scale damage on the NXPLUS C.

Internal Arc
In the event of an arc in the switchgear, the occurring gases are 
discharged through ducts into a joint pressure duct. The pressure 
duct can be relieved via absorbers into the room where the 
switchgear is installed. The absorbers ensure that persons present 
in the room at the time of the internal arc are not at risk. The 
effectiveness of the partitions and of gas discharging is verified 
during a type test (figure 13 and 14). To achieve the internal arc 
qualification IAC (Internal Arc Classified), the following five criteria 
are defined. All five criteria must be tested without exception and 
assessed positively.

Criterion 1: Doors and covers remain closed
Criterion 2: Parts must not fly off (>60g)
Criterion 3: No holes in accessible sides
Criterion 4: No indicators may ignite
Criterion 5: Earth connections continue to exist

Table 2

The switchgear in the NXAIR and NXPLUS C series used in shipping 
fulfill all these criteria without restrictions. They possess the 
internal arc qualification IAC A FLR.

Minimizing Damage by Pressure Switches
Use of pressure switches offers an additional possibility of 
minimizing damage. These pressure switches have a hose 
connection into the connection, switching device, and busbar 
compartment. The pressure switches themselves are located in the 
low-voltage compartment.
A high pressure arises if an internal arc should occur in one of the 
areas. The pressure switches register this high pressure and a 
command for opening the circuit-breaker is issued after about Figure 6
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Switching vacuum tube without 
vacuum

Switching gas-insulated 
circuit-breaker without 
insulating gas and without 
vacuum tube

Before After

Figure 7 Figure 8 Figure 9

Figure 10 Figure 11 Figure 12

Stefan Iden is Lead Engineer Siemens Hamburg, 
Marine Department

the SION series, can master 10,000 cycles without maintenance. 
They possess spring energy stores to enable opening of the 
circuit-breaker even if auxiliary voltages should fail. Using a tool, 
the spring energy store can be charged manually in an emergency. 
Mechanical buttons enable switching in emergencies.
Vacuum switching tubes have established themselves as switching 
elements for the circuit-breakers. In the case of the vacuum tubes, 
switching operations take place in a vacuum. The distances 
between the contact surfaces are very short. Very little mass needs 
to be moved for switching and so switching times are short. The 
tubes are hermetically sealed and maintenance-free (figure 16-17).
Transient voltage overshoots can occur when switching 
inductances. To reduce these to a tolerable extent, in the case of 
transformers and motors surge arresters or overvoltage limiters are 
fitted in the feeder units of the switchgear.

10-20ms. If “only” the connection compartment is affected, only this 
panel is deactivated. 
If the switching device compartment and/or the busbar 
compartment is affected, all generators and tie breakers in this 
switchgear segment are deactivated. This leads to a partial 
blackout. Further switchgear segments are not affected and will 
continue to supply the ship with electric power. Deactivation via the 
pressure switches is about ten times faster than via short-circuit 
detection by the switching devices, thus reducing thermal 
destruction (figure 15). Internal arc detection via optical detectors is 
a further possibility. These evaluate the flash of light.

Circuit-Breakers
Circuit-breakers for medium-voltage switchgear comply with the 
IEC 62271-100 standard. Modern circuit-breakers, for example from 

Figure 13 Figure 14

Figure 15
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Selectivity of Graded Protection
The selectivity of graded protection ensures only the affected 
feeder is deactivated in the event of an overcurrent or a short-
circuit. The classification societies sometimes specify deactivation 
times of 500-600 ms for generators in the event of a short-circuit. 
This value makes sense for low-voltage systems. Sensible grading 
to the subordinate voltage levels is possible. There is a further level 
in the case of medium-voltage systems, however. The time interval 
between the voltage levels becomes very short.
Medium-voltage switchgear is tested in compliance with IEC 
62271-200 for a 1s internal arc. Release times for the generators 
amounting to 900ms provide leeway for graded protection and do 
not pose a hazard for the switchgear. The medium-voltage circuit-
breakers’ movement delays amount to 60-80ms. This results in a 
breaking time of less than the tested 1s. So-called grading diagrams 
provide an overview of coordination of the settings. 
The following figures show a printout using the SIGRADE program.
Figure 18 shows the grading diagram for a transformer that is 
powered from a generator via a transfer line. Figure 19 shows not 
only the rated current, but also the inrush current and the thermal 
destruction curve of a transformer. Modern switching devices 
possess facilities for detecting the inrush current of transformers 
and can extend the release time. Therefore, unwanted tripping 
during activation can be prevented. An optimum setting is possible 
with this detection. Figure 20 shows a motor feeder. The starting 
current curve is also shown.

By means of the graphical presentation possibilities, it is possible to 
show clearly that selectivity is ensured. The selectivity 
considerations are submitted for approval to the classification 
society responsible for the project.

Protection
Present-day digital line protection consists of microprocessor-
controlled devices that offer a large number of protection functions. 
The protective devices in the SIPROTEC series feature interfaces 
such as Profibus to connect them to a control system. Operating 
messages, fault messages and operating values can be sent. An 
internal memory for operating and fault messages facilitates 
analysis in the event of a fault. The memories can be read out via a 
PC. Users can program their own logics (e.g. for interlocks) via the 
programming language CFC.

By interfacing to the control system, the feeder switches can be 
operated, for example, via the operator control monitors of the 
automation system from the machinery control room or locally. 
Command authority (local/remote) can be selected by way of a 
key-operated switch, for instance, or a function key on the device.
Graphical displays can show switch states and status messages 
directly on the device. Measured values can be retrieved.
Generators are particularly important items of equipment on which 
not only overcurrent and short-circuit protection is realized. 
Numerous protective functions are planned for generators 

Scheepstechniek

Figure 16

Figure 17

Figure 18
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depending on the classification society and further customer 
wishes. The protective functions themselves are described by 
“device numbers” (see figure 21 and table 3). These “device 
numbers” are defined in the IEEE Std C37.2 standard. The term 
“ANSI codes” is often also used.
A few protective functions for a generator are listed here as 
examples:

Ground Fault Detection
Medium-voltage systems are designed either as isolated IT (French: 
Isolé Terre) or grounded TN (French: Terre Neutre) systems. In the 
case of the TN system, the generators’ star points have hard 
grounding. In the event of a ground fault, however, this leads to a 
very high current, which will cause tripping of the circuit-breakers.
An IT system does not have this drawback. A simple ground fault 
does not lead to tripping due to high currents. The system can 
continue to be operated in the event of a simple ground fault. 

Scheepstechniek

Figure 20Figure 19

Figure 21

50/51 – overcurrent time-protection, partly directional 87 – differential protection
32 – power monitoring  32R – reverse power protection 
40 – underexcitation protection  46 – negative-sequence protection 
59/27 – overvoltage/undervoltage protection 81 – overfrequency/underfrequency protection 
59N – ground fault protection via displacement voltage 51G – sensitive ground current protection 
67N – directed ground fault protection    possibly further functions

Table 3
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However, isolated systems must be monitored for ground faults. It 
is possible to implement ground current detection via the cable 
networks’ discharge capacitances. However, different cable 
capacitances become effective depending on the system’s 
switching state. Detection is difficult, and the currents are very 
low. High-resistance grounding offers advantages. Ground 
resistance is designed so that the maximum possible ground 
current during operation with all generators does not exceed a 
value of 18-20A. This avoids damages in the core assemblies of 
generators, motors and transformers in the event of continuous 
operation with a ground fault. The resistors limit the ground 
currents to a defined extent and these lie within the range of a few 
amperes. These currents can be reliably detected.
By the use of directional ground fault detection, a ground fault in 
the distribution system cannot only be detected, but also located.
Depending on the customer’s requirement, in the event of a ground 
fault either only an alarm is issued or the affected feeder is de- 
activated.

Ground Faults in the Generator
Ground faults within the generator are reliably detected. The ground 
fault current is fed from the generator’s own star point resistor and 
flows back again within the generator. The ground fault current 
does not flow entirely through the generator (figure 22). 
Any generators operated in parallel additionally feed into the fault 
location. These parallel generators do not detect the ground fault 
because the ground fault current only flows through the relevant 
generator.
The generator with the ground fault, however, detects that the 
currents flowing in and out are not identical. The fault must lie 
within that generator. It will respond accordingly with alerting or 
possibly deactivation.
In the case of a generator, it makes sense to only signal a ground 
fault. Otherwise, there is a risk that a generator with a ground fault 
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running on its own will lead to a blackout in the event of de-
activation. If a warning is issued, the operator has enough time to 
start another generator and to disconnect the defective generator 
after synchronization and load transfer. 

Ground Faults in a Load
In the event of a ground fault in a load, the ground current flows 
through the generator to the load and back to the generator through 
the ground fault. The generator detects that the ground fault current 
is only flowing through it and therefore does not respond. The load, 
however, detects the flowing ground fault current and responds to it 
with alerting and possibly deactivation (figure 23). 

Ground Faults within the Switchgear
In the event of ground faults within the switchgear, neither the 
generators nor load feeders respond to the ground fault current. 
The ring core transformers of the load feeders do not detect this 
ground fault current and it flows through the generators.
A ground fault can also be detected via the so-called displacement 
voltage, which is measured via an open delta winding of the voltage 
transformers for the busbar voltage. An alarm is triggered if the 
displacement voltage exceeds a certain limit.
The displacement voltage occurs with every ground fault. If an 
alarm should be triggered via the displacement voltage and no 
generator or load reports a ground fault, then the ground fault lies 
within the switchgear. By splitting the switchgear into individual 
segments, the affected segment can be determined.
For the feeders, the displacement voltage can be taken as a 
criterion in addition to the ground fault current. A ground fault is 
reported only if the displacement voltage and current are present.

Conclusion
There are no alternatives to medium voltage if the energy 
requirement is high. 

Scheepstechniek

Figure 23Figure 22
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Scheepstechniek

High safety requirements apply to medium voltage. This safety must 
be verified by tests. Protection of persons has the highest priority. 
Engineering measures ensure that users can never come into direct 
contact with the medium voltage at any time without the use of 
tools.
Thanks to the choice of a suitable configuration of the power 
distribution system, the power supply is ensured even in the event 
of a fault.
Programs facilitate correct dimensioning of system parts and 
determination of limits.
Modern protection technology enables a large number of selective 
protection functions that deactivate only the affected system part in 
the event of a fault. The rest of the system continues to operate 
faultlessly. Protection technology offers tools for later fault analysis. 
Interfacing the medium-voltage switchgear to the automation 
system makes it possible to keep an eye on the state of the system 
at all times and to perform switching actions directly on screen.
Use of medium-voltage distribution systems on ships is safe when 
suitable components are chosen.

In september 2010 publiceerde Hansa een uitgebreid artikel 
van Stefen Iden van Siemens Hamburg over “Mittelspanning 
auf Schiffen”. De heer Iden was zo vriendelijk om dit artikel 
in het Engels te vertalen en gaf ons toestemming dit artikel 
in ons blad te plaatsen. In de uitgave van maart is het eerste 
deel geplaatst. Dit is het tweede en laatste deel.
Met dank aan Stefan Iden en Hansa.

Ir. Willem de Jong
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MARS

Hand injury from jagged coaming:  
MARS 201115 
A deckhand was engaged in chipping and 
painting  assorted fittings on deck. While  
working on a particularly badly corroded  
access trunk coaming, he decided to rig a 
temporary newspaper screen across its  
opening to prevent rust particles from falling 
into the space below. As he was trying to fix 
the screen in place with adhesive tape, the 
jagged lip of the coaming inflicted a cut on  
his right hand. First aid was administered on 
board before the deckhand was taken to see 
a doctor ashore, who dressed the wound and 
allowed him to return to the vessel. 
Editor’s note: It is not advisable to chip the  
upper edge of a coaming or the compression 
bar of a hatch cover with a manual hammer, 
as the consequent indentations will result in 
improper sealing and permit water ingress.  
If grit blasting is not practical, then powered 
needle guns, rotary wirebrush wheels or  
sanding discs may be used. 

Colregs violation (Rule 9): MARS 201116 
Own vessel was arriving at a major Asian port 
by night and was three miles away from the 
pilot station. We were making nine knots on 
course 030º. Suddenly, we observed a large 
outbound tanker crossing ahead at a small 
angle from our port to starboard, showing a 
fine green light. We presumed that she had 
just disembarked the pilot, though no infor
mation was given by the pilot station or VTS. 
Soon, the tanker called us on VHF and reque
sted the routine porttoport or ‘redtored’ 
passage. Due to the alignment of the narrow 
fairway, it was assumed that the outbound 
vessel would soon arrive at the course  
alteration waypoint, alter to starboard and 
steer the reciprocal of our course, and  
shape to pass on our port side. 
When the tanker was 2.5 miles away, and 
despite limited sea room to starboard, we uni
laterally made a broad alteration of course to 
060º (30º to starboard) expecting the tanker to 

do likewise. But the tanker continued on her 
original heading and a closequarters situati
on was quickly developing. With the distance 
having closed to about 1.5 miles, we sounded 
five short blasts, and also tried to alert  the 
tanker by VHF and Aldis lamp. Eventually, ac
ting under Rule 17 (Action by standon ves
sel), we altered more to starboard, coming to 
a heading of 100º, leaving the fairway but 
exercising caution not to enter the charted 
shoal water. The tanker finally came to the 
correct heading and we safely passed at one 
cable distance on our port side. 

Colregs violation (Rule 10) :  
MARS 201117
Own vessel had entered the southbound lane 
of a traffic separation scheme (TSS) in the 
approaches to a major Asian port. All pre
arrival notifications had been sent previously 
and the vessel traffic management system 
(VTS) was contacted on VHF at the designa
ted reporting point. In compliance with the 
passage plan, speed had been reduced to 
manoeuvring full ahead, making about 14 
knots, and the vessel was on manual stee
ring. Suddenly, we observed a rogue north
bound cargo ship, coming against the general 
direction of traffic flow, narrowly avoid ano
ther southbound ship 2.5 miles ahead of us. 
We identified the rogue vessel on our AIS dis
play, but received no answer to our calls on 
VHF and AIS. As a precaution, we reduced 
speed rapidly and altered our course to port. 
The rogue vessel passed on our starboard 
side, clearing us by about a cable, completely 
indifferent to the serious violation of Rule 10 
and near misses with two vessels. As she 
passed by, two persons were seen looking at 
us through binoculars. 
We notified the VTIS of the situation and de
manded that, in the interests of safety, they 
make it a practice to monitor vessels more ef
fectively and issue timely warnings to contra
vening vessels and also alert general traffic 
in the vicinity. 

Cargo hose rupture caused spill:  
MARS 201118
Our chemical tanker was alongside and di
scharging RBD palm olein (refined, bleached, 
deodorised palm oil) using the terminalsup
plied rubber hose string. During the operati
on, a section of the cargo hose string lying on 
the wharf ruptured and cargo sprayed under 
pressure. Our deck crew raised the alarm im
mediately and cargo discharge was stopped 
using the emergency shutdown (ESD) button. 
An estimated two cubic m of cargo was spilt 
on the jetty and in the water, which was 
promptly cleaned up. A joint investigation by 
the vessel and the terminal established that 
the discharge pressure at the manifold was 
normal at the time of the incident (five bar) 
and that the poor condition of a section of the 
hose string caused the incident. The master 
then issued a letter of protest to the terminal 
and, in return, received a letter of indemnity 
from them, exonerating the ship from all costs 
and consequences. Cargo discharging resu
med after cleanup operations and was com
pleted without further incident. 
Corrective/preventative actions 
1.  This incident report will be circulated to 

the fleet and to the industry to increase 
safety awareness; 

2.   In future, the vessel is to verify the conditi
on of the entire cargohose string with the 
terminal representative during the precar
go operations meeting and record the re
sult in the shipshore safety checklist; 

3.  Whenever the terminal provides cargo 
hose(s), the vessel is to request a copy of 
pressure test certificate for each length of 
hose in use; 

4.  During cargo operations, the cargo hoses 
are to be inspected by the vessel and ter
minal at regular Intervals for leakages or 
abnormalities; 

5.  Attending company superintendents are to 
verify that the above revised procedures 
are properly followed by all vessels. 

International Marine Accident Reporting Scheme
MARS REPORT No. 220



Jaargang 132 • april 2011 53

MARS

Damage to bridge equipment due to  
water ingress: MARS 201119 
Several of our vessels have reported break
down of, and damage to, navigation and com
munication equipment located on the naviga
ting bridge/wheelhouse. This has been the 
result of water ingress through radar anten
nas/waveguides and cable penetrations on 
compass deck (monkey island) or the base of 
the main or radar mast. 
If this results in irreparable damage to vital 
equipment required for communication or 
safe navigation, the ship can potentially be
come unseaworthy, with all the consequent 
ramifications. Further, it may entail replace
ment of damaged equipment on an emergen
cy basis, which will result in offhire time for 
the vessel as well as the high cost of sour
cing new equipment at short notice. 
In our fleet, we now require electrical officers 
(E/O) to examine carefully all radar antennas, 
cable penetrations and junction boxes on the 
compass deck and masts once a month and 
ensure watertightness as part of the planned 
maintenance system (PMS) on board. In addi
tion, the E/O is required to monitor closely any 
repair or retrofitting involving such penetrati
ons, to ensure that watertight integrity is 
maintained at all times. 
Editor’s note: Experience has shown that 
leaks through deck plating and penetration 
can occur even on new ships, but due to pro-
gressive corrosion and wastage this problem 
can become serious on older ones. Tempora-
ry repairs at sea must be carried out carefully 
with the full concurrence of shore manage-
ment and permanent repairs effected at the 
earliest under class supervision/approval. 
Apart from malfunction/loss of vital navigati-
on and communication equipment, such wa-
ter ingress can pose a serious electrocution 
and fire hazard. Under some conditions, damp 
and condensation in the spaces inside panel-
ling containing electrical junction/distribution 
boxes can also cause malfunction in critical 
equipment and control circuits. 
An inexplicable drop in radar performance 
can often be traced to water in the wave-
guide. If the waveguide is warm to touch 
soon after power is turned off, it is very likely 
that water has entered the system. This water 
must be carefully drained by following the 

maker’s service manual (usually by opening 
the drain provided or the first waveguide sec-
tion below the wheelhouse deckhead) and a 
follow-up check by the maker’s technician 
should be arranged at the next suitable port. 
Traditionally, cable penetrations used a ce-
mentlike mixture to maintain watertightness, 
but these are prone to cracking. Nowadays, a 
variety of synthetic resins, bagged materials 
and ‘clamp ferrule’ type seals (pictured be-
low) are available as alternatives, subject to 
flag state/classification society approval. 

Simple failures render CO2 system 
inoperative: MARS 201120 
Official report: edited from USCG Marine 
Safety Alert No. 10(b)-10 
A machinery space fire onboard a relatively 
new vessel was effectively responded to, and 
extinguished by, the vessel’s crew using por
table extinguishing equipment. However be
fore it was declared completely extinguished 
and approximately five hours after the fire 
started, the master of the vessel made the de
cision to release CO2 from the vessel’s fixed 
firefighting system. It failed to operate as de
signed. Subsequently, crew members were 
unable to activate it manually and CO2 was 
never directed into the machinery space. The 
following deficiencies were discovered in the 
CO2 system: 
1.  When the system was activated, there 

were numerous leakages into the CO2 room 
from defective and improperly tightened 
connections. 

2.  The zone valve for the aft machinery space 
which admits CO2 from the bottle bank mani
fold to the space failed to open as its actua
ting arm fell off the valve spindle when the 
gas powered piston actuator attempted to 
move it. It was found that the actuating arm 
was held in place only by a very small ma
chine screw and washer. The valve was 
able to be moved only after the gas pressure 
was relieved from the inlet side of the valve. 

3.  Actuating arms to five of the six other zone 
valves were found loose. They were also 
attached by single undersized screws. 

4.  Natural fibre yarn used extensively on pipe 
threads throughout the system and in some 
instances, seemed to have entered the 
system. 

 5.  Certain sections of the CO2 piping system 
allowed the accumulation of water that 
could not be drained. Consequent corrosi
on could possibly negatively effect operati
on of other components. 

6.  The CO2 system’s pilot and gang release 
bottles did not appear to operate correctly 
and thus each cylinder had to be individu
ally activated, using its valve handle. At 
least one pilot bottle activation hose was 
reported to have leaked. 

It was later found that the system had been 
recently serviced and inspected by an autho
rised service provider. 
In view of the above incident, the USCG 
strongly recommends that regular inspection, 
maintenance, verification and testing of ship
board fixed firefighting installations must be 
carried out to ensure that they will operate 
correctly during an emergency. 

Through the kind intermediary of The 
Nautical Institute we gratefully acknow-
ledge sponsorship provided by:
American Bureau of Shipping | AR Brink 
& Associates | Britannia P&I Club | Car-
gill | Class NK | Consult ISM | DNV | Gard 
| International Institute of Marine Sur-
veying | Lairdside Maritime Centre | 
London Offshore Consultants, |Lloyd’s 
Register-Fairplay Safety at Sea Internatio-
nal | MOL Tankship Management (Europe) 
Ltd | Noble Denton | North of England P&I 
Club | Port of Tyne | Sail Training Interna-
tional | Shipowners Club | The Marine 
Society and Sea Cadets | The Swedish 
Club | UK Hydrographic Office | UK P&I 
Club

More reports are needed to keep the 
scheme interesting and informative. All 
reports are read only by the MARS Co-or-
dinator and are treated in the stricktest 
confidence. To submit a report, please 
use the MARS Report Form  
(MARS@nautinst.org)
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Nieuwe uitgaven

Jaarboek Binnenvaart 2010
De 22ste editie van het 
Jaarboek Binnenvaart 
geeft aan de hand van 
foto’s, korte nieuwslij-
nen, achtergrondnieuws 
en menselijke verhalen 
een overzicht van de 
periode van juli 2009 tot 
en met juni 2010. De cri-

sis neemt grimmige vormen aan. Hoewel het 
vervoersvolume begin 2010 weer aantrekt, 
bleven de vrachtprijzen zo laag dat hier en 
daar onder de kostprijs moest worden geva-
ren. Een situatie die niet al te lang kan voort-
duren. De binnenvaartondernemers proberen 
door het instellen van coöperaties hun situa-
tie te verbeteren, maar echte oplossingen blij-
ken moeilijk realiseerbaar. Een cruciale rol 
lijkt te zijn weggelegd voor de banken. Zij kun-
nen scheepseigenaren met een te hoge hypo-
theekschuld en te weinig inkomen failliet la-
ten verklaren of zij scharen zich achter de 
plannen om de schepen in de vaart te houden.  
Jaarboek Binnenvaart 2010 – samengesteld 
door de redactie Schuttevaer, 136 pag., ge-
bonden, afm. 21 x 29,7 cm, afb. in kleur, ISBN: 
978 906013 227 2, Uitgeverij De Alk, Alkmaar, 
prijs € 25,00. Info: www.alk.nl
G.J. de Boer

NPRC Uit nood geboren – Harry de Groot 
Na jarenlang overleg 
zetten op 18 maart 1935 
de drie schippersbon-
den de Algemeene Rijn-
schippersbond, de Inter-
nationale Schippers 
Vereeniging en de 
Roomsch Katholieke 
Hanzebond van Reeders 

en Schippers St.Nicolaas de handtekeningen 
onder de stichtingsbrief van de Nederland-
sche Particuliere Rijnvaart-Centrale (NPRC), 
een samenwerkingsverband van particuliere 
schippers. Die werden tijdens de zware crisis 
in de jaren dertig in de vorige eeuw wel ge-
dwongen samen te werken om de concurren-
tie van de grote rederijen het hoofd te bieden. 
Niet lang daarna traden ook de Nederland-
sche Vereeniging van Reeders in de Binnen-
vaart en de Nederlandsche Protestants Chris-

telijke Schippersbond toe. Met deze regels 
begint de 75-jarige historie van de NPRC. Eind 
1939 waren bijna tweeduizend schippers aan-
gesloten, die onderling hadden afgesproken 
alleen reizen op toerbeurt aan te nemen. Dat 
was ongekend in de geschiedenis van de Ne-
derlandse Rijnvaart. De periode tot omstreeks 
1955 wordt beschreven aan de hand van be-
waard gebleven uitvoerige notulen van de 
bestuursvergaderingen. Over de jaren die 
volgden zijn interviews van schippers en wal-
bemanning opgenomen en zo kan een beeld 
worden gevormd hoe zij elk op hun eigen ma-
nier hun bijdrage aan de coöperatie hebben 
geleverd. Zo is te lezen hoe de NPRC alle 
“stormen” heeft doorstaan. Midden jaren 
zestig telde de Rijnvaart-Centrale honderden 
schepen en sleepboten. Er heerst weer crisis 
en overcapaciteit in de binnenvaart en de 
huidige coöperatie is nog steeds een samen-
werkingsverband van groot belang. Vijfenze-
ventig jaar NPRC is ook vijfenzeventig jaar 
binnenvaartgeschiedenis. Het boek bevat  
honderden veelal niet eerder gepubliceerde 
foto’s, waarvan een groot gedeelte in kleur. 
NPRC Uit nood geboren - Harry de Groot, 168 
pagina’s, afm. 21 x 29,7 cm, gebonden, ISBN 
978 906013 325 5, prijs € 27,90.  
G.J. de Boer

Het Nova Zembla verschijnsel – 
Siebren van der Werf

Iedereen kent het be-
roemde verhaal van de 
overwintering op Nova 
Zembla in de jaren 1596-
1597. Het verhaal wordt 
verteld in het dagboek 
van een van de overle-
venden van de barre 
tocht, Gerrit de Veer. 

Willem Barentsz en zijn bemanning zagen de 
zon op 24 januari 1597 pas weer voor het 
eerst terug. Na maandenlang in het donker te 
hebben gebivakkeerd, moet dat een vreugde-
volle gebeurtenis zijn geweest. Maar het was 
meer dan twee weken voordat de zon na de 
poolnacht daar op de breedte van 76º mocht 
worden verwacht: de zon stond nog meer dan 
vijf graden onder de horizon! Het dagboek 
van Gerrit de Veer geeft hiervan de eerste do-
cumentatie en het effect is bekend geworden 

als het Nova Zembla-verschijnsel. Vanaf het 
begin is De Veers verhaal omstreden ge-
weest, vooral in eigen land. Dat ze de zon 
toch zagen, had zijn oorzaak in – zo begrijpen 
wij achteraf – een lange-afstand-luchtspiege-
ling. De Veers relaas is door de eeuwen heen 
onderzocht door natuurkundigen, onder wie 
Johannes Kepler.Hij had zich  al in 1604 laten 
inspireren tot een visionaire uitleg: ergens 
boven ons hoofd houdt de lucht op en begint 
de ether. Kepler redeneerde dat licht daarte-
gen kan weerkaatsen, zoals aan de binnen-
kant van een glas. Zo moet het mogelijk zijn 
geweest dat de Nederlanders op Nova Zem-
bla niet de zon zelf hebben gezien, maar haar 
reflectie. 
In het boek Het Nova Zembla verschijnsel laat 
de schrijver, Siebren van der Werf, zien hoe 
juist Keplers uitleg is geweest, al moet de 
etherspiegeling van Kepler vervangen wor-
den door luchtspiegeling. Op dezelfde wijze 
vertekenen zonsondergangen, zien we fata 
morgana’s en asfaltmirages. Zulke natuurver-
schijnselen kunnen sinds kort aan de hand 
van computersimulaties berekend worden, 
waardoor waarnemingen van mensen als 
Gerrit de Veer bevestigd en verklaard kunnen 
worden. Het boek is een pleidooi voor op-
merkzaamheid, wetenschappelijke precisie 
en historische passie. Behalve de nauwge-
zette ontrafeling van de waarnemingen op 
Nova Zembla, de historische achtergrond, en 
de discussie onder natuurkundigen in door de 
loop der eeuwen, beschrijft Van der Werf ver-
schijnselen die met spiegeling en breking van 
lichtstralen te maken hebben, deels aan de 
hand van eigen waarnemingen. Want Van der 
Werf is naast wetenschapper verwoed zeiler 
en liefhebber van merkwaardige atmosferi-
sche verschijnselen die je zo nu en dan te-
genkomt op zee of in het vrije veld. Dit boek is 
een aanrader, niet alleen voor lezers die hou-
den van maritiem-historische gebeurtenissen, 
maar voor iedereen die geïnteresseerd is in 
(wetenschappelijke) omschrijving en verkla-
ring van alles wat met licht en atmosferische 
verschijnselen te maken heeft.
Het Nova Zembla veschijnsel, Siebren van 
der Werf, 168 pagina’s, Historische Uitgeverij, 
ISBN 978 90 6554 0850, prijs: € 25,00
H. Boonstra
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Verenigingsnieuws

Inschrijving VNSI Timmersprijs geopend
De VNSI Timmersprijs wordt dit jaar voor de 
tiende keer uitgereikt. De winnaar wordt op 
3 november tijdens het Maritime Awards Gala 
bekendgemaakt. De prijs is bedoeld voor jon-
ge ontwerpers, promovendi en recent afge-
studeerden. Tijdens het Ontwerperscongres 
op 15 juni bij Damen Shipyards Gorinchem 
wordt aan vijf ontwerpers de mogelijkheid ge-
boden hun ontwerp te presenteren. 
Na afloop van het congres wordt bekendge-
maakt wie de twee genomineerden zijn. In-
schrijven voor de VNSI Timmersprijs kan tot 
22 april 2011 via vnsi.nl. Contact: Dorien Beu-
mer (dbe@scheepsbouw.nl) 

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 19 mei vindt de Algemene Le-
denvergadering van Vereniging Holland Mari-
ne Equipment en VNSI plaats en aansluitend 
de Openbare Ledenvergadering van Scheeps-
bouw Nederland. Tijdens de Openbare Leden-
vergadering, die ook voor niet-leden toegan-
kelijk is, wordt onder andere het Scheeps- 
bouw Nederland Jaarverslag 2010 
gepresenteerd. Contact: Dorien Beumer 
(dbe@scheepsbouw.nl)

Lustrum HME Maritime Innovation 
Award
Dit jaar wordt voor de tiende keer de HME In-
novation Award uitgereikt. De winnaar wordt 
op 3 november tijdens het Maritime Awards 
Gala bekendgemaakt. De HME Maritime Inno-
vation Award wordt jaarlijks toegekend aan 
de meest innoverende maritieme toeleveran-
cier in Nederland. Bedrijven die recent een 
nieuw product, proces of dienst hebben ont-
wikkeld, kunnen zich via hme.nl nog tot 13 mei 
2011 inschrijven.
Contact: Sieger Sakko (ssa@scheepsbouw.nl)

Maritime by Holland Catalogue
Tijdens Europort 2011 verschijnt de Maritime 
by Holland Catalogue 2012. Opname in de ca-
talogus is voorbehouden aan leden van VNSI 
en Vereniging Holland Marine Equipment. De 

catalogus, met een oplage van 7500 stuks, 
wordt internationaal verspreid op maritieme 
beurzen en handelsmissies en via direct mai-
lings en ambassades. Contact: Linda te Veld-
huis (lve@scheepsbouw.nl)

Lustrumfeest 25 jaar Vereniging Holland 
Marine Equipment
In 2011 is het 25 jaar geleden dat de Stichting 
Holland Marine Equipment opgericht is. Dit 
wordt gevierd op donderdag 1 september in 
het Kasteel van Rhoon in Rhoon. Gelijktijdig 
neemt Pim van Gulpen na elf jaar voorzitter-
schap afscheid. Op het feest zijn leden van 
Vereniging Holland Marine Equipment, rela-
ties en oude bekenden binnen de vereniging 
van harte welkom. Leden en genodigden ont-
vangen in de aanloop van het event een uitno-
diging. Contact: Dorien Beumer 
(dbe@scheepsbouw.nl)

Digitale nieuwsvoorziening 
Scheepsbouw Nederland wil zoveel mogelijk 
maritiem nieuws via digitale media communi-
ceren. Dat doen wij door dagelijks berichten 
te plaatsen op de websites, maar steeds va-
ker ook via Twitter en LinkedIn. Nieuws, acti-
viteiten en evenementen worden op deze ma-
nier voor een breed publiek gepubliceerd. Ook 
via Social Media op de hoogte blijven? Schrijf 
u in op twitter.com of linkedin.com en volg 
Scheepsbouw Nederland. 

Scheepsbouw Nederland
Scheepsbouw Nederland is de  
gezamenlijke organisatie van de 
vereniging voor de Nederlandse 
scheepswerven (VNSI) en de  
Vereniging Holland Marine Equipment 
(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 
Postbus 138  
2700 AC Zoetermeer
T:  (079)  353 11 65 
F:  (079)  353 11 55
E: info@scheepsbouw.nl 
I: www.scheepsbouw.nl 

Overige activiteiten
Handelsmissie Brazilië (7 mei)•	
Resultaat- en klantgericht verkopen in de maritieme industrie (10 mei)•	
Projectmanagement module 3: Risicomanagement in projecten (10 mei)•	
Resultaatgericht offreren in de maritieme industrie (12 mei)•	
Nor-Shipping, Maritime by Holland Paviljoen (24 mei)•	
Onboard Noise and Vibration (24 mei)•	
Handelsmissie Kaspische Regio (5 juni)•	
Projectmanagement module 4: Project Contractmanagement (9 juni)•	
Maritieme Introductie (9 juni)•	
Scheepsbouw Nederland Vaardag (17 juni)•	
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Verenigingsnieuws

Afdeling Noord
Dinsdag 10 mei 2011
Restaurant De Twee Provinciën, 
Meerweg 245, 9752 XD Haren
Tel. 050-309 0008
www.detweeprovincien.nl 
Aanvang: 20.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur
Introducees zijn van harte welkom 
Onderwerp: De Clipper Stad Amsterdam - de 
wedergeboorte van Hollands Glorie 
Spreker: Robin Snouck Hurgronje
De tweede helft van de negentiende eeuw 
was de glorietijd van de Grote Zeilvaart. De 
ontwikkeling van nieuwe scheepsvormen had 
tot gevolg dat de grote zeilschepen niet alleen 
sneller konden varen, maar ook in staat wa-
ren “aan-de windse” koersen te varen. 
Iedereen kent wel de prachtige afbeeldingen 
van legendarische theeclippers  zoals de 
Cutty Sark, Thermophylae en de Witch of the 
Sea. Ook in Nederland is een behoorlijk aantal 
clippers gebouwd. De ontwikkeling en de op-
komst van de mechanisch voortgestuwde 
schepen en de opening van het Suezkanaal 
betekenden het begin van het einde van de 
Grote Zeilvaart. Eind jaren twintig van de 
twintigste eeuw was het definitief gedaan.
In 1995 werd echter het initiatief genomen om 
de glorietijd van de grote zeilvaart weer tot 
leven te brengen. Dit initiatief resulteerde in 
de ontwikkeling, de bouw en het in de vaart 
brengen van de Clipper Stad Amsterdam, een 
driemast volschip, volledig gebaseerd op de 
grote theeclippers van de negentiende eeuw. 

Het schip kwam in de vaart in het jaar 2000, 
was in 2001 de glorieuze winnaar van de Cutty 
Sark Tall Ships Races en in 2010-2011 maakte 
zij een wereldreis in het kader van de herden-
king van 150 jaar Darwin. Op deze reis volgde 
zij het kielzog van de Beagle, met een grote 
groep wetenschappers aan boord die het ge-
dachtegoed van Darwin wilden bekijken in de 
context van de huidige wereldsituatie.
Robin Snouck Hurgronje kwam al tijdens de 
bouw bij de Stad Amsterdam en was, samen 
met Pieter Brantjes, de eerste kapitein van 
het prachtige schip. Hij vertelt het verhaal 
over het voorspel, de bouw en het varen met 
dit schip, aan de hand van vele beelden.

Afdeling Zeeland
Donderdag 19 mei 2011
Excursie naar Maasvlakte Twee, Rotterdam 
Voorlopig programma
10.00-11.15 uur: Rondleiding Futureland
De rest van het programma wordt zo spoedig 
mogelijk bekendgemaakt. Er is plaats voor 
maximaal 40 personen, deelname op volgorde 
van aanmelding. Bij voldoende belangstelling 
wordt een bus ingehuurd voor gezamenlijk ver-
voer. Opgeven vóór 7 mei. Bij de opgave van 
deelname vermelden of u per bus wilt reizen of 
met eigen vervoer. U ontvangt bericht over uw 
deelname met het definitieve programma.
R. Boerhorst
Secretaris KNVTS-afdeling Zeeland
E-mail: rboerhorst@zeelandnet.nl
Tel. 0118-501600

Afdeling Rotterdam
In de maand mei is er geen lezing gepland.
In de eerste week van juni wordt een excursie 
georganiseerd. 
De datum, locatie en tijd worden aangekon-
digd in het meinummer van SWZ. De excursie 
wordt ook aangekondigd op de KNVTS-web-
site en in de nieuwsbrief (per e-mail). 
Aanmelden voor deze excursie kan per e-mail 
naar secretariaat@knvts.nl of per telefoon: 

010 2410094. U dient er rekening mee te hou-
den dat deelname aan deze excursie vereist 
dat men goed ter been is. 
Het aantal deelnemers is beperkt en toewij-
zing geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Afdeling Amsterdam
Woensdag 8 juni 2011
KNVTS Voorjaarsbijeenkomst
De afdeling Amsterdam nodigt u op verzoek 
van het Hoofdbestuur van de KNVTS uit voor 
deze voorjaarsbijeenkomst ter bevordering van 
de onderlinge sociale contacten van de leden.
Tijdschema
12.00-12.45 uur:   restaurant 1e Klas, spoor 2, 

CS Amsterdam
13.00-14.30 uur:  Informatiecentrum Noord-

Zuidlijn, Stationsplein 7
15.00-17.00 uur:  vaartocht Amsterdamse  

haven
17.00-19.00 uur:  diner in de IJ-Kantine, NDSM- 

terrein Amsterdam-Noord
Circa 19.30 uur: aankomst op CS Amsterdam.  
U wordt op deze hopelijk zonnige dag ontvan-
gen met een kopje koffie op perron 2 van het 
Centraal Station Amsterdam.
Aansluitend gaan we naar het geheel ver-
nieuwde informatiecentrum in het Centraal 
Station om uitleg te krijgen over de aanleg 
van de metrolijn Noord-Zuid en de uitbrei-
dingsplannen voor het Centraal Station.
Daarna stappen wij bij de Connexxionsteiger 
achter het station op IJ-veer XIII, een veer-
bootje voor personenvervoer dat tot 1971 
dienst deed en onder andere voer tussen de 
De Ruyterkade en Nieuwendam. De rondvaart 
gaat door het oostelijk havengebied, waar 
vroeger de schepen van de Nederlandse 
KNSM, VNS, KHL, HSM, HWAL en de Mij 
Oceaan passagiers en vracht innamen en aan 
land brachten. Al varende gebruiken we het 
aperitief. We meren af bij het voormalige 
NDSM-terrein, bij restaurant IJ-Kantine.
Daar genieten we van een driegangenmenu 
met een wijntje. Na een afsluitend kopje koffie 

Lezingen- en excursieprogramma KNVTS
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Verenigingsnieuws

In het maart nummer bent u reeds op de 
hoogte gesteld dat de Algemene Ledenverga-
dering KNVTS eind mei zal worden gehouden 
bij Damen Shipyards Gorinchem, Industrieter-
rein Avelingen West 20, 4200 AA Gorinchem, 
tel. 0183-639911.
Het programma ziet er als volgt uit:
•  vanaf 14.00 uur: inloop en ontvangst leden 

KNVTS
•  14.30 tot ± 15.30 uur: Algemene Leden

vergadering KNVTS
•  16.00 tot 17.30 uur: welkomstwoord en rond-

leiding Damen Shipyard door Arnout Damen
•  17.30 tot 19.00 uur: borrel en hapjes

Degenen die niet in de gelegenheid zijn de 
vergadering bij te wonen, kunnen zich op een 
later tijdstip aansluiten; bij aanvang van de 
rondleiding of bij de borrel. De agenda wordt 
in het meinummer ingesloten. 

Op 5 maart 2011 is op 84-jarige leeftijd overleden 
de heer ing. H.H. van Stralen, woonachtig in 
Schiedam. Hij was ruim 52 jaar lid van de KNVTS.

Op 12 maart 2011 is op 77-jarige leeftijd overleden 
de heer ing. D.C.J. Stemmerik, woonachtig in Bilt-
hoven. Hij was ruim 34 jaar lid van de KNVTS.

Op 14 maart 2011 is op 68-jarige leeftijd overleden 
de heer ing. H. van Keimpema, woonachtig in 
Rhoon. Hij was ruim 32 jaar lid van de KNVTS.

Op 17 maart 2011 is op 75-jarige leeftijd overleden 
de heer A.W. Stolk, woonachtig in Alblasserdam. 

Algemene Leden-
vergadering  
KNVTS op  
31 mei 2011  

In memoriam

varen we met de pont weer naar het station. 
We beginnen en eindigen dus op het Centraal 
Station. De loopafstanden zijn beperkt tot 
maximaal 300 meter.
Kosten: € 30 per persoon.
Aanmelden: u (en uw partner) kunt (kunnen) 
zich tot uiterlijk 30 mei 2011 aanmelden per  

Happy 
Hour 
Op dinsdag 17 mei 2011 wordt 
het maandelijkse “Happy Hour” 
gehouden van 15.30 tot 18.00 
uur in de sociëteit van de KN-
VTS aan de Mathenesserlaan 
185 in Rotterdam. U kunt zich 
aanmelden via telefoonnummer 
010-2410094 (ma, wo en vr van 
08.00-12.00 uur en di en do van 
10.00-16.00 uur) of e-mail 
ledenadmini stratie@knvts.nl. 

Nieuwe leden KNVTS maart 2011
Voorgesteld en gepasseerd
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

J. van Doorn
Sales Manager - Damen Shiprepair  
Rotterdam
De Flank 34, 4791 KP Klundert
Voorgesteld door A. Intema
Afdeling Rotterdam

I.N.J. Deurzen
Project Engineer - IHC Merwede
Hardinxveld-Giessendam
Louis Raemaekersstraat 145, 
3119 NT Schiedam
Voorgesteld door D. de Vries
Afdeling Rotterdam

L.M. Geluk
Directeur - Geluk Vlissingen BV
Schouw 1, 4341 MP Arnemuiden
Voorgesteld door J.E. Beerman
Afdeling Zeeland

T.H.M. Houtepen
Hydrostatisch Specialist Damen Schelde 
Naval Vlissingen
Prinsenstraat 29, 4381 AX Vlissingen
Voorgesteld door J.Q.H. Broekhuijsen
Afdeling Zeeland

P.W. Suijker
Intl.Sales Manager - SKF Macine Support
Kaartenmakerstraat 7, 2984 CD Ridderkerk.
Voorgesteld door R. Vermeulen
Afdeling Rotterdam 

e-mail of telefonisch bij dhr. T. Thoolen, 
tonthoolen@hotmail.com, 023-524 1234 of  
bij mw. Zeegers, sazeegersmanck@12move.nl, 
020-690 3005. 
Storting € 30 of (€ 60) op rekening 232877 t.n.v. 
Techn Op Scheepv Geb Amsterdam.

Hij was ruim 17 jaar lid van de KNVTS.

Op 30 maart 2011 is op 77-jarige leeftijd overleden 
de heer M.W.L. Sterkenburg, woonachtig in Am-
sterdam. Hij was ruim 43 jaar lid van de KNVTS.

Op 31 maart 2011 is op 82-jarige leeftijd overleden 
de heer L.J. Antonides, scheepsbouwkundig ingeni-
eur, voorheen werkzaam bij De Schelde en de Ko-
ninklijke Marine. Oud-directeur van het Marine 
Elektronisch en Optisch bedrijf, sous-chef Nieuw-
bouw Koninklijke Marine. Laatst woonachtig in Vlis-
singen. Hij was ruim 43 jaar lid van de KNVTS.

Op 1 april 2011 is op 83-jarige leeftijd overleden de 
heer E.S. Reeders, woonachtig in Hilversum. Hij 
was ruim 24 jaar lid van de KNVTS.
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Aandrijving 

Voith Turbo B.V. 
Koppelstraat 3 
7391 AK TWELLO 
Postbus 201 
7390 AE TWELLO 
Tel. +31 (0) 571279600
Fax +31 (0) 571276445 
E-mail: voithnederland@voith.com
Internet: www.nederland.voithturbo.nl

Arbeidsbemiddeling

IPS – Powerful people
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

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

Elektronica

Bachmann electronic 
Bachmann electronic
Vendelier 65-69
3905 PD  Veenendaal
Tel: +31 (0)85 2100550
E-mail: r.epskamp@bachmann.info
www.bachmann.info
Contact: Ronald Epskamp
Bachmann electronic, an internationally 
active high-tech company with 40 years 
experience, headquarters in Feldkirch 
(Austria), provides complete system 
solutions for the wind energy, machine 
building and marine & offshore technology 
field. The very robust system received 
HALT/HASS, GL, UL, TÜV, BV, LR, ABS, 
DNV approvals. The realtime multitasking 
OS provides enough power for excellent 
performance!

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: office@doldrumsbv.nl
www.doldrumsbv.nl

TOWSERVICE B.V.
Independent Marine Consultants
and Warranty Surveyors

Prisma 100
3364 DJ Sliedrecht-Holland

T   +31 184 490 516 (24/7)
F   +31 184 490 517
M   +31 628 408 633

info@tow-service.nl
www.tow-service.nl

Maritime Search

De componenten en systemen van Brevini Power Transmission en Brevini 
Fluid Power genieten groot vertrouwen in de offshore sector. Onze produc-
ten maken perfecte prestaties mogelijk van kranen, voortstuwingsinstallaties 
en lieren, waardoor een hoge productie gegarandeerd is.

Brevini Power Transmission en Brevini Fluid Power zijn 
onderdelen van de wereldwijd opererende Brevini Group. 
Samen bieden zij een compleet product- en kennisportfolio 
op het gebied van aandrijving en hydraulica. Onze toepassin-
gen staan in diverse sectoren garant voor de feilloze, krach-
tige beweging waar u naar op zoek bent.

Brevini Power Transmission en 
Brevini Fluid Power brengen u verder

 krachtige 
beweging

Brevini Fluid Power Benelux B.V.
Röntgenweg 24
2408 AB Alphen aan den Rijn
T +31 (0) 172 47 08 70
info@brevinifluidpower.nl
www.brevini.nl

Brevini Nederland B.V.
Röntgenweg 24
2408 AB Alphen aan den Rijn
T +31 (0) 172 47 64 64
info@brevini.nl
www.brevini.nl

Bezoek ons op de beurs
Construction and Shipping 

Industry stand 264

Engineered reliability.
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Maritime Search

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@coops-nieborg.nl
www.coops-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

Krukas-, drijfstang-,  
motorblokreparatie

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

Nicoverken Holland B.V.
Algerastraat 20, 3125 BS Schiedam
The Netherlands
The Netherlands
Tel. +31(0)10-238 0999
Fax +31(0)10-238 0990
E-mail: shiprepair@nicoverken.nl
WWW.NICOVERKEN.NL
Ship Repair and Marine Equipment.
Capable of crankshaft grinding.
24/7 - Service World Wide

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.com
www.itw-welding.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 

Maritieme Training

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

Maritime Engineering

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

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

Navaltec
Marine Engineering Service B.V.

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 

Maritime Support & Consultancy

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

Nautical & Technical  
Management

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

Naval Architects Consulting En-
gineers
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

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

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

Navaltec
Marine Engineering Service B.V.

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

TSD Engineering BV.
Mandenmakerstraat 23
3194 DA  Hoogvliet-Rotterdam
Tel. +31 (0)10 501 56 15
Fax +31 (0)10 501 99 79
E-mail: info@tsd-engineering.nl
www.tsd-engineering.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

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 

LIMDAL ASSIST B.V. 
Parallelweg 124 – 12
1948 NN Beverwijk
Tel: +31 251 271 765
assist@limdal.com
-  Vessel registration (e.g. Sierra Leone, St 

Kitts & Nevis, Georgia, Panama, Vanuatu)
- Consultancy (Superintendent)
- Naval Architects
- Surveyors
-  P&I, damage, pre-entry, on- and off hire 

and other type of surveys

Schroefaskokerafdichtingen

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

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: r.speelpenning@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.
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Colofon

Maritime Search

Staal-IJzer Gieterij

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

Veiligheid

Unisafe Marine Firefighting & Safety 
Equipment
Tinnegieterstraat 7 – 9
3194 AL Hoogvliet       
Tel. +31 (0)10-295 2710    
Fax +31 (0)10-295 2709            
E-mail: unisafe@total-care.nl
Website: www.unisafe.nl

Verwarmingssystemen, verkoop 
en onderhoud

Heatmaster bv
Industrial & Maritime heating systems
Grotenoord 1
3342 GS Hendrik Ido Ambacht
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

Vessel Management

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

Voor al uw maritieme zaken

Marine Services
www.surveyors.nl
P.O. Box 2119
1990 AC Velserbroek
Tel: +31 (0) 23 5490335
E-mail: info@surveyors.nl
-  Recognised Organisation of the 

Republic of Vanuatu to survey and 
issue Statutory Certificates for All 
Vessels up to 1000 GT

-  Survey Bureau for Survey and Issuing of 
Statutory Certificates  on behalf of 
various other flag states .

-  I.S.M. code S.M.C. and D.O.C. audits on 
behalf of various flag states

-  Flag State Inspections (A.S.I.) Barbados, 
Panama, Vanuatu.

-  All other type of survey programmes  
upon request.

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

Yacht Management

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

Certificate No.: AJA06/9848 No. : 01183194

SWZ Maritime wordt uitgegeven door de Stichting Schip en Werf de Zee 
(SWZ), waarin participeren de Koninklijke Nederlandse Vereniging van 
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Restoring is better than repairing. ABB original 
parts restore my turbocharger performance.

Fuel is the overwhelming element in the life cycle costs of an engine. Only a 1%
increase in fuel consumption can cost as much as 60,000 Dollars on a 10 MW engine
operating 6000 hours per year. With their geometrical precision, the excellent strength
and surface quality of their high grade materials, original parts from ABB Turbocharging
are designed to restore the efficiency, pressure ratio and dependability of your ABB
turbocharger. For your engine this means optimized fuel efficiency, availability, reliability
and emissions. www.abb.com/turbocharging

ABB b.v., Turbocharging Dept.
Albert Plesmanweg 53a 
Havennummer 2250 
NL-3088 GB Rotterdam 
Phone: +31 10 4078 885
E-mail: turbo@nl.abb.com
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Closer 
relationships  
for a safer
world.

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

We have an international network of more than 8,000 
people across 246 offices. This global reach gives us  
an unrivalled view of the marketplace and the technical 
developments shaping today’s marine industry. It also 
ensures that, wherever you are, we will be nearby and 
able to apply a genuine understanding of local issues 
and help you operate more safely and sustainably.

Learn more about our global network – 
go to www.lr.org/marine 

CD1465_LR_Marine_closer_225x297_SWZ Maritime_ad.indd   1 31/03/2011   17:45

Please visit ourstand No. 402 at the  Construction & Shipping Industry at the Evenemen-tenhal Gorinchem on 10, 11 and 12 May 2011.  
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