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B U R E A U
V E R I T A S Move Forward with Confidence

Name:
Owner:
Shipyard:
BV Register Number: 
Flag:
Class Notations: 

Length:

Flinter Atlantic 
Flinter Management B.V.
Scheepswerf Ferus Smit B.V.
15357U
Netherlands
Cargo / Container Ship
Hull / Machinery / Boilers / Automated Installation

132,50 m

Certificates of the ship:
Loadline
SOLAS Cargo Ship Safety Certificate 
SOLAS Dangerous Goods 
MARPOL Annex 1 
MARPOL Annex IV (Sewage) 
MARPOL Annex VI (IAPP)
IAFS (Anti Fouling)

W e bs ite : w w w .ve ris ta r.co m  reg is te r & ru les  on line

Bureau Veritas Nederland B.V.
Vestiging Rotterdam Postbus 1046 Vestiging Groningen
Vissersdijk 223-241 3000 BA Rotterdam Marcellus Emantslaan 1A
3011 GW Rotterdam 9721 TK Groningen

Tel: 0 1 0 -2 8 2  26 66 
Fax: 0 1 0 -2 4 1  10 10

Tel: 0 5 0 -3 1 2  07 56 
Fax: 0 5 0 -3 1 4  14 64

http://www.veristar.com


Netwerken en 
communiceren
Als een buitenaardse beschaving de commu
nicatie van de mensheid op aarde op dit mo
ment zou onderzoeken, maak ik mij sterk dat 
ze tot de conclusie zou komen dat Linkedln, 
Facebook, Twitter en nog enkele van deze so
ciale netwerken de belangrijkste manier van 
communicatie vertegenwoordigen. En onte
genzeggelijk spelen elektronische sociale 
netwerken een belangrijke rol in het snel en 
eff ic iënt elkaar van nieuws voorzien. Maar ik 
ben er van overtuigd dat de basis van netwer
ken en communiceren ligt in persoonli jk con
tact. In de werkomgeving vindt persoonli jk 
contact op natuurlijke wijze plaats tussen col
lega’s en met personen bij andere bedrijven 
waarmee word t  samengewerkt. Maar voor 
het verder verru imen van je blik en je netwerk 
in de sector waarin  je je beweegt zijn er meer 
mogeli jkheden. Ik doel hierbij op lezingen die 
op reguliere basis, meestal eens per maand, 
door bijvoorbeeld de KNVTS en het KIVI-NI- 
RIA worden georganiseerd. Het bijwonen van 
een lezing dient dus twee doelen: kennisname 
van techniek in de breedste zin van het woord 
en verbreding van je netwerk. Het lezingen
seizoen is In september w eer van start  ge
gaan en daar wil ik graag een beetje reclame 
voor maken. Het KIVI-NIRIA telt een groot 
aantal vakafdelingen; voor de maritieme sec
tor zijn met name de afdel ingen Martech en 
Offshore van belang. De lezingen van M ar
tech vinden veelal plaats bij de TUDelft, die 
van Offshore in het K lVI-gebouw in Den Haag 
of bij een bedrijf, De KNVTS organiseert 
maandel ijks een lezing in ieder van de vier af
delingen: Rotterdam, Zeeland, Amsterdam en 
Noord. Het onderwerp van de lezingen, het 
ti jdstip en de locatie vindt u iedere maand in 
dit blad en op de website van de KNVTS; bo
vendien kunt u zich opgeven om regelmatig 
via de e-mail van komende lezingen op de 
hoogte te worden gehouden. De lezingen 
staan open voor iedereen, dat geldt zowel 
voor de KNVTS als voor KIVI-NIRIA.
Men hoeft dus geen lid te zijn om 
een lezing bij te wonen en ook in
troducés zijn welkom. En naast het 
bijwonen van lezingen is er natuur
lijk niks op tegen om contacten te 
onderhouden via Linkedln, Face
book of Twitter.

Hotze Boonstra, 
hoofd redacteur

Bezoek ook onze website: 
w w w .s  wzonlin e.nl
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uitgevoerd. Samen met het RhinoCentre kwam scheeps- 
en jachtbouwend Nederland langzaam op stoom w a t  Rhino 
betreft en tegenwoordig  word t  het overal gebruikt. Maar 
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Spars als drijvende productieplatformen
Spars als zodanig zijn vandaag beslist niet 
meer uniek. In de Golf van Mexico zijn er een 
achttiental geïnstalleerd in waterdieptes van 
600 to t 2400 m. Ondanks een pioniersrol heeft 
Neder land geen deel gehad aan ontwerp of 
bouw van de latere spars, waarvan de eerste 
in 1996 in bedrij f is gesteld. Is dat misschien 

toch een effect geweest van de kater die Greenpeace de Nederlandse industrie 
heeft bezorgd in 1995? Het Franse ingenieursbureau Technip is nu toonaan
gevend voor het ontwerp en het merendeel van de bestaande spars is gebouwd 
in Finland. Bij t ransport en installatie spelen Dockwise en Heerema wel nog 
steeds een hoofdrol.

Reshaping Car Carriers
The new Panama Canal wil l  certa inly 
inf luence future ship designs. The new 
locks, scheduled to be ready fo r tra ff ic  in 
2014, were  sized mainly with  large 
container vessels in mind, but car carrier 
design could perhaps be influenced even 
more by the larger link between the 
Atlantic and Pacific oceans.
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Wondpark Noordzee per saldo gunstig voor fauna
Een w indmolenpark op de Noordzee heeft 
nauwelijks negatieve effecten op de fauna en 
blijkt zelfs een n ieuw natuurli jk leefgebied te 
vormen voor bodemdieren als mosselen, ane
monen en krabben. Daarmee ontstaat een ho
gere biodiversiteit.  Voor vissen en zeezoog- 
dieren is het een oase van rust in een relatief 
druk kustgebied. Zo lijkt kabeljauw het als 
vluchtp laats te gebruiken en werden er meer 
geluiden van bruinvissen waargenomen dan 
erbuiten. Hoewel sommige vogelsoorten, zo
als meeuwen, zich niets van w indparken aan
trekken en aalscholvers zelfs vaker gesigna
leerd worden, zijn er ook soorten, als de jan

van-gent, die het w indpark mijden. De onder
zoekers menen echter dat door het gebied 
goed te kiezen, deze negatieve effecten tot 
een mininum worden beperkt. Het aantal vo
gels dat in aanvaring komt met de turbines is 
niet gemeten, maar is op grond van w aarne 
mingen en modelberekeningen laag. Dit blijkt 
uit onderzoek onder leiding van prof. Han Lin
deboom van Imares gericht op de ecologische 
effecten op korte termijn van het Offshore 
W indmolenpark bij Egmond aan Zee (OVVEZ). 
De bevindingen zijn te lezen op de website 
Environmental Research Letters online (http:// 
iopscience.iop .org/1748-9326/6/3/035101).

Jumbo to Install 111 TPs for Offshore Wind Farm
Jumbo Offshore has been awarded the t rans
port and installation co n t ra c t fo r  all of the 111 
transit ion pieces (TPs) fo r the Anholt  Wind 
Farm. The wind farm is located in the 'Katte
gat', near Anholt Island, and wil l  be the 
largest offshore wind farm in Denmark. One of 
Jumbo ’s DP2 Offshore Heavy Lift Vessels will 
install the TPs on pre-installed monopiles, 
starting April  2012.
Every transit ion piece weighs approximately

200 1, is 17 m tall and has a diameter of ap
proximately 5.5 m. Mobil isation is planned in 
Rotterdam early April  2012 and wil l inc lu
de a motion compensated access bridge, a 
grout plant, a purpose-built  l ifting beam, two 
passive lifting compensators of in-house de
sign, gril lages and seafastenings. The two 900 
t  Huisman mast cranes wil l  be re-reeved to 
the ir pro ject specif ic configuration.

ill euwe benoemingen bn GL îin Rotterdam
Germanischer Lloyd (GL) heeft een nieuwe 
Business D evelopm ent M anager benoemd, 
Tom Dorsman, en een speciale Technical

Ruben Roeleveld

Coordinator, Ruben Roeleveld, beiden gespe
cialiseerd in de binnenvaart.  Dorsman gaat 
zich met name richten op de ontwikkeling van 
de verkoop in de in land w a te rw ay  vessel 
(IWV)-markt.  Roeleveld w ord t  veran twoorde
lijk voor de coörd inatie van activite iten tussen 
p lan approva l surveyors, fie ld  surveyors, busi
ness development managers en klanten. Hij 
w o rd t teven s  de contactpersoon voor de IVW 
(Inspectie Verkeer en Waterstaat).
Rotterdam is het centrum van de IWV-handel 
en er komen grote veranderingen aan, zoals 
de uitfasering van enkelwandige tankschepen 
in Nederland en België. Dit jaar is GL volledig 
erkend door de IVW voor het uitvoeren van in
specties van binnenschepen die varen onder

Neder landse vlag en de organisatie geeft 
spoedig een bijgewerkte versie uit van zijn 
voorschr iften voor binnenschepen.

Tom Dorsman



Maritime Week 2011
Van 3 to t en met 12 november 2011 vindt de 
eerste editie van de Mari t ime W eek plaats. 
Ruim een week lang worden de schijnwerpers 
op de maritieme industrie gericht.
Tijdens dit evenement kunnen geïnteresseer
den met eigen ogen zien en ervaren w a t  de 
opleidings- en carrièremogeli jkheden binnen 
de marit ieme industrie zijn. Ook is het mogelijk

om een bezoek aan een scheepswerf of mari
tieme toe leverancier te brengen. Daarnaast 
worden er verschil lende activ ite iten georga
niseerd voor personen die reeds in de mari t ie
me industrie werkzaam zijn. Het Marit ime 
Awards Gala en Europort vinden plaats en er 
worden seminars georganiseerd.
Een actueel overzicht van activite iten ti jdens

de Mari t ime W ee kv in d t  u op marit imeweek.nl. 
De Mari t ime Week is een initiatief van 
Scheepsbouw Neder land en w ord t  in samen
werking met onder andere St ichting Neder
land Mari t iem Land, Koninklijke Vereniging 
van Nederlandse Reders, HISWA Vereniging, 
Vereniging van W aterbouwers  en Onderwijs 
Centrum Binnenvaart  georganiseerd.

Ship Operators Can Expect Cost Increases
Shipping consultant Drewry has published its 
latest annual analysis of ship operating costs, 
w hich  makes somewhat depressing reading 
fo r operators faced with low demand and in
creased commodity prices.
The detailed analysis covers eight vessel sec
tors and over 35 dif ferent sizes of vessel plus 
detailed operating budgets fo r a range of oil 
tankers, chemical tankers, gas carriers, dry 
bulk vessels, container vessels, ro-ro, general 
cargo and reefer vessels.
In 2010, vessel operating costs overall 
remained static, but in 2011 commodity price 
increases are pushing up lube oil, repair and 
maintenance costs. W ith  higher insurance 
charges, overall costs are forecast to rise by 
between four and six per cent, depending 
upon vessel sector.
The report recognises that low market de
mand has kept wage levels down, so manning 
costs have not risen. This has also had the ef
fec t  of narrowing the gap between demand 
and supply fo r exper ienced seafarers, a cont i
nual problem o ve rthe  las t fe w ye a rs .  How

ever, as more newbuilds come on stream, the 
gap wil l no doubt widen again forcing wages 
up. With the next STWC round as well as IL0 
MLC regulations cutting in, owners and mana
gers will  come under wage and staff cost 
pressure.
Hull and machinery insurance premiums have 
barely risen, but w ith  vessel values becoming 
more stable fo l lowing the drop in recent 
years, the outlook points to premiums rising to 
reHectthe pressures on the insurance mar
ket. P&l cover has become relat ively cheaper, 
and this trend is set to continue, except in the 
offshore sector where some high-profi le inc i
dents have led to reported increases of up to 
forty  per cent in P&l rates.
Increased commodity prices, part icularly 
steel, have affected the cost of repair and 
maintenance, while the rise in oil prices has 
meant more expensive lubes, paints and coa
tings. In a dif f icult market, owners and mana
gers have been looking fo r the best prices 
and increases in yard capacity, mainly in Chi
na, have helped this cause.

P^ore pressure is expected from regulatory is
sues such as SOLAS ChapterV, which man
dates immediate fi tting of ECDIS and BNWAS 
equ ipmentto  newbuildings, and will affect all 
ships in time. Tighter sulphur emission con
trols for vessels sailing within ECAs are ra i
sing fuel costs and have increased the need 
fo r record keeping.

Evolution o f  io ta  I  operating costs (index: 2000=100): to ta l 

opera ting costs (M e rca to r M edia 2011)

VoortVarend Besparen genomfneerd
Het programma VoortVarend Besparen is ge
selecteerd voorde  ti tel Duurzame Topper 2011. 
Sinds de start  van het programma is de Ne
derlandse b innenvaartsector zuiniger gaan 
varen: er is 50 miljoen euro verdiend en zeven 
procent minder C02 uitgestoten. Er dingen

tw a a lf  projecten mee naar de titel. De pri jsuit
reiking vindt plaats op 4 oktober t ijdens de 
Mil ieubeurs 2011 inde  Brabanthallen.
Doel van VoortVarend Besparen was een be
sparing van vij f procent.  Uit het monitorings
rapport  van Ecorys blijkt dat deze doelstelling

met zeven procent brandstofbesparing ruim is 
gehaald. Reders en schippers besparen nu 
per jaar 27 miljoen euro aan brandstofkosten 
en stoten zo minder C02 uit. Meer informatie 
over VoortVarend Besparen is te vinden op 
www.voortvarendbesparen.n l.

http://www.voortvarendbesparen.nl


Maritieme markt
Door A.A. Oosting

Maersk Line drijft concurrentie in 
een ratrace
Nederlandse reders en scheepsbouwers, maar ook financiers als banken mogen blij zijn dat 
ze niet of nog slechts beperkt actief zijn in de grote containerzeescheepvaart. Want als de nu 
zo gevreesde dubbele dip van de economische recessie wordt bewaarheid, zou dit w el eens 
catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de wereld van de grote containerscheepvaart; zo
w el voor bouwers, als financiers, als reders. Dan gaat er geheid een aantal over de kop of 
worden ze opgeslokt door grotere, financieel sterkere partijen. En als onze nationale kampi
oen P&O Nedlloyd niet al in 2005 was overgenomen, dan had het grote kans gelopen om bij de 
aanstaande grote consolidatieslag te worden geslachtofferd en was het mogelijk alsnog in 
handen van de Deense A.P. Mol Ier-Maersk Group (kortweg Maersk) gevallen.

Als de tekenen niet bedriegen, en aüe seinen staan op oranje, staat de gro
te containerscheepvaart een slagveld te wachten. Een van de overwin
naars van die komende slag staat nu al vast: Maersk, Want met een aantal 
strategische keuzes, zoals de overname van destijds P&O Nedlloyd en de 
beslissing om acht supergrote containerschepen (ULCS's, Ultra-Large Con
tainer Ships, van 11.000 tot 14.770 teu) van de Emma Maerskklasse (eerste 
oplevering augustus 2006) te bouwen, hebben de Denen hun concurrenten

telkens weer voor voldongen feiten geplaatst en zijn ze de markt steeds een 
slag voor. Zozeer zelfs, dat nu al vaststaat dat zij in ieder geval de komende 
grote consolidatieslag gaan winnen. Concurrenten die te lang de kat uit de 
boom keken of ze ook mee moesten gaan in die schaalvergroting van con
tainerschepen lopen nu ernstig het risico kopje onder te gaan. Alleen wie 
voldoende financiële slagkracht en de steun van de Chinese banken heeft, 
zal het weten te overleven.

V olatie le  tijden voor de scheepvaart
Het inmiddels bij sommige overheden beruchte kredietbeoordelingsbureau 
Moody's voorspelt voor met name volgend jaar een overaanbod aan contai- 
nercapaciteit als gevolg van de oplevering van veel nieuwe, grote contai
nerschepen. De verwachtingen van beleggers kun je nu al terugzien in de 
waardering van scheepvaartaandelen. Die zijn dit jaar nog harder gedaald 
dan de algehele val van de aandelenkoersen. Sinds januari zijn aandelen 
van sommige scheepvaartmaatschappijen gehalveerd of nog erger.
De Duitse DVB Bank, die veel financieringen in de transportindustrie regelt, 
voorspelt turbulente tijden voor de scheepvaartindustrie. Van alle transport
markten staat die van de scheepvaart er momenteel het slechtste voor. Oor
zaak zijn enorme orderportefeuilles van 38 procent voor bulkcarriers, 29 
procent voor containerschepen en 21 procent voor tankers. En daar waar in
2008 met het failliet gaan van Lehmann Brothers de scheepvaartmaat
schappijen nog over behoorlijke financiële reserves beschikten, is dat nu 
niet meer het geval.
DVB's ceo Wolfgang Driese waarschuwde bij de presentatie van zijn half
jaarcijfers op 11 augustus dan ook voor zeer volatiele tijden voorde scheep
vaartindustrie. Hijzelf houdt er voor de korte en middellange termijn rekening 
mee dat verschillende scheepvaartmaatschappijen nog dit jaar of volgend 
jaar laten weten niet meerte kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtin
gen, faillissement zullen aanvragen of de eigenaren van de door hen gechar
terde schepen onder grote druk zullen zetten hun chartertarieven aanzienlijk 
te verlagen. Daar gaat dan je dure investering in nieuwe schepen.



Antoon Oosting is freelance maritiem journalist

Lange financiële adem nodig om te  overleven  
Dat het echt niet goed gaat met de scheepvaart liet zich begin dit jaar al 
aanzien. Vorig jaar draaiden de meeste scheepvaartmaatschappijen weer 
winst nadat ze volgens het Parijse marktonderzoeksbureau Alphaliner in
2009 maar net een bankroet hadden ontlopen. Genoemd werden toen het 
Franse CMA CGM, Hapag Lloyd, het Chileense CSAV en het Israëlische ZIM. 
Dat zijn maatschappijen die ondanks de crisis zijn blijven investeren. En 
waarvan CMA CGM en CSAV, na MSC (+25 procent capaciteit), ook flink 
aan marktaandeel wonnen. Andere grote containercarriers kozen ervoor 
om niet mee te doen aan de door Maersk ontketende investeringsrace voor 
de nieuwbouw van de IJLCS's. Die hadden eind vorig jaar dan wel hun boe
ken op orde, maar betaalden hiervoor met een flink verlies aan marktaan
deel. Dat ging vooral om de Japanse carriers als NYK dat terugviel van 3,3 
naar 2,6 procent marktaandeel, T  Line dat terugzakte van 2,4 naar 2,2 pro
cent en dat terwijl de totale capaciteit van de twintig grootste container- 
maatschappijen vorig jaar met maar liefst veertien procent groeide.
En iedereen weet ook dat als je als bedrijf niet meegroeit met de markt en 
het liefst net iets sneller dan het gemiddelde, datje uiteindelijk aan het kort
ste eind trekt. De containerscheepvaart zal op termijn blijven groeien, maar 
nu gaat het er om wie financieel voldoende adem heeft om de grote con
juncturele dips te doorstaan. Maersk Line boekte vorig jaar een recordwinst 
en geeft zijn concurrenten wat dat betreft geen enkele kans om op adem te 
komen. In plaats vari het wat rustiger aan te doen verraste Maersk de con
currentie in februari van dit jaar met de bestelling van tien schepen van een 
nog grotere klasse vari 18.000 teu. En in juni gooiden de Denen er nog eens 
een schepje bovenop door bij het Koreaanse Daewoo nog eens tien van 
deze Tripe-E-schepen te bestellen. Eind van dit jaar verwacht Maersk een 
beslissing te nemen over zijn nog openstaande optie voor nog eens tien van 
deze giganten. Maersk Line-topman Eivind Kolding gaat ervan uit dat in de 
periode 2011-2015 het containerverkeer tussen Europa en Azië met jaarlijks 
vijf tot acht procent toeneemt. Met de val van de aandelenkoersen in juli en 
begin augustus lijkt dat wel erg veel.

Groen en goedkoper
Met het laten bouwen van de Triple E-klasse waarvan de eerste schepen 
begin 2013 in de vaart moeten komen, maakt Maersk Line een forse slag in

de verduurzaming van zijn activiteiten. Want de Triple E -klasse verbruikt 
nog eens 35 procent minder brandstof per container en stoot twintig pro
cent minder C02 uit dan de E-klasse. In vergelijking met het gemiddelde van 
wat ertussen Europa en Azië vaart, is het verschil zelfs vijftig procent min
der CO,. Daarmee is en blijft Maersk Line de groenste containercarrier.
Maar het belangrijkste concurrentievoordeel zit hem natuurlijk in de brand- 
stofbesparirig. Want daarmee kan Maersk ai zijn concurrenten fors onder
bieden. Wil de concurrentie in de markt blijven, dan heeft het maar één keu
ze en dat is ook gaan varen met efficiënte ULCS's. En dus is er een 
gigantische capaciteitsrace ontstaan waarbij scheepvaartmaatschappijen 
en grote scheepseigenaren zoals Peter Döhle, Claus-Peter Offen en Rick- 
mers of Zodiac Maritime en ook het Canadese Seaspan over elkaar heen 
buitelen om nieuwe IJLCS's te bestellen. Van de top twintig van container- 
scheepvaartmaatschappijen zijn er nu dertien die met ULCS's varen of in 
bestelling hebben. In het eerste semester werden er volgens Alphaliner 179 
nieuwe containerschepen besteld, twee keer zoveel als in heel 2010.

Barstende bubhle?
Maar hoe meer grote containercarriers er worden besteld, hoe sterker het 
vertrouwen in de scheepvaartmarkt daalt en de vrees groeit dat dit leidt tot 
net zo'n barstende financiële bubble als begin jaren 2000 die van de IT en in
2008 die van de Amerikaanse huizenmarkt. En wie zitten dan straks op de f i 
nanciële blaren? Volgens onderzoeksbureau Clarksons wordt de helft van 
die schepen gefinancierd door onafhankelijke, niet-bancaire financiële in
stellingen. Vooral de Duitsers zitten met hun KG fondsen heel diep in de f i 
nanciering van deze schepen.

Als straks al die bestelde schepen op de markt komen, leidt dit tot een forse 
druk op de tarieven. Het basistarief voor vervoer van een containertussen 
China en Europa is sinds juli vorig jaar ($ 1800) inmiddels gehalveerd ($800
900). De Amerikaanse investeringsbank Jefferies en het Franse Alphaliner 
voorspellen dat 2012 en 2013 hele zwakke jaren worden voor de container
scheepvaart. En voor sommige rederijen is de crisis al begonnen: China 
Shipping, NYK Line, MOL en 'K' Line draaien nu al met verlies. Ben ik even 
blij dat ik afgelopen jaren niet ben gevallen voor de verleiding mijn pen- 
sioenvermogen in scheepvaartfondsen te steken.

Need Cheap &  Secure Lay-up?

In o ur p ro tected, priva te  harbour ju s t o uts ide  o f R otterdam , w e  o ffe r 
prem ium  and secu re  lay-up  fa c ilitie s  fo r  seago ing  vesse ls , barges and 
pon toons a s  w e ll a s  extens ive  se rv ices  to  m anned o r unm anned vesse ls  
in lay-up, a ll a ga ins t a ffo rdab le  prices. Dutch H a rbour is su itab le  fo r  v esse ls  
up to  200  m  in length  and w ith  a d ra ft up to  5 .50  m, w h ile  its  700  m  floating 
je ttie s  safeguard  a ga ins t a ny  tid a l in fluences. T h e  harbour en trance  is 
c losed  o ff by a  f loa ting  secu rity  barrie r and th e  su rrounding  harbour terra in  
is  a ccess ib le  on ly  to  ow ners and crew. H arbou r access  is  m onitored 24h by 
se cu rity  cam eras.

For additional information and rates, please contact

Dutch Harbour Lay-up Services
Harbour G950 • Griendweg 14, ’s Gravendeel 
T: 085-8779114 ♦ F: 085-8779115 
E: info@dutchharbour.nl • W: www.dutchharbour.nl

duI£ 1Ua r b o u r
Facilities:
• C losed , p rivate  harbour;
• S ecu re  m ooring  & safe access;
• C am era  surve illance;
• F ree  dom estic  g arbage  dispose
• F ree  w ire le ss  in ternet.

Optional Se rv ices :
• 3 8 0 V /2 2 0 V  shore  pow er;
• S upp ly  o f M D O  and fresh  w ater;
• C ran e  services;
•V a rio u s  a larm  system s fo r co ld  lay-up.

mailto:info@dutchharbour.nl
http://www.dutchharbour.nl


Door G.J. de Boer

Nieuwe opdrachten
Zeeschelde
DAB Vloot (Vlaamse overheid) in Oostende 
bestelde een tweede Shoaibuster 3009 bij Da
men Shipyards in Hardinxveld. De eerste, de 
Zeetijger (bouwnummer 571629, imo 9581526), 
werd in januari  2011 in dienst gesteld.
De tweede Shoaibuster krijgt de naam Zee
schelde (bouwnummer 571671) en word t  in 
juni 2012 opgeleverd.

Van Oord
Baggeronderneming Van Oord in Rotterdam 
kocht in augustus een pijpenlegger voor het 
leggen van pijpleidingen in ondiep water. Met 
d itvaartu ig  (120 x40  meter), dat inmiddels in 
aanbouw is bij de Jingjiang Shipyard in Nan
tong als bouwnummer 1454, kunnen pijp leid in
gen met een diameter van 18 to t 48 duim w o r
den gelegd van 6 to t  50 meter onder de 
waterspiegel.  Afhankeli jk  van de diameter kan 
zelfs gewerkt worden to t een waterdiepte van 
100 meter. De nieuwe aanwinst word t  uitge
rust met een kraan met een hijsvermogen van 
500 ton en voorzien van een accommodatie 
voor 300 personen. De inbedrij fstell ing moet 
uiterlijk eind 2012 plaatsvinden.

Van Oord ko ch t een p ijpen legger voor ondiep w a te r

Elizabeth
LH. Visser &  Zoon, Oudeschild heeft bij de 
aan Damen gelieerde A lbwardy Marine Engi
neering LLC in Dubai een nieuwe Shoaibuster 
2609 besteld die de naam Eiizabeth (bouw
nummer 571656) krijgt. De Shoaibuster 2609 
heeft als afmetingen: L o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 
26,10 (23,36) x 9,35 x 3,60 (2,75) meter. De 
voortstuwing w ord t  geleverd door twee  Ca- 
terpi l lar-hoofdmotoren, type 3508 TA/C, met 
een totaal vermogen van 2230 rpk op twee 
schroeven voor een snelheid van 11 knopen 
en een trekkracht  van 30 ton. De oplevering 
moet in december 2011 plaatsvinden.

Tewaterlatingen
UAL Africa
Op 21 juli werd bij Bodewes Shipyards in Hoo- 

gezand de UAL Africa (bouwnummer 760, imo 
9529243) zonder ceremonieel dwarsscheeps te 
w ater  gelaten. Het is het eerste schip van het 
type Bodewes Eco Trader 8250 met een inno
vatieve door Groot Ship Design in Leek ont
worpen scheepsboeg. De Groot Cross-Bow is 
geïntegreerd door Groot Ship Design en Bode
wes Shipyards in het scheepsontwerp met be
houd van ru imcapaciteit  en de mogelijkheid 
dat het schip zou worden uitgerust met pon- 
tonluiken die verplaatst kunnen worden door 
een luikenwagen. In combinat ie met een ge
optimaliseerd onderwaterschip kan de Bode-

J limbo
Bij de Kroatische w er f  Brodosplit  in Split is 
door Jumbo Shipping een zwareladingschip 
besteld en een optie genomen op een identiek 
schip. Het 14.000 dwt-schip  w ord t  152,60 me
ter lang en 27,40 meter breed en uitgerust met 
twee  Huisman kranen met elk een hijsvermo
gen van 1100 ton bij een reikwijdte van 27,5 
meter. In tandem kan dan 2200 ton worden ge
hesen en daarmee worden de Svenja en Lo- 
nevan SAL, die 2000 ton kunnen liften, over
troffen. Het DP2-schip w ord t  ijsversterkt voor 
insta llat iewerk in de poolgebieden. De voort
stuwing w ord t  geleverd door twee  hoofdmo
toren van elk 4500 kW voor een snelheid van 
17 knopen. Na oplevering door de w er f  vaart 
het schip naar Schiedam om in drie maanden 
te worden voltooid zodat het in juni 2012 in de 
vaart  kan worden gebracht.

De spectacu la ire  tew a te rla ting  van de UAL A frica  op 21 ju n i (AVE-Solutions - M a rce l de Boer)



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

De Sardius is  de derde l-B o x  die Peters Shipyards in  Kampen afbouwde (Flying Focus)

wes Eco Trader met deze boegvorm volstaan 
met minder motorvermogen dan schepen met 
een conventionele boeg waardoor men we! tot 
25 procent brandstof kan besparen ten opzich
te van vergel ijkbare schepen. Minder brand
stofverbruik betekent bovendien ook minder 
uitstoot. De belangrijkste gegevens van de Bo
dewes Eco Trader 8250 zijn: tonnages: 5568 bt, 
8250 dwt; afmetingen: L o.a. (IJ.) x B x H (dg) = 
119,05 (116,95) x 15,80 x 10,05 (6,95) meter. De 
twee ruimen hebben een inhoud van 10.774 m3 
of 380.500 cft. De containercapacite it  is 287 
teu waarvan 110 op de luiken. Het ijsklasse 
1 A-schip is aan bakboord voorzien van twee 
NMF-dekkranen met elk een SWL van 60 ton 
bij 16 meter. De Eco Trader w ord t  voortge
stuwd door een MaK-hoofdmotor, type 6M32, 
met een vermogen van 3000 kW voor een snel
heid van 13,5 knopen. De proefvaart vanuit 
Delfzijl is gepland voor 19 september. De UAL 
Africa w ord t  gebouwd in opdracht van Nescos 
Shipping in Hoogezand en w ord t  na over
dracht langdurig gecharterd door Universal 
Africa Lines in Krimpen aan den IJssel. Voor 
dezelfde opdrachtgever is bij Bodewes Ship
yards de bouw begonnen van de identieke 
UAL. Bodewes (bouwnummer 761, imo 
9542336).

Hestia
Bij Bijlsma Shipyards B.V. in Lemmer is op 15 
juli 2011 de Hestia (bouwnummer 767, imo

9411783) opgevlot en de nieuwbouwhal uitge
sleept. Het casco werd op 6 juni 2009 bij Lode
nice Nova M e ln ik te  w a te r  gelaten. De Hestia 
is de achtste Bijlsma Trader 3250 die voor aan 
Wagenborg Shipping gel ieerde reders zijn ge
bouwd en de derde voor Mart in Langevoort 
en Teun Vogelij uit het Groningse Ten Boer. De 
oplevering is eind oktobe rte  verwachten. De 
belangrijkste gegevens van de Bijlsma Trader 
3250 zijn: tonnages: 2281 bt, 684 nt, 3250 dwt, 
afmetingen: L o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 90,00 
(84,70) x 11,80 x 6,75 (4,95) meter, ruiminhoud 
4500 m3/160.000 cft, containercapacite it  104 
teu. De voortstuwing word t  geleverd door een 
Wartsi la-hoofdmotor,  type 8L20, van 1950 rpk 
of 1440 kW voor een snelheid van 12 knopen.

Oplevernngen
Sardius
In Harlingen is op 1 juli na een succesvol le 
proefvaart  op de Waddenzee de Sardius 
(bouwnummer 1103, imo 9518256) overgedra
gen aan De Bock Maritiem, Alkmaar. Deze 1A 
ijsversterkte l-box 5200 werd op 5 januari  2011 
bij Leda Shipyards in Korcula te w ater  gela
ten. Op 2 maart kwam het casco in Kampen 
aan om te worden afgebouwd door Peters 
Shipyards. De Sardius is het derde schip van 
een serie die voor aan Wagenborg Shipping 
gel ieerde reders werd gebouwd. Het vierde

schip van dit type werd op 16 juni met de 
voorlopige naam l-Box (bouwnummer 1104, 
imo 9518268) in Korcula te w a te r  gelaten en 
vervolgens door de mslb. Waterman w egge
sleept. Het transport kwam op 8 augustus be
houden in IJmuiden aan. Twee dagen later is 
het casco verhaald naar Kampen. De ver
wachte oplevering is in december. De gege
vens van het type l-box zijn: tonnages: 3739 bt, 
1491 nt; afmetingen: L o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 
99,90 (92,50) x 13,35 x 9,20 (6,15) meter; het 63 
meter lange ruim heeft een inhoud van 6644 
m3 of 234.650 cft; containercapacite it  192 teu, 
waarvan 84 aan dek. De voortstuwingsinsta l- 
latie bestaat uit een Wartsi la-hoofdmotor,  
type 9L20, met een vermogen van 1800 kW of 
2.445 rpk bij 1000 tpm op een verstelbare 
schroef met een diameter van 2950 mm in een 
Optima-straalbuis voor een snelheid van 12 
knopen.

Delam ar
Bodewes Shipyards leverde op 20 juli de Dela
mar (bouwnummer 705, imo 9528500) op aan 
AtoB@C Shipping AB, Ystad, die het schip on
der de vlag van Gibraltar in de vaart bracht. De 
tewaterlating had op 20 april plaatsgevonden. 
Deze Bodewes Trader 4030 met Zweeds/Finse 
ijsklasse 1Awerd gebouwd bij de Poolse 
scheepswerf Marine Projects Ltd. (Bodewes 
Poland BV) in Gdansk. De Bodewes Trader

De Delam ar is de eerste Bodewes Trader 4030



De Es na ad 712 in  Gorinchem om te worden vo ltoo id (foto G.J.

de Boer)

t rekkracht van 27 ton. De vaartuigen zijn uit
gerust met een dynamisch positioneringssys- 
teem (DP1) waarmee de boegschroef en de 
vier voortstuwingsschroeven (twee links- en 
twee rechtsdraaiende) worden bediend. Met 
de twee middelste hoofdmotoren worden de 
pompen voor de blusmonitoren aangedreven 
waarbij  de buitenste motoren tegel ijkerti jd  
nog voor de voortstuwing kunnen worden ge
bruikt. Nadat de FCS's 5009 uitgebreid hebben 
proefgevaren op de Noordzee en in Europoort 
en in Gorinchem zijn beproefd, zijn de twee 
werkboten op 2 september 2011 op eigen 
kracht vertrokken naar de Perzische Golf. Van 
de SeaAxe 5009 zijn er intussen negen ge
bouwd en acht In bestelling.

De Esnaad 711 tijdens de p roe fvaart op de Noordzee (foto J. Plug)

4030 heeft een tonnage van 2779 bt, 1384 nt en 
4030 dwt. De afmetingen zijn: L o.a (IJ.) x B x H 
(dg) = 87,90 (84,47) x 12,50 x 6,10 (5,67) meter. 
Het ruim heeft als afmetingen: L x B x H = 61,95 
x 10,30 x 8,99 meter, inhoud: 5600 m3 of 197.933 
cft. De containercapaciteit  is 134 teu (van 14 
ton), waarvan 38 op de luiken. De maximaal 
toelaatbare belasting is voo rde  luiken 1,6 ton/ 
m2, voor het tussendek (pontonluiken) 2,4 ton/ 
m2 en voor de tanktop 13 ton/m2. De voortstu- 
wingsinstaIlatie bestaat uit een MaK-hoofdmo- 
tor, type 6M25, van 1880 kW. De boegschroef 
heeft een vermogen van 220 kW. De kruiplijn is
25.50 meter, eventueel terug te brengen tot
22.50 meter wanneer de achtermast wordt 
neergeklapt. Voor dezelfde opdrachtgever is 
de identieke Calamar (bouwnummer 706, imo 
9528512) in aanbouw. Bouwnummer 707 wordt 
de Merwer iver (imo 9528524) voor Chr. Kornet 
& Zonen in Werkendam.

Esnaad 711 en 712
Damen Shipyards in Gorinchem heeft voor Es
naad (Adnoc Group, Abu Dhabi National Oil 
Company), Abu Dhabi twee multi functionele 
werkschepen van het type Sea Axe FCS 5009 
gebouwd. Na aankomst in de Perzische Golf 
worden de Esnaad 711 (bouwnummer 547204, 
imo 9575395) en 712 (bouwnummer 547210, 
imo 9585302) voor diverse taken ingezet op 
het Upper Zakum Oil Field Offshore bij Abu 
Dhabi. De twee vaartuigen zijn gebouwd bij 
de Vietnamese werven van Damen onder su

pervisie van Damen Shipyards in Singapore, 
De Esnaad 711 als Sea Axe5009 IV bij Song 
Thu Co., Danang, en de Esnaad 712 bij Song 
Cam Shipyard, Haiphong. Voor verdere  a fwer
king zijn de beide werkschepen naar Gorin
chem getransporteerd. De Fast Crew Supplier 
5009 heeft een tonnage van 493 bt en als af
metingen: L o.a. x B x H (dg) = 51,25 x 10,10 x 
4,20 (3,45) meter. Het achterdek heeft een vrij 
opperv lakvan 230 m2 en heeft een capaciteit  
voor 250 ton lading. Het casco is van staal, de 
opbouw van aluminium. De FCS 5009 wordt 
voortgestuwd door v ier Caterpi llar-hoofdmo- 
toren, type 3512C TA WOSR met een totaal 
vermogen van 6000 rpk op vier schroeven 
voor een snelheid van 21,4 knopen en een

Don Daniël
Het offshore 6896 bt metende werkvaartuig 
Don Daniël (bouwnummer 429, imo 9549176) 
begon op 22 augustus vanaf IJsselmonde met

De Don D an ië l kwam  zonder offshorekraan in  IJm uiden aan (foto M. Coster}



De Don A lfonso ve rtrekt voor de p roe fvaart op 15 ju n i (foto B.H.F. Spruit)

een tweedaagse proefvaart  in Europoort en 
op de Noordzee. Na een dokbeurt bij Ship- 
dock Amsterdam werd  de Don Daniël opgele 
verd aan de Mexicaanse opdrachtgever Oce- 
anografia SA de CV., Ciudad del Carmen. De 
Don Daniël is het derde DP2-duikondersteu- 
ningsvaartuig dat Shipyard De Hoop in Lobith 
heeft gebouwd voor Oceanografia. De eerste 
twee, de Don Amado (bouwnummer 424, imo 
9440368) en Amado Daniël (bouwnummer 425, 
imo 9440370), zijn in december 2008 en in fe 
bruari 2010 opgeleverd en ingezet voor de 
Mexicaanse staatsoliemaatschappij  Pemex. 
De Don Daniël werd op 10 januari in Lobith te 
w a te r  gelaten. Op 12 augustus kwam het 
vaartuig bij IJsselmonde aan voor het op
n ieuw plaatsen van het stuurhuis, schoor
steen, kraansteun en de twee reddingboten 
die voor het passeren van de bruggen gede
monteerd waren. De Don Daniël is niet iden
tiek geworden aan de twee  eerste duikwerk- 
schepen, In plaats van een 300 tons-Liebherr 
Boss offshorekraan w ord t  op de Don Daniël 
een 300 tons-kraan van Huisman geplaatst en 
ook de machinekamer is anders ingedeeld. De 
Don Amado en Amado Daniël zijn uitgerust 
met vier Caterpi ilar-hoofdmotoren van het 
type 3516, terw i j l  op de Don Daniël vij f Cater- 
pillar-hoofdmotoren van het type 3512 zijn ge- 
installeerd waardoor het brandstofverbruik 
kon worden verminderd. De voortstuwing 
bleef diesel-elektr isch: de dieselgeneratoren 
drijven twee Veth-roerpropellers aan, elk met

een vermogen van 1500 kW en drie boeg
schroeven in tunnels van elk 900 kW. De af
metingen van de Don Daniel zijn: L o.a. (I.l.) x 
B x H (dg) = 105,13 (91,28) x 24,00 x 7,00 (4,00) 
meter. Aan boord is accommodatie voor 250 
personen.

Don Alfonso
Enkele weken voor de oplevering van de Don 
Alfonso (bouwnummer 434, imo 9549229) heeft 
Shipyard De Hoop van Oceanografia opdracht 
gekregen om alle vier in aanbouw zijnde KISS 
Suppliers te wijzigen (KISS = Keep It Simple 
Stupid). In verband met een nieuw langlopend 
contract moest de deadweight van de suppli
ers worden opgevoerd tot 2450 ton en de sa- 
tell ie tgestuurde posit ioneringssystemen in 
plaats van DP1 worden opgewaardeerd tot 
DP2. De Don Alfonso was op 22 april te water  
gelaten als Caballo Galiceno en kort voor ver
trek naar Delfzijl omgedoopt. Op 10 juni is de 
Don Alfonso van Foxhol naar Delfzijl gesleept 
voor de proefvaart.  Vi jf dagen later vertrok de 
supplier van Delfzijl en na de proefvaart  werd 
koers gezet naar Harlingen. Bij Shipdock 
werd de Don Alfonso door het aanbrengen 
van extra zijtanks met ruim v ie r meter ver
breed. Tevens werd  het posit ioneringssys- 
teem aangepast aan de nieuwe eisen. Op 20 
juli vertrok het schip naar de Golf van Mexico. 
Inmiddels was op 9 juli de tweede KISS-sup- 
plier, de Caballo Galiceno (2) (bouwnummer 
435, imo 9549231, aanvankeli jk Don Aifonso),

in Foxhol te w ater  gelaten, op 20 juli naar 
Delfzijl gesleept en vervolgens naar Harlingen 
voor een soortgel ijke verbouwing. De opleve
ring vindt naar verwachting half september 
plaats. De KISS-suppliers hebben als afmetin
gen: L o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 66,60 (64,50) x 
16,80 x 5,50 (4,65) meter. De voortstuwingsin- 
staNatie bestaat uit drie Caterpil lar-dieselge
neratoren, type C 32, op twee  Veth-roerpro- 
pellers van elk 900 kW en twee boegschroe
ven van elk 450 kW. Het werkdek heeft een 
oppervlak van 430 m2. Aan boord is accom m o
datie voor dert ig personen. Voor Oceanogra
fia zijn bij De Hoop nog twee identieke be- 
voorraders in aanbouw: de Caballo Xanthus 
(bouwnummer 432, imo 9549205) en de Caballo 
Genitor (bouwnummer 433, imo 9549217).

Copenhagen
Op 21 juni vond bij Scheepswerf De Kaap in 
Meppel de doopplechtigheid plaats van de 
dubbelwandige tanker Copenhagen (bouw
nummer 251) voor de Verenigde Tankrederij in 
Rotterdam. Doopvrouwe was ir. Thessa Mens- 
sen, coo van Havenbedri jf  Rotterdam. De 3232 
ton metende Copenhagen (110 x 11,45 x 5,60 
meter) heeft een kruiplijn van 3,60 meter in 
ballast en tien gecoate ladingtanks met een 
totale capacite it  van 3800 m3. De tanker word t  
voortgestuwd door twee 360° draaibare th rus
ters, aangedreven door een elektromotor die 
zich in de pod onder w ater  bevindt en is uitge
rust met permanente magneten in plaats van 
wikkelingen. Deze podded thruster met per
manente rnagneet-elektromotor is ontwikkeld 
door Maritima Green Technology (MGT), een 
nieuwe dochteronderneming van de Bode- 
wes-groep (de scheepswerven Bodewes in

De Copenhagen b ij S cheepsw erf De Kaap in M epp e l (foto

G.J. de Boer)



De Copenhagen

Hassselt en De Kaap in Meppel van mevrouw 
Thecla Bodewes). MGT w il  inspelen op nieu
we ontwikkelingen in de markt en de voortdu
rend veranderende regelgeving, niet alleen op 
het gebied van duurzaamheid en het verm in
deren van milieubelasting door gebru ik van 
schonere energie, maar ook naar kostenbe
sparingen voor schippers en rederijen. De 
MGT roerpropellers met een diameter van 
1450 mm hebben elk een vermogen van 750 
kW, die worden gevoed door vier Caterpillar 
d ieselgeneratoren, type C 18, elk met een ver
mogen van 465 kW.

Aurelia
Bij Heesen Yachts in Oss werd op 10 juni de 
Aurelia (bouwnummer 15.437) door de op
drachtgever aan de afbouwkade gedoopt. De 
geheel van aluminium gebouwde Aurelia is 
het t iende 37-meterjacht dat door deze w er f  is

gebouwd. Onder supervisie van projectmana
ger Nakhimov heeft de w er f  in nauwe samen
werking met drie ontwerpers een jacht ge
bouwd met de uitstraling van racewagens, de 
passie van de opdrachtgever. Het exterieur 
werd vormgegeven door Frank Laupman van 
Omega Arch itec ts  en het kleurenschema, dat 
afkomstig is van Dobroserdov Design, is a fge
leid van Gulf Racing met het nummer 10. Het 
motorjacht werd genoemd naar de GT Lancia 
Aurelia. Het ruime interieur is van Bannen
berg & Rowell Design. De technische gege
vens zijn: waterverplaats ing 155 ton, lengte 
over alles 37,30 meter, breedte 7,50 meter, 
diepgang 2,20 meter. De Aurel ia w ord t  voort
gestuwd door twee MTU-hoofdmotoren, type 
16V 4000 M90 op twee schroeven voor een 
maximumsnelheid van 31 knopen. De bunker- 
capacite it  is 30.000 liter en bij een snelheid 
van 12 knopen is de act ieradius 1900 mijl. Het

motorjacht is uitgerust met twee  stabilisato
ren van het type Seakeeper Model 21000 
Gyro.

Reder nieuws
Happy D -serie
BigLift Shipping in Amsterdam heeft dit jaar 
de vloot uitgebreid met vijf zwareladingsche- 
pen van de Happy D-serie. Deze schepen zijn 
gebouwd bij Zhejiang Ouhua Shipbuilding Co. 
in Zhoushan. Als eerste van de serie werd  op 
12 januari de Happy Delta opgeleverd, ge
volgd door de Happy Diamond, de Happy Do
ver, de Happy Dragon en als laatste de Happy 
Dynamic. Het ontwerp van deze schepen is 
afgeleid van het type D-gracht van Spliethoff. 
De belangrijkste gegevens van de Happy D- 
schepen zijn: tonnages: 14.784 bt, 5950 nt, 
17.518 dwt; afmetingen: L o.a. (I.l.) x B x dg = 
156,93 (147,75) x 25,60 x 13,25 (10,32) meter. De 
ijsklasse 1A-schepen hebben twee ruimen 
met een totale inhoud van 20.892 m3. De maxi
maal toelaatbare belasting is op hettussen- 
dek 5,5 of 12,5 ton/m2 en op de tanktop 20 ton/ 
m2. De containercapacite it  is 461 teu in het 
ruim en 630 teu op dek, totaal 1091 teu. De 
schepen zijn uitgerust met twee 400-tons kra
nen (in tandem 800 ton) aan stuurboord en 
een 120-tons kraan aan bakboord. De voort
stuwing word t  geleverd door een Warts i la- 
hoofdmotor, type 8L46C, van 8400 kW voor een 
snelheid van15,8 knopen.

Estime en Esprit
Met het in de vaart  brengen van de twee mul
t ipurpose 4450-tonners Esprit en Estime heeft 
JR Shipping in Harlingen een belangrijke stap 
gezet in het kader van de in 2008 ingezette di- 
versif icatiestrategie van de rederij. Dit type is 
een ontwerp van Conoship International in

Naam Op
levering

Imo Bouw-
nr

Happy Delta jan-11 9551935 572
Happy Diamond feb-11 9551947 573
Happy Dover mrt-11 9551959 574
Happy Dragon mei-11 9551961 575
Happy Dynamic sep-11 9551973 576

H et m otorjach t Aure lia  b ij Heesen Shipyards in Oss (foto G.J. de Boer)



De Happy Diamond is de tw eede van een serie  van v ijf  (Flying Focus)

Groningen waarvan er inmiddels tw in t ig  in se
rie zijn gebouwd bij de Indiase Chowgule- 
w e r f  in Loutilum/Goa. De eerste was de Dam- 
sterd i jk voor Navigia die op 2 januari 2007 
dwarsscheeps te water  ging en op 10 septem
ber werd opgeleverd. Twaalf schepen waren 
besteld door Navigia Shipmanagement in Gro
ningen, v ier door ShipCom Bereederungs 
GmbH in Duisburg, vier door Union Transport 
Group PLC in Bromley en twee  door Flinter in 
Barendrecht. Door de kredietcrisis is de ople
vering van de schepen anders gelopen dan 
gepland. Navigia heeft er veertien afgenomen 
waarvan er inmiddels een is verkocht, Ship
Com heeft de opdracht geannuleerd en Flinter

heeft de opdracht omgezet in een verlengde 
versie. De Estime en Esprit zijn de negnetien- 
de en twint igste van de serie en oorspronke
lijk door ShipCom besteld. De Esprit (bouw- 
nummer C 0194, imo 9479943, aanvankeli jk 
Albis) werd op 24 januari 2010 te water  gela
ten en op 21 juni overgedragen. De Estime 
(bouwnummer C 0195, imo 9479931, aanvanke
lijk Da nubia) is op 16 april 2011 van stapel ge
lopen en op 19 augustus overgedragen. Beide 
schepen komen in de bevrachting bij Vertom 
Scheepvaart  &  Handelmaatschappij in Fïhoon. 
De belangrijkste gegevens zijn: tonnages:
2984 bt, 1551 nt en 4450 dwt; afmetingen: L o.a. 
(1.1.) x B x H  (dg) = 89,95 (84,94) x 14,40 x 7,35

De Esprit is  de 20ste 4450 tonner die w erd  opgeleverd

(5,80) meter. De schepen, die een doosvormig 
ruim (62,30 x 11,70 x 8,10 meter, inhoud 5800 
m3 of 204.825 cft) met een verhoogd luikhoofd 
hebben dat w ord t  gesloten met tien pontonlui- 
ken, zijn ontworpen voor het vervoer van d ro 
ge bulk, bosproducten, projectlading en rollen 
staal. De tanktop is versterkt en kan maximaal 
belast worden met 15 ton/m2. De containerca- 
paciteit  is 148 teu, waarvan 38 op de luiken.
De voortstuwingsinsta l lat ie bestaat uit een 
MaK Caterpil lar-hoofdmotor, type 6M25, van 
1980 kW of 2840 rpk voor een dienstsnelheid 
van 11,5 knopen. De bunkercapacite it  is 284 
m3 HFO en 40 m3 gasolie. De boegschroef 
heeft een vermoaen van 250 kW.

-J r _

Zijaanz ich t Esprit/Estime

Rectificatie
In Maand Mari t iem van juni 2011 is bij het 
patroui llevaartuig van de Holland-klasse 
de verkeerde motorenfabrikant vermeld. 
Dit had moeten zijn: twee MAN-hoofdmo- 
toren, type 12V 28/33D, elk met een vermo
gen van 5400 kW.



Voor u gelezen
Door ir. W . de Jong

Piraterij
Volgens een artikel in het blad "Ship Management" wil len 60 tot 80 pro
cent van de rederijen hun schepen bewapenen bij de doorvaart door 
gebieden met piraterij, ondanks de kosten die op 30 tot 50.000 dollar per 
passage worden geschat. 94 procent van de door piraterij gegijzelde 
bemanningsleden is afkomstig uit ontwikkelingslanden. Het blad vraagt 
zich af hoe de regeringen van de ontwikkelde landen zouden reageren 
op piraterij als deze bemanningsleden uit hun eigen landen kwamen. 
Over hetzelfde onderwerp lezen we op de newdeep.nl dat de Hr.Ms. 
Zuiderkruis op 22 augustus aan haar laatste reis begon om op piraten te 
jagen bij Somalië. Na terugkomst in Den Helder w ord t  het schip uit de 
vaart  genomen en voor de verkoop aangeboden.

W indm olenparken
Fairplay Magazine gaf onlangs een overzicht van de plannen van een 
aantal landen voor het ontwikkelen van w indmolenparken op zee en het 
toenemende belang daarvan voor de mari tieme industrie. Materialen 
moeten worden getransporteerd, geïnstalleerd en onderhouden. 
Duitsland wil  22 van zulke parken aanleggen in de Noord- en Oostzee en 
hoopt voor 2010 in totaal 10.000 M W  te installeren, gevolgd door nog 
eens 15.000 M W  in de periode to t 2030. Omstreeks 2014-2015 denken 
onze oosterburen per jaar circa 260 windturb ines op zee te plaatsen, 
met vermogens van 5 to t 6 M W  per stuk, oplopend in latere jaren naar 7 
to t 10 M W  per molen. Zonder de fundatie bedraagt het te transporteren 
gew ich t  per molen circa 700 ton.
Het Verenigd Koninkri jk heeft een nog ambitieuzer programma: negen 
windfarms, zes to t 8000 turbines, totaal meer dan 32 MW. Te installeren 
voor 2020. Ook Frankrijk heeft plannen ontwikkeld: voor 2020 w indm o
lens te installeren met een totale capacite it  van circa 6000 MW.

Containerscanners en de V.S.
Amerika was van plan om te eisen dat vanaf 2012 alle naar de V.S. te 
verschepen containers gescand zouden moeten worden. In de trans
portwereld is daar veel over te doen geweest. Als gevolg van techn i
sche problemen met de scanners, waardoor de resultaten van de scans 
onvoldoende betrouwbaar bleken, ziet men daar nu van af. (Technisch 
Weekblad)

IHC M erw ed e  ontworpen dredger w ord t gebouwd in de V.S.
De Amerikaanse Jones A c t  eist dat alleen in de V.S. gebouwde schepen 
tussen havens in dat land mogen varen. Een in het buitenland gebouw
de dredger kan dus niet in de wateren van dat land baggeren. Om toch 
gebru ik te  kunnen maken van de specifieke expertise van IHC gaat een 
w er f  in Alabama voor een Amerikaans baggerbedri j f  een hopper dred
ger bouwen welke door het Nederlandse bedrij f is ontworpen. Het be
tre ft  een s ta te-of-the-art-schip met een capacite it  van 8500 cubic yard, 
lengte van 356 voet, breedte van 79 voet en een diepgang van 27 voet. 
(M arineLog)

Scheepsbouw m arkt
Volgens Clarkson waren er op 1 juli van dit jaar 6849 zeeschepen bij 
werven in bestel ling, het laagste aantal in de laatste vi j f  jaar. Op het

hoogtepunt van de orderintake (zomer 2008) stonden er meer dan 11.000 
contracten in de boeken. Niet al deze schepen werden overigens ge
bouwd. Dit lijkt op malaise en dat is het misschien ook wel,  maar deson
danks werden er sinds juni 2010 volgens Fairplay containerschepen be
steld met in totaal 2,3 miljoen teu. Het huidige orderboek voor deze 
schepen betreft in totaal 4,5 miljoen teu, overeenkomend met 30 procent 
van de varende vloot aan containerschepen. Hier ziet men dus nog een 
behoorli jk optimisme. Nochtans adviseert  Drewry de rederijen in haar 
recent uitgekomen Container Forecast om w eer schepen op te leggen 
om zo de tarieven weer w a t te verbeteren. Hansa geeft elke maand een 
uitgebreid overz icht van vrachten en prijzen van schepen. De ontw ikke
ling van de nieuwbouwpri jzen voor een paar scheepstypen werd in au
gustus als volgt genoteerd:
•  Containerschepen 1000 teu: piek in 2008: 28 miljoen dollar, thans 22 

miljoen
• Containerschepen 6200 teu: piek in 2008:110 miljoen dollar, thans 70 

miljoen
• Panamax bulkcarriers: piek in 2008: 55 miljoen dollar, thans 34 miljoen
• VLCC’s: piek in 2008:160 miljoen dollar, thans 102 miljoen
De huidige prijzen van deze schepen komen overeen met die van 2004.

Scheepvaart en regionale lu ch tkw alite it
W at is het aandeel van de scheepvaart in de regionale luchtvervuil ing? 
Om dat nu eens goed te onderzoeken en op basis van werkeli jke feiten 
beleid te kunnen maken, gaat DCMR Mil ieudienst Rijnmond, samen met 
het Duitse Helmholtz-Zentrum, een uitgebreid onderzoek beginnen in de 
Rotterdamse en Hamburgse havens. Het verzamelen van de noodzake
lijke gegevens zal anderhalf  jaar duren. Het onderzoek maakt deel uit 
van het Europese Clean North Sea Shipping project.  (Schuttevaer)

10.000 teu containerschepen op gas
De Japanse w er f  IHI heeft een 10.000 teu-containerschip ontworpen 
met een voortstuwingsinsta l la t ie geschikt voor LNG, met kleine LNG- 
tanks waardoor er optimale transportcapacite i t  voor containers over
blijft. Zo'n schip zou nagenoeg geen zwaveloxides emitteren en tachtig 
procent minder NOx. Volgens dit bericht uit Seatrade Asia is Kawasaki 
eveneens bezig met het ontwikkelen van schepen welke op LNG kunnen 
varen.

Duitse natuurlobby tegen de binnenvaart 
Een invloedrijke Duitse natuurvereniging (BUND) heeft in een rapport 
gesteld dat de Duitse rivieren zoveel mogeli jk in hun natuurli jke staat 
zouden moeten worden teruggebracht.  De Duitse binnenvaartorganisa- 
t ies zijn no t amused  en hebben fel op dit rapport  gereageerd. Zij stellen 
dat de BUND geen idee heeft van het belang van de binnenvaart, zowel 
voor de economie als voor het milieu. Naast rivieren als Elbe, Oder, 
Neisse en Ems zou ook de Main volgens de BUND moeten worden ge- 
renaturaliseerd en dat zou ten koste kunnen gaan van de Rhein-Main- 
Donauverbinding.
Onze oosterburen zullen toch niet, behalve alle kernenerg iecentra les, 
ook het Donaukanaal wil len sluiten? (S chuttevaer en zie w w w .bund.net 
en w w w .B innensch iff.de )

http://www.bund.net
http://www.Binnenschiff.de


Door ir. C.E. W eeda, Eur. Erg.

Colete Weeda is werkzaam bij Intergo 
bv, Human Factors & Ergonomie

Situation awareness op de brug
De mens speelt een belangrijk rol bij de exploitatie van schepen. Niet alleen 
op de brug tijdens de vaart, maar ook tijdens de werkzaamheden achter de be- 
dienconsoles. En niet alleen de fysieke omstandigheden, zoals een goede stoel 
en goede opstelling van de bedieningsmiddelen, zijn daarbij van belang. Ook 
een goed inzicht in de actuele status van allerlei systemen en apparatuur, aan
geduid met situation awareness, is noodzakelijk.

Situation Awareness (SA), of in goed Nederlands het situationeel be
wustzijn, speelt een rol bij het uitvoeren van taken door mensen. Het 
is een theoret isch model ontwikkeld door dr. M. Endsley [1][2][3] om 
inzichtte  krijgen in hoe gevechtspiloten in complexe omstandigheden 
beslissingen nemen en tot acties overgaan. Een handeling of actie 
heeft tot doel om vanuit een bestaande situatie een nieuwe toestand 
te bereiken. Welke toestand moet worden bereikt, word t  bepaald 
door het doel van de uit te voeren taak. Het uitvoeren van een taak is 
een cyclisch proces. Elke handeling verandert  de bestaande situatie, 
waarna opnieuw moet worden bepaald of het doel is bereikt en welk

menselijk ingrijpen noodzakelijk is. Het model in f iguur 1 laat dit zien. 
Het opbouwen en in stand houden van een vol ledig en vooral juist 
s ituationeel bewustzijn is een continue activ ite it  van de uitvoerder 
van een taak. Het bestaat uit de stappen:
1. waarnemen van de huidige situatie;
2. begrijpen van de huidige situatie;
3. projecteren naar de toekomstige situatie.
Complexe omstandigheden komen ook zeker bij werkzaamheden 
aan boord van schepen voor. Denk naast het navigeren aan bagge
ren, pijpen leggen of boren op grote diepte, waarb ij  het schip zelf
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zoveel mogeli jk "s t i l "  moet liggen ondanks golfslag, stromingen en 
dergelijke invloeden. Degene die de apparatuur bedient, neemt de 
situatie -  in ieder geval voor een deel -  via beeldschermen waar. 
Sensoren geven meetwaarden voor allerlei relevante variabelen. 
Camerabeelden geven een indruk van de situatie onder w a te r  van 
de voortgang van het werk. Met behulp van deze informatie moet de 
bedienaar zich een beeld vormen van de actuele situatie (stap 1). 
Het beeld moet kloppen met de werkeli jkheid.
Vervolgens moet de bedienaar betekenis geven aan de informatie 
(stap 2). Bevindt een bepaalde meetwaarde zich binnen acceptabe
le grenzen? En wat zegt een bepaalde waarde over de toestand 
waarin het systeem zich bevindt. Niet alleen de betekenis van de 
losse informatie-elementen is van belang, maar veelal juist de com
binatie van verschil lende signalen. Signalen kunnen elkaar bevesti
gen (redundantie) of e lkaartegenspreken (strijdigheid).
In stap 3 gaat het om de beoordeling of de situatie zich zodanig ont
w ikkelt  dat uiteindeli jk het doel van de taak w ord t  bereikt. Loopt het 
proces zoals het hoort te lopen en (bijvoorbeeld) in het juiste te m 
po? Als het proces zich niet naar wens lijkt te ontwikkelen, zal de 
bedienaar een corrigerende handel ing moeten uitvoeren.

Ondersteuning door systemen
Wanneer de bedienaar veel informatie krijgt van allerlei sensoren, 
dan is het onmogeli jk om alle informatie, in dit geval alle meetwaar
den, w aa r te nemen. Het is gewoon te veel. Afhankeli jk  van de 
(deel-)taak die w ord t  uitgevoerd, zal de bedienaar slechts een selec
tie van meetwaarden in de gaten houden. Op basis van kennis en er
varing w ee t hij welke meetwaarden het meest informatief zijn en dat 
als deze binnen bepaalde grenzen blijven, het proces goed verloopt. 
Alarmen kunnen de bedienaar in dit geval ondersteunen. In feite be
tekent dit dat een ondersteunend systeem (een deel van) de meet
waarden in de gaten houdt en een signaal geeft als er een grens
waarde word t  overschreden.
Ook systemen die de bedienaar ondersteunen bij het voorspellen 
van de consequenties van een handeling of bedieningsactie kunnen 
van grote waarde zijn. Hierbij geeft  de bedienaar aan welke act ie hij 
in gedachten heeft en het systeem berekent op basis van de actuele 
situatie w a t  de gevolgen kunnen zijn. Naar aanleiding van deze

Figuur 1

voorspell ing beslist de bedienaar de actie daadwerke li jk  uit te voe
ren. Deze systemen ondersteunen ook het leerproces van de bedie
naar. Zijn eigen verwachtingen worden bevestigd of tegengespro
ken. Hierdoor neemt de kennis en ervaring van de bedienaar tóe.
Een mooi voorbeeld van een dergelijk ondersteunend systeem is het 
in het januarinummer van dit jaar [4] beschreven Electronic Chart 
Display and Information System (ECDIS). Terecht valt in dit art ikel de 
term "s i tua t iebewusthe id" als een noodzakelijke competentie van 
de navigator. En worden de nadelen en gevaren van een hoge mate 
van automatisering genoemd. Zoals het risico dat de navigator het 
systeem "b l indelings" gaat vertrouwen en dat hij zijn "k lassieke" 
vaardigheden verl iest, die in geval van uitval van het systeem cruc i- 
aal zijn. En het risico van een veelheid aan alarmen zonder duideli j
ke prioritering, waardoor de kans bestaat dat de navigator " lee r t"  
om bepaalde alarmen zonder veel aandacht te negeren.

Systeem ontw erp voor SA
Om een SA-ondersteunende interface tussen een systeem en de 
bed ienaarte  ontwikkelen, is de eerste stap een goede analyse van 
de u it te  voeren (deel-)taak. Vragen die gesteld moeten worden, zijn:
•  W at is het doel van de taak; w a t  moet het resultaat zijn?
•  Welke informatie is op we lk  moment re levant voor de bedienaar?
•  Hoe komt de bedienaar to t besluiten?
•  W aar let hij op en waarom?

Brugontw erp Loodsbootpro ject Intergo in  opdracht van Nederlands Loodswezen 

(zie a rtike l in  Schip & W erf de Zee, ju li/augustus 2007}
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•  Hoe belangrijk zijn verschil lende informatie-elementen?
• Welke verstoringen kunnen zich voordoen bij de uitvoering van de 

taak?
• W at is per verstoring de meest effectieve en efficiënte handels

wijze?
• Hoe schat de bedienaar de consequenties van zijn handelingen in? 
Na een gedegen analyse van de taak kunnen onderdelen van de 
mens-systeem-interface worden bepaald. Bi jvoorbeeld:
•  Welke feedback heeft de bedienaar nodig?
• Welke informatie-elementen zijn binnen een scherm te combine

ren?
• Welke ondersteuning heeft de bedienaar in welke situatie nodig? 
In deze fase moet ook worden bepaald welke (deel-)taken geauto
matiseerd kunnen worden en welke (deel-)taken door de mens w o r
den uitgevoerd.
Een valkuil is dat simpele taken, die de bedienaar op routine uit kan 
voeren, ook de taken zijn die gemakkeli jk kunnen worden geauto
matiseerd. Daardoor blijven de complexere taken over om door de 
mens te worden gemonitord en bijgestuurd. Hierdoor w ord t  de taak 
mentaal zwaar en vereist continue aandacht. En er bestaat het risi
co dat de bedienaar het overzicht kwij traakt en het lastiger word t  
om zijn SA op peil te houden.
De bedienaar moet bij het uitvoeren van complexe taken altijd de
gene zijn die de controle houdt. Het systeem kan suggesties doen 
om bepaalde acties in gang te zetten, maar de bedienaar beslist of 
dit inderdaad op dit moment de beste en gewenste act ie is. De be
dienaar moet ook begri jpen hoe een systeem tot een aanbeveling 
komt; welke parameters wel of niet worden meegewogen.
Daarnaast is op basis van een gedegen analyse ook vast te stellen 
of de taak door één bedienaar kan worden uitgevoerd of dat er s itu
aties zijn, waarin e r tw e e  paar ogen en oren nodig zijn.

Human Factors Engineering
Een interessant stuk om meer over deze materie te lezen is van R. 
Khandpur [5], Hierin w ord t  op een overzichtel ijke manier een beeld

geschetst van w a t  Human Factors Engineering (HFE), het integreren 
van de menselijke fac tor  in complexe systemen, inhoudt. Niet alleen 
geeft het een goede indruk van de breedte van dit vakgebied, het 
geeft door de achtergrond van de editor ook voorbeelden afkomstig 
uit de zeescheepvaart. Verschil lende menselijke capaciteiten en 
beperkingen en hoe hiermee rekening te houden, komen aan de 
orde. Tevens word t  ingegaan op de ris ico’s rond de automatisering 
van taken, zoals het verlies van SA. Ten slotte w ord t  aangegeven 
wanneer in het ontwerpproces van een schip inzet van een Human 
Factors Engineer nuttig is.
Een ergonomisch adviseur/ontwerper heeft de deskundigheid en er
varing om het proces, waarb i j human factors  in het ontwerp van 
een bruginrichting en besturings- en ondersteuningssystemen w o r
den geïntegreerd, te begeleiden. Hoe eerder in het ontwerpproces 
deze deskundigheid w ord t  ingezet, hoe beter rekening kan worden 
gehouden met de mens als onderdeel van het systeem.
Een voorbeeld van de inzetvan een ergonomisch adviseur is te v in 
den in een eerder in dit vakblad gepubliceerd artikel [6], Het betrof 
het functioneel ontwerp van de brug van een loodsboot. Op basis 
van een analyse van de taken en de verwachte  werkwijze op de 
brug en een inventarisat ie van de hulpmiddelen en -systemen zijn 
krit ische ontwerpeisen gespecificeerd.
Een van de krit ische aspecten is het zicht van de stuurman vanaf de 
brug naar buiten. Dit bepaalt de zit- en staposit ie en is vastgelegd in 
3D-visuaIisaties van het brugontwerp. De positie van de stuurman is 
van invloed op de plaatsing van bedieningsmiddelen (bereikbaar
heid) en in formatieschermen (zichtbaarheid). De indeling van de 
console is een uitvloeisel van functionele taakeisen. Op basis van 
het belang van hulpmiddelen voor de taak, de gebruiksfrequentie en 
-duur en de gebru iksvolgorde van verschil lende middelen (afgeleid 
van de werkwijze) is gekomen to t een logische groepering van be- 
dienings- en informatiemiddelen.
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Door G. Petersen

Van idee tot laatste schroefje
10 jaar ontwerpen met Rhono

In essentie kan het hele proces van ideeënontwikkeling, conceptontwikkeling, 
schetsontwerp, voorontwerp, engineering en productie in één Rhino-omgeving 
worden uitgevoerd. Samen met het RhinoCentre kwam scheeps- en jachtbou- 
wend Nederland langzaam op stoom wat Rhino betreft en tegenwoordig wordt 
Rhino overal gebruikt. Maar hoe?

D oor de au teur 

ontw orpen ja c h t  

m et Rhino

Rhino w ord t  nog steeds voornamelijk  voor engineering van lastige 
stukjes schip gebru ikt en het maken van mooie plaatjes. Wat zijn de 
oorzaken dat er niet slimmer met Rhino w ord t  gewerkt? Het a n t 
woord is: software en managers.

So ftw are
Met de komst van de pc bedachten slimme mensen dat een compu

terprogramma ti jdrovend w erk  zou kunnen elimineren. Het teken
bord werd vervangen door AutoCAD en to t de dag van vandaag 
worden daarmee de lijntjes getrokken. Welke samenhang de lijntjes 
onderling hebben is niet bekend en doet er kenneli jk ook niet toe. 
Revisie na revisie worden lijntjes verschoven to tdat de onderlinge 
samenhang zoek is en een opbouw In het ene aanzicht een meter 
korter is dan in het andere aanzicht. Heel begrijpelijk, w an t een ver
gissing is snel gemaakt. En dan?
Sommetjes maken; voor stabiliteit, weerstand, voortstuwing, et ce 
tera, moet er altijd een definitie van de scheepsvorm komen. Ofwel 
numeriek, dan wel met li jntjes of een 3D-model. En w at blijkt: die 
programma’s praten niet met elkaar. Kortom het hele proces is ge
fragmenteerd doordat allerlei taken met andere software worden 
uitgevoerd en keer op keer hetzelfde ontwerp opn ieuw moet w o r
den gedefinieerd om in andere software geanalyseerd te worden. 
Een ander aspect is dat veel dure engineeringsoftware verkocht 
word t  als ontwerpgereedschap. Het blijkt echter dat engineering 
een ander metier is dan ontwerpen. Daarmee is engineeringsoft
ware onwerkbaar als ontwerptool.  Het blijkt "te stij f" om snel iets 
op te zetten en aan te passen. Als managers hun tekenaars en ont
werpers  dan toch met deze software laten ontwerpen, rijzen de 
uren de pan uit en is de lust om nog eens een alternatief uit te wer-
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ken snel verdwenen. Daarmee is de kans groot dat niet het beste 
ontwerp verkocht wordt. Juis t  de combinatie van Rhino met spec i
fieke engineeringsoftware is ijzersterk. Met Rhino word t  het ont
werp  gemaakt, waarna het verder u itgewerkt wordt met bijvoor
beeld Nupas, Ship Constructor of NX.

M anagers
En dan komen de managers om de hoek die betaald worden om het 
gefragmenteerde proces te controleren en afgerekend worden als 
tijd en budgetten worden overschreden. Dus waarom zouden zij het 
anders gaan doen? Dat is veel te eng. Dat gebeurt  pas als op d irec
t ieniveau duidel ijk is dat heel veel geld, tijd en andere resources 
verspild worden om middelmatige ontwerpen te creëren in veel te 
veel tijd met te veel mensen en te dure software. Waarom dit toch 
goed gaat, is omdat het bij de verkoop van een schip niet gaat om 
het beste product, maar om f inanciële spelregels die harder wegen 
dan een goed product. Totdat het tij gaat kenteren en andere spe
lers aantonen schepen te kunnen leveren die beter presteren met 
dezelfde financiering of zelfs goedkoper. Ontwerpers en werven In 
opkomende economieën blijken meer open te staan voor integrale 
oplossingen omdat ze geen verleden met zich meetorsen met een 
motto: "Zo doen wij dat hier nu eenmaal."
Gelukkig w ord t  er over de gehele linie al wel in 3D geëngineerd en 
vooral slim geproduceerd. Maar dat het DNA van een product in de 
ontwerpfase nog steeds op twint igste-eeuwse wijze to t stand komt 
is mij een raadsel. W ant juist in het voortra ject is veel te halen. Een 
meer geïntegreerd ontwerp presteert  beter en is later veel eenvou
diger te engineeren en fabriceren. In mijn projecten ontwerp ik van 
binnen naar buiten en omgekeerd. Daar w aar deze twee richtingen 
elkaar raken komt het to t een compromis. De klant verdient zijn geld 
met w a t  " in "  het schip kan. De naval a rch itec t staart zich in de re
gel nog altijd blind op de buitenkant. Als deze twee  werelden in één 
omgeving gecombineerd worden, is het conflic t instant in 3D zicht
baar. Lading piept door de romp naar buiten, de routing op een veer
boot is onhandig of de stabili te it  blijkt in het geding te komen. Hoe 
gaan we dat nü oplossen?
Met Rhino kan een dynamisch proces gecreëerd worden waarmee

het ontwerpproces keer op keer slagvaardig doorlopen w ord t  en 
deelaspecten integraal worden meegenomen: romp, opbouw, inde
ling, techniek, conceptconstructie, analyse en ontwerppresentatie  
met plaatjes of animaties. Als het ontwerp dan bevroren word t  om
dat de klant tevreden is en de prijs ervoor w i l  betalen, kan het alle
maal integraal richting engineering en werkvoorbereiding.

Space M anagem ent
Royal Huisman is een w er f  die er voor kiest het proces op te knip
pen in een ontwerp- en engineeringstuk. Dus een vloeibare en vaste 
fase, waarb ij  voor de vloeibare fase Rhino w ord t  gebruikt en in de 
vaste Ship Constructor. In de vloeibare fase word t  een integraal 
concept-3D-model gebouwd door alle afdel ingen tezamen. Dit is 
een globaal model dat langzaam gevuld w ord t  als meer detai ls van 
het ontwerp bekend worden. De romp, opbouw en indeling komen 
vaak van een externe partij in 3D of 2D. Royal Huisman neemt de 
verantwoordeli jkheid om alle informatie in één 3D-omgeving te inte
greren en hier hun kennis van het bouwen van jachten aan toe te 
voegen. De verschil lende afdel ingen voegen respectieveli jk instal
laties, hoofdconstructie, deckequipm ent, enzovoort, toe en dan is 
het feest;  pijpen gaan door gastenhutten, de rookgasafvoer past 
niet in een plafond en ga zo maar door. Vroeger werden dit soort 
problemen pas t ijdens het engineeren opgelost en dan hielden zich 
met één probleem al gauw 25 mensen bezig, soms wel vijftig. Door 
nu eerder in het proces deze "aan lopers" te detecteren, kunnen ze 
met vij f man worden opgelost. Bedenk eens hoeveel manuren dit 
scheelt? Nog belangri jker is dat de jachten van deze w er f  aantoon
baar beter presteren. De cliënt krijgt "m eer interieur" bij dezelfde 
lengte van het schip omdat techniek minder ruimte v raagt door be
tere onderlinge integratie. Verder kunnen geluidniveaus omlaag om
dat dezelfde rookgassenafvoer gelijk de ruimte krijgt die nodig is 
voor een stil bedrijf. Kortom, de w er f  voert  de kristaIIisatiefase met 
Rhino uit middels space m anagem ent in 3D. Dat betekent dat in Rhi
no de ruimte in het schip integraal zodanig w ord t  toegekend aan 
verschil lende functies, dat deze functies onderling niet conflicteren. 
Het is spectacula ir om te zien dat de w er f  nu per bouwsectie kan 
overstappen naar engineering en de kwali teit  van het Rhino-con-



Demonstratiemiddag voor vijftien  lezers 
Speciaal voor lezers van dit t i jdschr if t  organiseert RhinoCentre 
op vrijdag 4 november een demonstratiemiddag om de dynamiek 
van het werken met Rhino te tonen. Maximaal vijft ien mensen 
kunnen deze bijwonen. Meld u aan op gerard@rhinocentre.nl

ceptmodel zo goed is dat onderdelen d irect voor engineering ge
bruikt kunnen worden. Met de J-Klasser Hanuman is dit prachtig 
uitgevoerd.

Een p laatje zegt meer
Een uitwas van al dat 3D-gedoe zijn die mooie nepplaatjes. Schepen 
die nog helemaal niet varen worden prachtig gepresenteerd terwij l  
het maar de vraag is of het schip bij wi jze van spreken zou blijven 
drijven. Toch werkt  het wel, w an t Rhino word t  steeds vaker gebruikt 
om deze mooie plaatjes te maken voor verkoopdoeleinden. De in
vestering word t  dus wel terugverd iend. Ik signaleer ook hier f rag 
mentatie omdat het algemeen plan nog altijd in 2D w ord t  gemaakt 
en vervolgens het mooie plaatje uitbesteed w ord t  aan een specia
list, intern of extern; heel kwetsbaar en tijdrovend.

Juist met Rhino is het vanzelfsprekend dat elke fase van het ont
werpproces in 3D gepresenteerd kan worden. Eventueel zelfs met 
animaties ti jdens het ontwerpen om de dynamiek van een hijskraan 
of laadkleppen te kunnen evalueren. Deze presentaties hoeven in 
de voorfase nog helemaal niet real istisch te zijn omdat het ontwerp 
dat ook nog niet is. Het gaat erom de haalbaarheid van een ontwerp 
ook visueel voor het voet l icht te brengen. Op kleine schaal pas ik 
deze aanpak al jaren toe in mijn eigen projecten. De Villo is het laat
ste pro ject w aa r alles samenkomt in één 3D-model: conceptontw ik 
keling, presentaties met plaatjes en animaties, voorontwerp, re a l
time algemeen plan en engineering. Zowel exterieur, interieur als 
techniek en constructie worden integraal ontwikkeld en geëvalu
eerd om te evolueren tot een krachtig product. Toekomstige klanten 
zitten aan tafel met een opengeklapte laptop waarbij  ze met een 3D- 
brilletje door "hun"  toekomstige droom vliegen. Daarna w eer een 
overleg met de w er f  over kostprijzen en gewichten waarb ij  de vo lu
mes en vierkante meters d irect uit het 3D-model gehaald worden. 
Vervolgens werkt  de cascobouwer het rompmodel met Rhino in 3D 
uit to t  een houwbaar geheel w a a r te ch n ie k  en constructie geli jk ge- 
integreerd zijn en niet conflicteren met het interieur. Kijk op w ww. 
villo.nl voortechn ische  animaties.

Real-time 

algemeen plan  

van 3D-m odel

mailto:gerard@rhinocentre.nl


Stand van zaken
Ontwerptaken die met Rhino en verschil lende plug-ins mogeli jk zijn:
•  Rompontwerp van alle type schepen inclusief het maken van een 

li jnenplan en nastroken.
- Rompen model leren met Rhino: http:/ /rh inocentre.b logspot, 
com/2009/11/rh ino-rapid-hull-modeling-methodology.html
- Rompen model leren met T-Splines voor Rhino. Momenteel de 
meest geavanceerde modelleertechniek die er were ldwijd  be
schikbaar is: http://rhinocentre.blogspot.com/2010/10/ship-hull- 
design-with-t-splines-for.html

•  Intacte stabili te it  en schatting van weerstand en voortstuwing 
volgens methode Holtrop en Savitsky met 0rca3d p lug in .

•  Ontwerp van construct ieconcept,  indeling, opbouw, techniek en 
installaties.

•  Instant sterkteberekeningen aan enkelvoudige (complexe) onder
delen met Scan &  Solve. Hele scheepsconstructies is nog niet 
mogelijk. Zie ook: h ttp:/ / issuu.com/gerardpetersen/docs/slid ing_ 
roof_deflection_analysis_of_vil lo_motor_ya/2

• Rechtstreeks exporteren/importeren van rompvorm, opbouw en 
constructiedelen naar Nupas, Shipconstructor, Maxsurf, Inventor, 
et cetera.

• Presentatie, visual isatie en animatie in real-time 3D, 2D en ook af
beeldingen en filmpjes.

• Real-time algemeen plan printen als PDF. Dit is een freeze van de 
status van dat moment.

•  Parametriseren van bijvoorbeeld standaard scheepstypen met v i 
sual script ing: http://rh inocentre.blogspot.com/2009/12/grasshop- 
per-parametr ic-ship-hull .html
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Kleinere bedrijven doen ook steeds meer engineering en werkvoor
bereiding met Rhino:
• Eenvoudige werktekeningen maken.
• Uitslagen maken. Enkelvoudig gekromd kan standaard met Rhino, 

dubbelvoudig gekromd kan met een plug in door ervaren mensen 
worden uitgeslagen.

• Nesten.
• CNC-freesmachines aansturen to t en met vijfassig.
• Reverse engineering  met plio togram m etry, meetarmen, lasers

canners, et cetera.
Omdat ook steeds meer toeleveringsbedri jven Rhino gebruiken, is 
het steeds beter samenwerken. Een aantal bekende toeleveranciers 
die met Rhino werken zijn Marin, NCG, Metalix, Centraalstaal en 
NedCAM.

Investeren in integraal 3D -ontw erpproces  
W at betreft de werven en ontwerp- en engineeringbureaus die met 
Rhino werken kan beter gesteld worden: "W ie  w erk t  er nog niet met 
Rhino?" Wel belangri jk  is te constateren dat het gebru ik van Rhino 
bij negentig procent van de bedrijven gefragmenteerd is. Het blijkt 
dat het kopen van Rhino nog niet betekent dat het ontwerpproces 
integraal w ord t  verbeterd. Het is belangrijk om te investeren in ken
nis door tra ining en organisatieontwikkeling van een integraal 3D- 
ontwerpproces.
Juis t  omdat Rhino relatief goedkoop is kan het uitstekend naast be
staande software gebru ikt worden, in de prakti jk blijkt dan wel w e l 
ke taken met welke programma’s uitgevoerd worden. Grotere be
drijven sparen dan op termijn AutoCAD-l icenties en dure 
engineeringsoftware uit.

Bronnen
•  www.rh inocentre.n l
•  http ://rh inocentre.b logspot.com/ RhinoCentre-blog met veel 

maritieme kennis

http://rhinocentre.blogspot
http://rhinocentre.blogspot.com/2010/10/ship-hull-
http://issuu.com/gerardpetersen/docs/sliding_
http://rhinocentre.blogspot.com/2009/12/grasshop-
http://www.rhinocentre.nl
http://rhinocentre.blogspot.com/


Door R. van der List

Stretching the Legs of C J Serie
GustoMSC



Remco van der List is Senior Project Engineer -  Dril
ling Jack-Up Projects bij GustoMSC B.V.

'rilling Jack-ups
The GustoMSC CJ series of cantilever drilling jack-ups started in the 
early 1980s with three CJ46s. Now, twenty CJs are deployed all over the 
world, with another three under construction. CJ stands for Cantilever 
Jack-up, while the number directly following represents the center-to- 
center distance of the three legs. GustoMSC's scope now covers the ba
sic design of a relatively small jack-up up to the basic design and supply 
of the leg fixation system, X-Y cantilever skidding system and VFD driven 
jacking systems for the largest drilling jack-ups in the world.

In the early eighties, three CJ46s were built at the now defunct 
CNIM yard in southern France. They are still in operation in the 
harsh environment of the southern North Sea for Noble Drilling. 
These three units introduced the leg fixation system. This patented 
system provides a rigid connection between the leg and the hull.
The effect is a sign ificant increase in the leg's strength enabling the 
unit to operate in deeper waters and/or higher environmental loads.

The CJ50s
In the mid eighties the series w as complemented by two CJ50s, 
which  are designed to operate in the moderate condit ions of the Far 
East. One of the CJ50s is unique in the series, because up to today 
the Tam Dao 1 is the only CJ operating w ithout a fixation system.
At the end of the nineteen eighties the leg design received a major 
overhaul. The tradit ional K-brace design was changed into an X- 
brace design, which resulted in a l ighter leg that was also more re- 
s i l ien ttowards  unexpected loads, such as punch-throughs (when 
one of the legs suffers a sudden large penetration, usually caused

by a weak soil layer) or leg to seabed impact loads during installa t i
on. This design change was fi rst incorporated in the CJ62 and has 
been part of every fo l lowing design.

The CJ62s
In the early nineties two  CJ62s were ordered from Keppel FELS. 
They were  the largest drill ing jack-ups at the time and specif ical ly 
designed fo r operation in the deep parts of the North Sea, up to 120 
m w ate r  depth w ith  a design wave height of 30 m in compliance 
with  the new jackup design criteria evolving at that time. One unit 
(M aersk Gallant) is owned by Maersk Drill ing and the other (West 
Epsilon) by SeaDrill.
At the end of the nineteen nineties another development took place: 
the innovative and patented X-Y canti lever skidding system. This 
system is unique to the CJ ser ies and provides an increased drill ing 
envelope. In a classic cantilever, the driii f loor is skidded separately 
in the transverse direction, while the canti lever beams provide the 
longitudinal motion. The disadvantage is that when the drill f loor is 
skidded off the centerl ine towards the side, most of the drill ing load 
is transferred into only one of the longitudinal beams, necessitating 
two heavy longitudinal beams and a reduced drill ing load capabil ity 
off the centerline. The major change that the X-Y canti lever skidding 
system introduces is an integrat ion of the drill f loor and the longitu
dinal beams into one steel boxed structure, which is skidded in its 
entirety in both longitudinal (X) and transverse (Y) direct ion. This in
tegration results in an even distribut ion of the drill ing loads overthe  
longitudinal beams and thus a l ighter structure. Addit ional ly, the 
canti lever is now insensit ive to its transverse position and is able to 
support  the full drill ing load independent of the transverse position. 
Because of the construction height of the X-Y skidding system, the 
main deck below the canti lever can be used fo r storage. These skid 
boxes are designed such that a 40’ container fits be lo w the  cant i le 
ver. And in addition to providing storage space, the additional eleva
tion of the canti lever on its skid boxes provides operators w ith an

X-Y  cantileve r

The M aersk  Insf 
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advantage when the jack-up is drill ing over a production platform, 
because it reduces the jack-up ’s required air gap.
The X-Y cantilever is a box s tructure,thus drill ing related equipment, 
such as the complete solid control unit, including shale shakers, de- 
gassers and active mud treatment, can be located in the box.
Forthe drill f loor a major advantage is the reduction of flexible lines 
below the drill floor, so the "nipple up t im e" can be significantly 
less.

The CJ70s
In 1999 work  started on the design of the biggest jack-up ever: the 
CJ70-X150-MC, which was the fi rs t rig to be fitted w ith  an X-Y skid
ding system and fixation system, both a hardware supply of GustoM- 
SC. Again Maersk Drilling was the owner and the functional design of 
the jack-up was done in close cooperation between the two compa
nies. In early 2000 Maersk was satisfied w ith the design and ordered 
two units, capable to work  in the North Sea in up to 150 m water 
depth and a harsh environment, at HHI in Korea. In 2002 and 2003 the 
rigs were delivered. These jack-ups were and still are the largest and 
most capable (in terms of water depth, environmental conditions and 
variable load capacity) jack-ups in the world. Because of this enor
mous capacity, Maersk selected one rig in 2005 as the basis for a 
combined drill ing and production platform. After a two year conversi
on program, which consisted of the design and fabrication of a full 
production plant and the conversion of the CJ70 to be able to accept 
the production and wellhead modules, the Maersk Insp irerwas in
stalled on the Norwegian Volve field in 2007 and is still in operation.

The new  CJ50s and CJ46s
Right after delivering the CJ70s, Maersk started work with  Gusto
MSC, on the design of a smaller, but highly capable unit for a mode
rate environment, which resulted in the CJ50-X100-MC. Simultane
ously, the leg fixation system was updated: the old hydraul ic drive 
system was replaced by a modern VFD electric drive system. An or
der of fou r CJ50s was placed in 2006 at Keppel FELS in Singapore. 
Delivery of these new R-class jack-ups took place in 2008 and 2009. 
Around the same time the CJ50s were  ordered, another shipyard 
was expanding into the drill ing jack-up market and planned to open 
a yard on the Indonesian island Batam, opposite Singapore. This 
yard, Labroy Offshore (nowadays known as DryDocks World SE 
Asia), selected the GustoMSC CJ46-X100-D design and found a 
client who placed an order fo r four units. These jack-ups were the 
f irs t to be del ivered w ith  the GustoMSC VFD driven jacking system, 
together with  a fixation system and X-Y skidding system. The VFD 
jacking system's main advantage is a stepless jacking speed and 
continuous load monitoring. Delivery of these four rigs took place in
2009 and 2010.

CJ46-X100-D CJ50-X100-MC CJ62-X130-A CJ70-X150-A CJ80-X175-A
Deck size (m) 6 2 *6 5 6 8 *7 0 81 *87.6 89 *  97.2 100* 110
Leg length (m) 146.3 146.3 185 205 235
W ater depth (m) 106 106 130 North Sea 150 North Sea 175 North Sea
Elevated weight (mt) 12,400 17,000 29,000 30,000 36,500
Variable load (mt) 3500 4500 10,000 10,000 12,000
Combined load (mt) 680 680 1400 1400 1500
X-Y canti lever (m) 21.3* 13.4 24.3* 14 24.3* 15 30 .5*20 3 0 .5 *24
Derrick (kips) 1500 1500 2000 2000 2000

Table 1. Particu la rs o f  the CJ range



Range o fC Js

In 2007 the Chinese drill ing contractor COSL also selected the CJ46- 
X100-D. The w ork  of customising the existing design took six 
months, after which the cl ient ordered two rigs at two dif ferent Chi
nese yards, DSOC in Dalian and CMHI in Shenzhen. Both jack-ups 
were  del ivered at the end of 2009 and are now operating in the Bo- 
hai bay.
In 2007 another o rde r fo r  a CJ70 was placed with  Jurong Shipyard 
in Singapore. This jack-up, called W est Eiara, and now owned by 
Seadrill, is scheduled to start  drill ing operations by October 2011 
under a long term contract with Statoil.

M arket Trends
The deeper w a te r  of the Continental Shelf in the North Sea still has 
producing capacity for oil and gas. In order to cope with  the dec l i
ning production rates, Improved Oil Recovery (IOR) methods have to 
be applied. Many of the mature fields are ranging into water depths 
of up to 175 m. The development drill ing for additional subsea com
pletions are considered to be done by jack-ups.
The interest has been effectuated by Maersk Drill ing ordering two 
CJ70s at Keppel FELS and Seadrill ordering a second CJ70 at Ju 
rong. GustoMSC, recognizing the trend fo r deeper water, initiated 
the latest development in the jack-up market with the introduction 
of the CJ80-X175-A. This unit wil l  be capable of drill ing in up to 175 
m w ater  under North Sea condit ions. The CJ80 wil l be the biggest of 
its class w ith  hull d imensions of 100 by 110 m and 235 m long legs. 
As this unit w il l  also carry out development drill ing on subsea com
pletions, emphasis has been given to supporting these operations 
for installing subsea trees, subsea plates and even drill ing w ith  a 
subsea BOP and marine riser.
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DEN HELDER V.V.
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Een enthousiaste professional met leidinggevende capaci
teiten. U bent de schakel tussen TESO en de scheepswerf, 
leveranciers en specialisten. De nieuwe dubbeldeks ferry is 
specialistisch maatwerk. Dat betekent creatief meedenken 
voor, tijdens en na de bouw. Als teamspeler heeft u een 
gevarieerd takenpakket: van het projectteam aansturen 
tot werkplannen maken en rapporteren aan de directie. 
Deze HBO-functie vraagt om kennis van scheepsbouw en 
minimaal 5 jaar recente werkervaring in soortgelijke pro
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(gedeeltelijk) in het buitenland uitgevoerd.
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More Dynamics, Less Positioning
Advantages of DP Onboard Superyachts

Dynamic positioning (DP) systems have been around since the 1960s. Initially 
developed for use in the offshore industry for automatic stationkeeping of drill- 
ships, it has evolved tremendously since. Because of falling cost and increa
sing functionality, it is now also used by offshore related sectors such as dred
ging and surveying, as well as on cruise ships, naval vessels, such as dock 
landing ships and minesweepers, and, of course, yachts.

It is believed the f irs t application of DP to a yacht was the DP sys
tem onboard MY Limitless in 1997, in many ways still a techno log i
cal ly advanced ship [1], Imtech Marine &  Offshore, involved with DP 
since 1996, del ivered her f irs t DP system on a yacht in 2003, for MY 
Utopia, and has since delivered DP to approximately twenty  other 
yachts, such as MY A and MY Eclipse.
Since the f irs t del ivery of DP to a yacht, the yacht industry has seen 
tremendous growth in the number of yachts, the ir size, and the com
plexity of the systems on board, DP being one of them.

Increasing Yacht Size
Over the last decade, the superyacht f leet has grown incredibly, 
both in number and individual vessel size. Accord ing to Superyacht- 
times.com, in 2010 and 2011 twenty  new yachts have or wil l  have 
entered the top hundred of largest yachts  in the world , while  more 
than half was built after 2000 [2], A 62 m yacht would have made 
number 100 in 2006. Now  a 73 m yacht is required fo r tha t.
The increase in number and size can create a number of operatio
nal challenges fo r th e  crew:



Matthijs Noordegraaf istechnical specialist bij Imtech Marine 
en Offshore. Peter van der Klugt behaalde een PhD voor zijn on 
derzoek naar 'Rudder Roll Stabilisation' en is ook werkzaam bij 
Imtech Marine & Offshore. Beiden houden zich bezig met DP.

• While size and number of yachts  have grown, the ports are not so 
easy to expand. Manoeuvring a bigger ship in the same berth 
through a crowded marina requires a lot more manoeuvrability.

•  When no berth is available, the yacht needs to anchor in or near 
the port. Larger ships require a longer anchor chain fo r safe an
choring, and thus have a w ider swing at anchor. If the anchorage 
is crowded, v igi lance is required, especially if the wea ther condi
tions such as tide and wind, refuse to cooperate. Something that 
is sometimes considered as a nuisance of anchoring is the dama
ge and fouling to hull around the anchor locker when the ship is 
swinging at anchor and while  dropping and retrieving the anchor.

•  When at anchor, interaction w ith  the shore is only possible when 
using tenders. Getting the tenders out and back in while swinging 
at anchor in a moderate wind can be quite a dif f icult  operation, 
compared to putting the yacht athwartships to the w ind direction 
and getting the tenders out on the ship's lee side.

The operation of a large yach t  close to the shore poses a number of 
challenges to the c rew  and requires a more "ag ile " ship. One of the 
solutions is to add more technology to the yacht,  such as additional 
thrusters in combination w ith a DP system, leading to more complex 
systems on board.

Increasing Com plexity of Electronics
A second trend in the yacht industry is the increase of complexity of 
the systems on board. In the field of marine e lectronics there has 
been the development of ECDIS and the integrated bridge systems, 
AIS, et cetera. All intended to reduce the administrat ive workload 
for the navigator and to increase his situational awareness. DP sys
tems a l lo w th e  ship to be manoeuvred like in a computer game. The 
latest AMCS (Alarm, Monitoring and Control Systems) now offer a 
complete overv iew of all important systems and machinery on 
board via f lashy mimics at the c l ick  of a mouse button. CCTV sys
tems a llow  every part of the ship and near the ship to be monitored 
for wanted or unwanted guests. Combining the capabil ities of all 
these systems can tru ly turn the bridge into the nerve centre of the 
ship, allowing the operator to have all the data he needs available 
at his fingertips.
When everything goes right, it is a pleasure to use them, when so
mething goes wrong, the disadvantages may appear, overloading 
the operator w ith  information, making it quite a challenge to decide 
w ha t is useful and w ha t is noise.
The developments in the field of consumer e lectronics/AV systems/ 
telecom, such as the increasing ubiquity of internet (from e-mail to 
tw i t te r  and facebook, smartphones, et cetera) have pushed the ca 
pability of satellite communication to the point where the bandwidth 
has gone up and costs have gone down suff ic iently  to make remote 
access, diagnostics and support  from the shore a viable option.

Propulsion and Power Generation
A final development increasing the complexity of systems onboard 
yachts is the trend towards more complex propulsion and power ge
neration systems, driven not only by the desire to solve issues like

the need for more manoeuvrabil ity for larger yachts described ear
lier, but also for quieter, cleaner and more efficient operation. The 
fo l lowing list gives an indication of how the propulsion and manoeu
vring configuration can be changed for improved manoevrability.
/. 2x FPP, d ie se l-d irec t driven, coupled rudders, 1 bow  th rus te r 

This is the basic configuration of many vessels. It is very robust 
and straightforward, and requires little to no complex systems to 
control. The main drawback is that the minimum RPM of the die
sels driving the propellers can be fair ly high, making manoeuvres 
at 1-3 kn a bit tricky.

2. 2x CPP, d iesel driven, independent rudders, 7 b ow  th rus te r
This propulsion configuration is one of the minimal thrusters con
figura tions that allows the use of a DP system. The controllable- 
pitch propellers are typically less eff ic ient than fixed-p itch pro
pellers a t t ran s i t  speeds, and the pitch control mechanism and 
the independent rudders require some more equipment compared 
to configuration 1, but the benefit  is greatly increased manoeu
vrabil ity at very low speed. The drawback for DP, however, is that 
the main engines wil l  probably be running at very low loads, and 
have to run all the time while on DP. This results in poor combust i
on of the fuel in the engine, leading to unwanted emissions, noise 
and vibrations, and wear of the engine.

3. 2x CPP, d iesel-driven, independent rudders, add itiona l (re tra c ta 
ble) azimuthing stern thrusters, I b o w  th rus te r
W ith  the addition of a stern azimuthing thruster (usually re tracta
ble), a lot of f lexibil ity is gained for very low speed and DP opera
tions. With  this configuration it is possible to use the DP system 
with only the stern and b ow th rus te rs  powered by generators, a l
lowing the main engines to be stopped. This configuration has be
come increasingly popu la rthe  la s t fe w ye a rs .  Drawbacks are that 
in some cases the stern thrus ter ’s practical effectiveness is fair ly 
low compared to theoret ical predictions. Furtermore, the system 
to lower and re tract the stern thrusters requires additional space 
near the enige room. With  the development of rim driven thrusters 
and swing-up thrusters, the technical drawbacks to fi tting a stern 
azimuthing thruster are decreasing rapidly.

4. Azimuth thrusters main propulsion, d iese l-e lectric  propulsion  
Azimuth thrusters as main propulsion and/or diesel-electric propul
sion with  fixed-pitch propellers are still a rare occurrence in the 
yacht industry. Apparently, the benefits of increased layout f lex ib i
lity, reduced noise, fuel consumption and related emissions do not 
outweigh the additional investment required. Perhaps it is the con
servative nature of the shipbuilding industry, or maybe the techno
logy needs a little more time to find widespread acceptance.

Operational Consequences
As described in the preceding paragraphs, there are a number of 
developments affect ing the "naut ica l"  side of superyacht operati
ons. Because yachts  get larger while the ports stay same, they 
need to be more manoeuvrable. Advanced marine electronics such 
as ECDIS or even integrated bridge systems can reduce the 
workload for the people on the bridge, and prevent accidents  due to



improved situational awareness. Addit ional thrusters in combination 
with  a DP system can provide additional manoeuvrabil ity required 
for operations in confined waters, and provide new possibi li ties to 
remain in places where anchoring is not possible or not allowed 
due to environmental concerns.
These benefi ts come at a cost though. Reaping the maximum bene
fits of the additional expenditure for extra equipment requires a 
change in thinking about how various systems that are used for na
vigation and manoeuvring control interact.  Simply using an ECDIS 
for route planning, an autopilot for sailing from A to B and the DP 
system to manoeuvre the ship close to C has its benefits compared 
to using paper chart, helmsman and anchor, but only if the navigator 
knows how, for instance, a GPS malfunction affects each of his sys
tems and is confident and knowledgeable enough to use them.

Operations Driven Design
An operation driven design approach can greatly increase the be
nefits derived from each piece of technology individually. The re
quired mindset is to switch from thinking about manoeuvrabil ity in 
terms of autopilots and DP systems to the more gener ic "ship moti
on control systems". Switching to this more abstract term allows a 
rethink of wha t functionality  is needed to support  vessel operations 
and how this functionali ty  can be realized by combining various 
systems, w ithout leaving gaps.

Ship M otion Control Domain
In order to understand various important aspects of a ship motion 
control system and the ir relations, the fo l lowing operational catego
risation is made.
• Confined operations such as berthing.
• Open w ater  operations such as anchoring in a bay or transit  pas

sages.
• Special operations whereby a close relation to the vessel operati

on (such as drill ing, dredging or pipe laying) exists.
Quantif ication of the terms "conf ined" and "open w a te r "  in turn de
pends on the specific market segment (navy, yachts, offshore, 
freight, et cetera) in which the operation is carried out. In order to
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Figure 2. Operation to contro l quantity re la tions

Figure 3. Conventional DP-1 co n tro l system arch itecture

understand the relation between ship operations and ship motion 
control systems’ requirements, f irs t one has to understand the pro
perties of such a control system.
Categorisation of different types of operation shows an over-all de
pending factor: the ship’s speed. From a ship motion control system's 
perspective, ship speed is an important fac tor in determining whether 
or not, and how, a thruster or control surface can be used. Tunnel 
thrusters are known to be ineffect ive at transit  speeds while rudders 
are less effective at low speeds. A retractable azimuth thruster can 
be attractive for low-speed manoeuvring in confined waters, but 
fixed propellers are considered more eff ic ient to sustain the higher 
transit  speeds. A common approach is to distinguish the following 
four speed ranges (and define technical solutions for each of them):
• Zero-to- low-speed range (between -2  and 2 krt) valid for, for ins

tance, DP operations or berthing of a vessel.
• Medium-speed range (between 2 and 10 kn) where ships may sail 

in channels, enter ing or exit ing a harbour.
• Transit-speed range (between 10 and 30 kn) such as while cros

sing the ocean.
• High speed (above 30 kn) such as obtained by various ferries.
The above mentioned speed range values are typical operational 
values, which in general depend on the type of ships. When consi
dering ship motion control systems during a specif ic operation, one 
may distinguish between five ship quantit ies to be under control of 
an automatic control system.
• Position control by a DP contro l system.
• Heading control where a sail pilot or DP system maintains the 

vessel heading.
• Course control where a t ra ck  pilot system maintains the vessel 

course over ground.
• Speed control where a speed pilot maintains the vessel speed 

through w ate r  or groundspeed.
• Vessel stabilisation (roll, pitch and heave reduction) accom-



plished w ith  for instance stabilisers, rudder-rol l systems, ballast 
tanks, ride control, et cetera.

The five vessel control quantit ies have a relation with  the above 
mentioned speed ranges. In return, the previously mentioned ship 
types and operational classif ications have a relation to the speed 
ranges and these vessel control quantit ies (see figure 2).
Figure 2 shows the dependency of vessel control quantit ies on ves
sel speeds and operational type. At transit  speeds, some of these 
quantit ies are commonly control led w ith  autopilots or course pilots. 
The latter covers an operational requirement of being able to sail 
automatically from harbour to harbour. Table 1 lists commonly used, 
as well as lesser-known (italic), control solutions.

Ship M otion Control System Architectures  
From the overv iew of speed domains and control quantit ies the con
clusion can be drawn that the required control functionali ty  does 
not change greatly over the speed range, only the devices used for 
control. Figures 3 and 4 illustrate two ways to create a ship motion 
control range suitable for all operational speeds.
Figure 3 is a schematic of the conventional solution, consisting of a 
DP-1 class DP system, an autopilot and manual controls (levers). 
Each is interfaced to the propulsion and steering controls via a se
lector switch. By means of this switch the operator can decide 
w hich  system is allowed to use the propulsion and steering sys
tems. Typically, each system is limited to a specif ic  purpose, and 
switching between control modes and/or speed ranges requires 
switching between control systems. Usually the medium speed 
range is not very well  covered, because the autopilot is intended for 
transit  speed and the DP system and joystick for zero speed. 
Thinking from the ship motion control mindset, it is possible to arrive 
at a different solution. By acknowledging that the control quantit ies 
remain the same across the speedrange, and that only the devices 
used fo r control change, a solution like the one shown in figure 4 
can be designed.
Here, the various systems such as the autopilot and the DP system 
are replaced by a single ship motion control system. The mode se
lection is separated explicit ly from the control system selection.
This allows the operator to switch between modes w ithout the ne
cessity to switch between systems.
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Figure 4. In tegrated sh ip motion co n tro l system  arch itecture

The fac t  that the system is capable of using all control devices for 
various speeds makes it possible to implement a smooth switchover 
between for example using only the rudders for heading control at 
t ransit speed, rudders and a bow thruster at medium speed and bow 
and stern thrusters at zero speed, requiring no action from the user. 
By also including manual control levers, the SMC system can beco
me a system that is "a lways  on" and much easier to use than a 
combination of conventional control systems, leading to an increase 
in manoeuvrabil ity, w ithout an increase in complexity.
The additional benefit  of this approach fo r the yach t  market is a re
duction of equipment (and thus clutter) on the bridge, providing the 
interior designer w ith  more freedom to combine pleasing aesthetics 
w ith  advanced functionali ty.
Perhapsthe best Indication of the added value of this approach is 
the fac t  that more and more DP manufacturers are offering wheel- 
mark-approved autopilot and trackp ilot  functionali ty as part of the 
DP system, instead of only offering a system that excels at keeping 
the ship at a single position.

Future Developments
Although the trend toward  increasing sizes of superyachts should 
subside a bit until the next economic hausse in a couple of years, 
the trends towards increasing complexity is here to stay. There is a 
continuing demand for new technology onboard to fur ther extend 
the boundaries of comfort  and luxury.
Reduction of the ship's roll motion is very important for the comfort  
of passengers. A  combination of zero speed and conventional fins 
are now widely used for largeryachts. The combination of multi
purpose fins (roll reduction and steering across the complete ship 
speed range) and a SMC-like control system as described in [4] can 
lead to increased comfort,  redundancy and reduced resistance and 
power consumption [5],



Figure 5. In tegra ted bridge M Y  Kismet

The increasing bandwidth and lowering cost of satellite communi
cations is starting to make another option to the complexity problem 
feasible: shore support  from experts. Remote diagnostics for machi
nery and electronics is fast becoming a standard feature. The next 
step is moving experts to the shore. This w ay  a specia l ist can provi
de his services to multiple ships via satellite instead of being on
board one. Besides fo r support  in case of problems, the l ink to  the 
shore could also be used to provide advice fo r planning operations 
or even for remote operation of the vessel in combination w ith  a 
skeleton crew.
A t the moment "g reen technology" is a hot topic throughout the 
world , including the yacht industry. A lot of effort is being put into 
exploring green ship concepts (such as hybrid propulsion [6], ener
gy-eff ic ient HVAC, LED lighting). The challenge fo r the se  concepts 
is to convince the owners that they provide value for money in the 
form of increased comfort  (reduction of noise, vibration, smoke, et 
cetera), increased endurance and access to so-called Emission 
Control Areas (MARPOL VI) where str ic t  S O /N 0 x emission limits ap
ply, instead of a moderate reduction in li fecycle cost.

Conclusions
Designing, producing and operating a large yach t  that is easy and 
eff ic ient to operate, requires attent ion from as early as the begin
ning of the design phase until long after delivery of the vessel to the 
owner. Careful attention needs to be paid to every individual aspect 
influencing the performance of a ship motion control system, inclu
ding the performance of the operator.
The SMC approach has evolved as a result of the long history of Im-

tech Marine and Offshore in developing and producing ship motion 
control systems fo r various ships. Specific features of the SMC ap
proach make it very suitable fo r dealing with  the challenges posed 
by the increase in ship size and complexity of systems installed on 
board, and the future trends towards green operations and increa
sing ship-shore integration.
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he Value of Offshore Wind
A Re-Deployable Offshore Measurem ent H as t

On-site measurement campaigns of offshore wind are es
sential for bringing down the cost of developing, enginee
ring and maintaining offshore wind farms. F2F (a joint ven
ture of Ulstein Sea of Solutions and Atlantic Marine & 
Offshore) and BMO Offshore are developing the FlexMet- 
Mast; an innovative, re-deployable offshore met-ocean 
measurement mast, to radically improve the business case 
of offshore wind power.

The F lexM etM ast 

can he lp re trieve  

the necessary  

data to improve  

the business case  

o f offshore w ind

Wind power currently has the best chance of competing w ith  fossil 
power stations in the short term. Offshore w ind power offers signifi 
cantly higher and more constant energy output compared to onsho
re wind power and has lower visual impact. However, developing 
offshore wind projects requires dedicated knowledge and large c a 
pital resources upfront. Projects currently under development in 
North-West Europe and the USA wil l  require a total capital expend i
ture (CAPEX) of around EUR 200 bill ion until 2020. To secure suff i
cient f inancing, risk-averse lenders need to be convinced of the 
project's returns. Since wind speeds and distributions vary s ignifi 
cantly between offshore locations, measurements on-site, that typ i
cally take one to two years, are needed to minimize the project's 
commercial risk and to facil itate a 'bankable' project. Today, the 
only way to obtain this data is to install a permanent meteorological 
mast (met mast) on a hammered steel monopile a t th e  prospected 
site. This requires significant investments in resources, time and 
money at an early, uncertain stage in the project's development. 
Furthermore, an expensive jack-up vessel is required fo r both instal
lation and decommissioning -  provided that it is available.
Therefore, Dutch techno-startup BMO Offshore approached Ulstein 
Sea of Solut ions (USOS) about the Floating-to-Fixed (F2F)-foundati- 
on concept the company had developed in cooperation with A t lan
t ic Marine &  Offshore. The F2F concept seemed a feasible a lterna
tive for fixed met masts and was optimised fo r this new applicat ion. 
The result was a l ight-weight structure of three columns connected 
to a deck box: the FlexMetMast. The columns act as bal last tanks 
with  suction anchors in the lower part, a llowing installation on a 
range of soil types. Essentially, it is a ful ly  commissioned gravity 
based structure which is floated into an upright position and ballas
ted down for installation. BMO and USOS are now assessing soii 
mechanics and tank tes ts  were conducted last August (when going 
to press, the results were  not yet available).
On-site measurements of wind, wave and currents can signif icantly  
improve the business case of offshore wind. The FlexMetMast can 
provide this bankable data at much lower costs since tug boats can 
be used for offshore transportation and installation and the unit can 
be placed temporari ly  and re-deployed to another location after 
completion of the measurement campaign. BMO also applies the 
measurement data fo r cost savings in wind turbine engineering, 
wind farm design and the optimisation of operation and maintenan
ce. Therefore, the FlexMetMast and F2F-foundation enable a more 
eff ic ient roll-out of offshore wind projects.



Door ir. C.J. Verkleij

Gasmotoren komen steeds meer 
op stoom

Al geruime tijd worden gasmotoren als zogenaamde duel-fuelmotoren toegepast 
als hoofdvoortstuwingsmotoren van LNG-tankers (Liquid Natural Gas). De door
braak ervan kwam in het eerste decennium van deze eeuw door de introductie op 
LNG-tankers die toen nog uitsluitend werden uitgerust met stoomturbines.

Afgezien van enkele pogingen met langzaamlopende duel-fuelmoto- 
ren in jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, had Wartsila in
tussen zoveel ervar ing opgedaan met medium-speedmotoren voor 
landinstal laties, dat de toepassing voor LNG-tankers aantrekkel ijk 
werd  vanwege het veel hogere rendement dan de gebruikeli jke 
stoomturb ines en de gestegen brandstofprijzen.
Het voortouw  werd  toen genomen door de Franse w er f  Chantier de 
l'Atlantique met orders voor LNG-schepen met een capacite it  van 
75.000 en 153.000 m3. Deze werden uitgerust met Wartsila medium
speed duel-fuelmotoren van het type  50DF. Daarop volgden tal van 
orders geboekt bij werven in het Verre Oosten en kwam tevens ook 
de toepassing van langzaamlopende dieselmotoren voor LNG-tan- 
kers op gang die echter uitsluitend op zware olie draaien. De boiI- 
off w ord t  hier w ee r teruggevoerd naar de ladingtanks door middel 
van een gepatenteerde koelinstallatie. Maar de ontwikkelingen 
staan niet stil. Al enige tijd is MAN B&W  actie f met proeven op de 
4 c i l inder proefmotor in Kopenhagen, nu werkend als dual-fuelmo- 
to r en aangeduid als type 4T50MT-GI teneinde met de daarmee ver
kregen kennis straks duel-fuelkruiskopmotoren te kunnen bouwen. 
En recent heeft ook Wartsila aangekondigd dat zij naast de succes
volle medium-speed duel-fuelmotoren, ook de toepassing van lang
zaamlopende duel-fuelmotoren n ieuw leven wil inblazen. Daartoe

w ord t  in Triest een testmotor gebouwd welke binnenkort in bedrij f 
w ord t  gesteld. Het streven daarbij  is om in de toekomst de gasmo
tortechnologie voor het hele motorenprogramma toe te kunnen pas
sen, dus zowel voor 2-takt kruiskopmotoren als voor 4-takt medium
speedmotoren. Dit om de uitstoot van C02 te beperken. En de 
vooru itz ichten voor w a t  betreft de beschikbaarheid op lange termijn 
zijn voor aardgas ook gunstiger dan voor aardolie.
Naast de toepassing van dual-fuelmotoren, welke werken volgens 
het Dieselproces, worden ook gasmotoren toegepast welke volgens 
het Ottoproces en dus met vonkontsteking werken. Een van de be
kende merken is het type C 26:33 van Bergen Ulstein thans beho
rend to t het Rolls Royce-concern. Ook Wartsila heeft gasmotoren in 
haar portfolio, namelijk he t type  34SG en sinds kort he t type  50SG 
welke in 18-cil inderuitvoering ruim 18 M W  kan ontwikkelen. Andere 
fabrikanten zoals Caterpi llar/MaK en Hyundai zijn eveneens bezig 
duel-fuelmotoren te ontwikkelen.
Vooral de Scandinavische landen zijn actief in de toepassing van 
dergelijke motoren mede ook door de str ingente(re) regelgeving 
voor de Oostzee die te boek staat als een ECA (Emission Control 
Area). Dit mede vanwege de actieve promotie door een land als 
Noorwegen dat de toepassing van gas- (Ottoproces) dan wel duel- 
fuelmotoren door middel van subsidies ondersteunt.

Figuur I.
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Enkele voorbeelden
Hierboven is reeds aangegeven dat een groot aantal duel-fuelmoto- 
ren is toegepast op LNG-tankers. De toepassing op andere schepen 
kwam langzamer op gang. In 2000 werd  de Noorse veerboot m.s. 
Gultra van de rederij Fjord Line in dienst gesteld waarvan de hoofd
motor op aardgas loopt. Sindsdien zijn meerdere zusterschepen ge
bouwd. Eind dit jaar hoopt deze rederij de grootste LNG-ferry ter 
wereld in gebru ik te  stellen. Deze w ord t  uitgerust met drie 9-c il inder 
Bergen gasmotoren type C26:33 welke als hoofdmotoren dienen 
voor een elektrische voortstuwingsinsta l lat ie. Daarin is plaats voor 
242 auto's en 22 vrachtwagens. Vanwege de korte vaarroutes is de 
Oostzee een geschikt vaargebied voor het gebru ik van LNG als 
brandstof voor scheepsmotoren van ferries. De infrastructuur daar
voor geschikt maken is relat ief eenvoudig, a lhoewel de Noordzee 
dienaangaande ook passend kan zijn. Maar zoals hierboven ver
meld, biedt vooral Noorwegen gunstige perspectieven vanwege de 
actieve promotie met subsidies.
Ook in Nederland worden init iatieven genomen, onder andere met 
de bouw van de binnenvaarttanker Argonon van de rederij Deen 
Shipping. Dit schip, uitgerust met een Scheldehuid, ook wel bots- 
wand genoemd, komt in het najaar in de vaart. De voortstuwing 
vindt plaats door middel van twee Caterpi llar duel-fuelmotoren type 
3512 van elk 1120 kW. De brandstof w ord t  opgeslagen in een cryo- 
gene tank met een inhoud van 40 m3. Voorts is er een voorraadtank 
voor gasolie om als pilotbrandstof te dienen voor de ontsteking van 
de dual-fuelmotoren. Ook bij het wegvervoer gaat men een dergeli jk 
systeem van opslag toepassen. De cryogene tanks zijn dubbe lwan
dig vacuüm geïsoleerd en kunnen als zodanig circa een w eek stil 
staan alvorens de druk in de tank te hoog wordt. Zodra de motor 
w ee r in bedrij f komt, zakt de druk in de tank weer. Het werken met 
dergelijke tanks vergt dus de nodige aandacht en planning. Overi
gens w ord t  al geruime tijd aardgas toegepast bij het openbaar ver
voer. Daarbij word t  het aardgas opgeslagen in een batterij hoge- 
drukflessen.

Onlangs heeft Viking Line bij de w er f  STX Finland in Turku een ro-ro- 
veerboot besteld van 57.000 gt welke met duel-fuelmotoren word t  
uitgerust. Dit schip w ord t  begin 2013 opgeleverd en zal veerd iensten 
verrichten tussen Helsinki en Stockholm.

Een innovatief concept: het Quantum 9000 concept 
Het Noorse classif icatiebureau Det Norske Veritas (DNV) heeft re
cent enige concepten uitgewerkt, namelijk één voor een container
schip en één voor een tanker waarbij  duel-fuelmotoren worden toe 
gepast. Daarbij word t  gestreefd naar een optimaal ontwerp zowel 
w a t scheepsvorm, scheepsweerstand als voortstuwingsrendement 
betreft. Het eerst genoemde project, dat bekend staat als het 
"Quantum 9000 Concept", word t  nader toegelicht. Het betreft een 
containerschip zoals afgebeeld in f iguur 1, met een capaciteit  van 
circa 8700 teu en voorzien van een langzaamlopende duel- fuelmotor 
type MAN B&W  9S80ME-C9.2-GI van 40.500 k W -  78 t/min. De 
hoofdmotor is anders dan gebruikeli jk achterin geplaatst. De brug 
staat meer voorwaarts  waardoor meer bovendekse containers kun
nen worden vervoerd terwij l  de zichtlijn merkbaar beter is dan inge
val brug en machinekamer midscheeps worden geplaatst. De tank- 
capaciteit  bedraagt 4000 m3 zware olie, 6500 m3 LNG en 1600 m3 
diesel of gasolie. De snelheid bij 85 procent MCR met 15 procent 
sea margin bedraagt 22 kn. De actieradius bedraagt bij kru issnel
heid circa 16.000 mijl. Om de emissie van NOxte reduceren word t

Enkele gegegevens van het Quantum 9000 concept
Lengte tussen loodlijnen: 297 m
Breedte: 48 m
Diepgang: 13,5 m
Blokcoëff icient: 0,58
Laadvermogen: 81.155 t
Snelheid (op ontwerpdiepgang, 85 procent
MCR/15 procent sea margin): 22 kn
Aantal containers: 8708 teu
Hoofd motor: MAN 9S80ME C9.2-GI

MCR: 40.590 kW @78,0 t/min
Hulpmotoren: 4x 2500 kW
Noodgenerator: 1x 250 kW
Boegschroeven: 2x 2000 kW

Specificatie van de hoofdmotor MAN B&W 9S80ME-
C9.2-GI
Diameter: 800 mm
Slag: 3450 mm
S/D: 4,31
Vermogen: 40.590 kW
Toerental: 78 t/min

P « : 20 bar
C : 9,0 m/s



EGR (Exhaust Gas Recirculation) toegepast waardoor deze installa
tie kan voldoen aan de toekomstige richtli jnen van IMO Tier III w e l 
ke vanaf 2016 van kracht worden.
Het vloeibare aardgas (-162 °C) w ord t  opgeslagen in twee  geïso
leerde gastanks van elk 2500 m3 welke voor in het schip te r hoogte 
van de brug zijn geplaatst alsmede een tank van 1500 m3 achter in 
het schip ter plaatste van het machinekamerschot aan de voorzijde. 
In f iguur 1 zijn deze tanks duidel ijk te herkennen. Enige gegevens 
van dit concept zijn te vinden in het kader.
Deze specif icatie is identiek aan een uitsluitend op dieselol ie draai 
ende motor. Dit w ord t  mogeli jk gemaakt door het gas onder hoge 
druk, namelijk 300 bar bij 45 “C ± 10 “C in te spuiten. Daartoe dient 
het gas uit de cryogene tanks op de juiste temperatuur te worden 
opgewarmd. De ontsteking vindt plaats door middel van een kleine 
hoeveelheid dieselolie, de zogenoemde p ilo tfu e l. Een en ander 
vergt speciale systemen om het vloeibare gas in de cryogene tanks 
te verpompen, te vergassen en op druk te brengen. De gasleidingen 
worden dubbelwandig uitgevoerd waarb ij  de ruimte tussen de b in - 
nen- en buitenpijp continu geventi leerd wordt. Extra veil igheids
voorzieningen zijn een vereiste zoals het vullen van die ruimte met 
inert gas in geval van calamiteiten. Daarbij zijn ook de nodige regel
systemen en veiligheidsvoorzieningen nodig zoals onder andere een 
analysesysteem om de mogelijke aanwezigheid van koolwaterstof
fen ind e  dubbelwandige gasleidingen aan te kunnen tonen. Dit alles 
onder een " fa ils a fe "- regie  zodat bij een eventueel wegvallen van 
de gastoevoer de motor d irect op zware olie kan worden overge
schakeld. Daarop volgt dan automatisch het gasvrij maken van de 
hoge druk gaspijpen en het complete toevoersysteem. Dit alles zon
der dat er een dip in motorvermogen optreedt.
De inspuiting van de brandstof v indt plaats door middel van twee 
gasinjectiekleppen en twee standaard brandstofkleppen per c i l in 
der, zie f iguur 2. Deze standaard verstu ivers zijn aangepast vanwe
ge de speciale functie die zij hebben om de verbranding in te leiden 
met de p ilo t fue l.  Maar tevens kunnen deze verstu ivers het bedrij f 
op dieselolie op elk moment geheel of gedeelteli jk  overnemen.
Bij het project is tevens gekeken naar de toekomst om voorbereid te

Figuur 3. Schema u itlaa tgasrecircu la tie  (EGR)

F iguu r4. Opstelling M A N  B&W5S6QME-C8.2 m et EGR-systeem

zijn op de eisen ten aanzien van de uistoot van NOx die ook bij duel- 
fuelrnotoren worden gevormd. In dit opzicht is er nagenoeg geen 
verschil  met een bedrij f dat uitsluitend op dieselolie of zware brand
stof draait.
Eén van de methoden is de toepassing van uit laatgasrecirculatie, in 
de technische pers veelal aangeduid met "Exhaust Gas Recirculati
on" (EGR). Door uit laatgasrecirculatie toe te passen word t  een klein 
deel van de beschikbare zuurstof ind e  spoellucht vervangen door 
uit laatgasproducten, te weten C02 en H20. Naast de verminder ing 
van de beschikbare zuurstof in de verbrandingsru imte, neemt de 
soorteli jke warmte, vooral door de aanwezigheid van H20 toe w aar
door de verbrandingstemperatuur verder w ord t  gereduceerd. Daar
door neemt de vorming van NO^ af. Afhankeli jk  van het percentage 
recirculatie  is het mogel ijk aan de toekomstige eisen van IMO Tier 
III (vanaf 2016 voor ECA-gebieden) te voldoen. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat een dergelijke voorziening gepaard gaat met een 
kleine toename van het brandstofverbruik. In f iguur 3 is een schema 
van een dergelijk recirculatiesysteem weergegeven.
Volgens het hier afgebeelde schema w ord t  een deel van de uit laat
gassen door een wasinr icht ing, de zogenoemde sc ru b b e rgeleid a l
w aa r het gas w ord t  gereinigd. Vandaar gaat het naar een koeler 
met druppelvanger. Een W owerverhoogt de druk zodanig dat uit
laatgas kan worden toegelaten in de spoellucht-rece/Ver. De recir 
culatie w ord t  geregeld door de ingestelde waarde van apparatuur 
welke het zuurstofgehalte in spoellucht en uitlaat meet. Verder zijn 
er in het systeem voorzieningen aangebracht om het water  uit de 
scrubber inclusief het eventueel gevormde SOx te reinigen. Experi
menten in de prakti jk met een dergelijk systeem zijn sinds maart
2010 aan de gang op het containerschip m.s. A lexander Maersk, 
bouwjaar 1998, met hoofdmotor MAN B&W  7S50MC van 10.125 kW- 
127 t/min.
Door 30 tot 40 procent recirculatie  toe te passen, kan de NOx-uit- 
stoot met circa 80 procent worden gereduceerd en voldoet de in
stallatie aan de toekomstige eisen conform IMO Tier III.
Figuur 4 geeft  een opstell ing w eer van een motor uitgerust met een 
dergelijke scrubber.



Doel van de proeven is vas t te  stellen w a t  de invloed is van het 
EGR-systeem op het gedrag van de hoofdmotor, in het bijzonder 
voor w a t  betreft de cil inders en uit laatsystemen. Tot nu toe verlopen 
de proeven naartevredenheid. Daarbij moet ook worden beoor
deeld het gedrag van het gehele EGR-systeem da t toch  wel een ta 
melijk gecompliceerd  geheel is geworden. De vermindering van de 
uitstoot van NO^ is al met al een soort zwaard van Damocles gewor
den voor de motorfabrikanten, wan t voor 2016 moeten nieuwe moto
ren aan de zwaardere eisen voldoen om in de ECA-gebieden te mo
gen varen. Oplossingen komen er zo te zien wel aan, maar het 
worden intussen hele chemische fabrieken.

Triality VLCC-concept
Met het Triality VLCC (Very Large Crude Carrier)-concept heeft DNV 
in december 2010 een soortgeli jk  pro ject gelanceerd voor supertan
kers. In een eerste opzet met twee langzaamlopende duel-fuelmoto- 
ren met daarbij een scheepsvorm die geschikt is om zonder baIlast- 
w a te r  retourvaarten te kunnen maken. Een dergelijk concept is in 
eerste instantie duurder dan een conventioneel type, maar de ver
wacht ing  is dat de exploitatiekosten die extra investeringen kunnen 
compenseren. Overigens is het de bedoeling ook nog andere va r i 
anten te bestuderen, nameli jk een variant met duel-fuel medium-

speedmotoren en één met gasmotoren werkend met vonkontste- 
king. In dit artikel w ord t  dit concept niet nader toegelicht.

Besluit
Al lijkt de grootschalige toepassing van LNG als brandstof voor 
scheepsvoortstuwing nog ver weg, de aanzet ertoe is nu duidelijk 
merkbaar. Daarbij speelt het mil ieueffect een significante rol, met 
name vanwege het fe i t  dat door de toepassing van LNG de uitstoot 
van C02 met circa 25 procent word t  gereduceerd. Gasmotoren ko
men steeds meer op stoom!
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Door ir. G. Lagers

Spars als drijvende 
productieplatformen

Spars als zodanig zijn vandaag beslist niet meer uniek. In de Golf van Mexico 
zijn er een achttiental geïnstalleerd in waterdieptes van 600 tot 2400 m (zie ta
bel). Ondanks een pioniersrol heeft Nederland geen deel gehad aan ontwerp of 
bouw van de latere spars, waarvan de eerste in 1996 in bedrijf is gesteld. Is dat 
misschien toch een effect geweest van de kater die Greenpeace de Nederland
se industrie heeft bezorgd in 1995? Het Franse ingenieursbureau Technip is nu 
toonaangevend voor het ontwerp en het merendeel van de bestaande spars is 
gebouwd in Finland. Bij transport en installatie spelen Dockwise en Heerema 
wel nog steeds een hoofdrol.

Juni 1995. Nog voordat de kruitdamp geheel was opgetrokken, werd 
duidel ijk dat in de schermutseling tussen Greenpeace en Shell over 
de Brent storage spar, Shell aan het kortste eind trok. Onder druk 
van de publieke opinie en wegbli jvende klanten besloot Shell af te 
zien van het afzinken van de overbodig geworden spar. In plaats 
daarvan is de romp in stukken gesneden, die gebru ikt zijn voor de 
bouw van een kade. Dat de door Greenpeace verspre ide informatie 
deels onjuist was, is interessant voor de geschiedenisboeken, maar 
de bekentenis daarvan kon aan de loop der dingen niets meer ver
anderen.
De Brent-spar is de eerste spar ooit  gebouwd en is vooralsnog 
uniek: de enige spar in de Noordzee, in betrekkelijk ondiep w ater  en

Verschillende spars van Technip (©  Technip)

de enige zover die uitsluitend voor opslag van olie bestemd was, 
teneinde Shell in staat te stellen de productie uit het rijke Brentveld 
te starten voordat er een oliepijpleiding naar dit veld beschikbaar 
was. Dat verklaart ook de betrekkeli jk korte diensttijd van de spar: 
van installatie in 1976 tot decom m issioning  in 1991. Na gereedkomen 
van pijpleidingen was de functie van de spar niet essentieel meer. 
Uniek ook voor Nederland: het idee voor de Brent-spar kwam uit de 
portefeuil le van Shell Den Haag, het ontwerp werd ontwikkeld en 
u itgewerkt door IHC Gusto (de werf) in Schiedam en de bouw had 
plaats op de werven van Gusto en Wilton in Schiedam. Netherlands 
Offshore Company (NOC) assembleerde de "f les" en de topsides en 
Heerema verzorgde de installatie in het Brentveld.

W a t is een spar?
Het woord spar is geen acroniem, zoals zoveel korte namen in de 
offshore-industr ie. Het woordenboek omschrij f t  spar als een houten 
of metalen paal, een rondhout, bijvoorbeeld als mast of boegspriet. 
Vanaf het eerste begin is de term gebru ikt om een dri jf l ichaam te 
beschrijven, dat soms lijkt op een buitenmaatse fles, soms op een 
eenvoudige cilinder. Overigens wordt soms ook de term deep d ra ft 
caisson  gebruikt.
Operationeel drij ft  de spar met zijn lange as verticaal;  t i jdens bouw 
en transport  is deze as to t nog toe steeds horizontaal geweest. Ken
merkend is, dat de spar in operationele conditie een diepgang heeft, 
die vele malen groter is dan zijn diameter. Dit leidt to t tw e e  gelijkti j
dige effecten die samen resulteren in minimale dompbeweging in 
zeegang: door het relatief kleine water li jn  doorsni jdend oppervlak is 
de resonantieperiode voor dompen erg lang, buiten het gebied van 
energierijke golfperiodes, en door de diepe onderdompeling van de
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kiel zijn de dompkrachten erg klein. Minimale domprespons was 
voor de Brent-spar een plezierige eigenschap, omdat dit lage belas
ting opleverde in de offload ing boom  en in de slangen die de opslag
tank verbonden met de zeebodem. Deze slangen waren bij Brent vrij 
kort: in een waterdiepte van 140 m had de spar een diepgang van 
109 m. Bij de huidige productiespars in de Golf van Mexico is de 
waterdiepte groot. De wens voor minimale vertica le bewegingen is 
nu vooral ingegeven door het gebru ik van zogenaamde dry trees: 
putafsluiters boven water, op één van de dekken van de spar. Zo'n 
dry tree vraagt om een stalen pijpverbinding met de zeebodem en 
het is duideli jk  dat de verticale flexibi li te it  van zo’n verbinding mini
maal is. De geringe dompbeweging van de spar word t  opgevangen 
door de putafsluiters op een verende fundatie op te stellen, met een 
slag van typisch 3-5 m. Een andere mogel ijkheid is door middel van 
drijvers (buoyancy cans) de rise rs  van de putten onder spanning te 
houden, onafhankeli jk  van de geringe bewegingen van de spar. In 
beide gevallen worden de afsluiters door middel van flexibele slan
gen verbonden met de separatoren van de productie-instaNatie.
De wens to t gebruik van dry trees is ingegeven door de lage kosten 
in vergeli jking met w et trees  op de zeebodem en de veel gemakkeli j
kere toegankeli jkheid van afs luiter en put. Alleen spars en tension  
leg p latform s, maar natuurl ijk ook alle bottom  found edp la tfo rm s  zijn 
geschikt voor het gebru ik van dry trees.

Ontwerp
De "klassieke spar" bestaat uit een lange, verticaal dri jvende c i l in 
der, die dus maar twee hoofdafmetingen heeft: diameter en diep
gang. De diameter is niet heel groot, typisch 20-30 m to t een voorlo
pig maximum van 45 m (Holstein-spar) en de diepgang is juist wel

groot, in geval van Holstein meer dan 200 in. Uiteraard is de cilin- 
derlengte groter dan zijn diepgang. Het boven w ater  uitstekende 
deel draagt de dekken met productieapparatuur, de zogenoemde 
topsides o fpay load . Deze vertegenwoordigen een aanzienl ijk ge
wicht, dat het noodzakelijk maakt zware ballast aan te brengen bij 
het ondereinde van de spar. Door de relat ief kleine diameter in de 
water l i jn  is de vormstabil i te it  van de spar gering; men moet het dus 
hebben van gewichtsstabil i te it ,  hetgeen betekent dat het zwaarte
punt onder het drukkingspunt moet liggen.
De klassieke spar li jkt geïnspireerd op de Brent-spar, maar het grote 
verschil  is dat Brent een opslagtank was, terwij l  geen van de pro
ductiespars in de Golf van Mexico opslagfacil ite iten heeft. Een suc
cesvolle var iant is de truss spar waarin het onderste deel van de c i
linder is vervangen door een open vakwerk. Dit verbindt een 
ballastkist {so ft tank) me teen  relat ief korte dri jvende ci linder [ha rd  
tank) die op zijn beurt de topsides draagt. Het vakwerk bevindt zich 
in het gebied waarin  bij de klassieke spar de romp gevuld is met 
waterballast; alleen het bovenste, lege gedeelte van de klassieke 
spar verschaft  het dri jfvermogen om topsides, eigen gew ich t en bal
las t te  dragen. Gebleken is dat de dompbeweging van de truss spar 
nog gunstiger is dan die van de klassieke spar door de grote dem
ping, die het vakwerk  creëert.
Andere varianten als de ce lls p a re n  de MiniDoc lijken vooralsnog 
niet populair te zijn geworden en worden hier onbesproken gelaten. 
Het "scheepsbouwkundig" ontwerp van een spar is betrekkeli jk 
eenvoudig, door de simpele vorm en eenduidige belasting. Een ex
treme conditie voor de sterkte is de upending, enigszins verge li jk
baar met de tewaterla t ing van een schip. Tijdens upending zijn hoge 
spanningen aanvaardbaar.

Spar aan boord  

van h e tzw a re la - 

dingschip M igh ty  

Servant 1 van 

Dockwise



M ad  Dog truss sp a r van BP {©  BP p.l.c .)

Een bijzonder verschijnsel bij spars w ord t  gevormd door de horizon
tale bewegingen in stroming. Juist  in de Golf van Mexico, de enige 
zee w aar spars momenteel worden gebruikt, treden betrekkeli jk 
sterke stromingen op (de loop cu rre n t). Door wervelafscheid ing 
{vo rtexshedd ing) worden krakelingvormige, horizontale oscil laties 
geïnduceerd, die to t betrekkeli jk grote uitslagen kunnen leiden. Dit 
probeert  men te minimaliseren door het aanbrengen van vortex  
spoilers, hoge frames die als een spiraal aan de buitenkant van de 
romp zijn aangebracht. Het gevolg is een vergroting van de w eer
stand in stroming en dus de behoefte aan een sterkere verankering. 
Varianten op dit systeem zijn to t nog toe niet toegepast;  men zou 
zich kunnen voorstellen dat een veelhoekige in plaats van ronde 
spar minder last van vortex shedding zou hebben, met een kleinere 
weerstandstoename dan die van de spoilers op een ronde cilinder.

De Brent storage spar
Zoals in de inleiding gesteld, was de Brent-spar de eerste ooit ge
bouwd en de naamgever van het generieke ontwerp. Rond 1969 be
gon Shell met het uitwerken van een idee voor een dri jvende op
slagtank om bij nieuwe offshore velden de start  van de olieproductie 
te kunnen vervroegen. Early production  was en is een aantrekkeli j
ke route voor oliemaatschappijen. De productontwikkelingsafdeling 
van IHC Gusto kreeg opdracht om het nodige voorontwerp- en re-

kenwerk te  doen. Toen dus in 1971 een rijk offshore veld werd ont
dekt in het Engelse deel van de Noordzee, dat de naam Brent kreeg, 
kon snel gestart  worden met het detai lontwerp, w ee r door IHC 
Gusto. De bouw van de spar werd aanbesteed bij Wilton en Gusto.
In 1975 werden de twee delen, romp en topsides, naar Noorwegen 
getransporteerd en in diep w a te r  van de Erfjord geassembleerd. 
Intussen was ook begonnen met de bouw van productieplatforms. 
Brent Bravo, dat gereedkwam in 1975, was het eerste van de vier.
Na installatie van de spar kon de productie beginnen op 11 novem
ber 1976. De spar kon 300.000 barrel (48.000 m3) olie opslaan in zes 
gel ijkvormige tanks. Door een operationeel probleem zijn in januari 
1977 twee van de zes opslagtanks beschadigd. Vanaf dat moment 
was de capacite it  gereduceerd to t 200.000 bis.
Een kenmerk van de spar is zijn constante diepgang; een "ballast- 
d iepgang" als bij tankschepen van zo'n 40 procent van de toege la
den diepgang is niet toelaatbaar in verband met de dri jvende stab i li 
te i t  en de permanente verbinding met de zeebodem door relatief 
korte slangen. Dit betekent dat in " lege" toestand de spar zoveel 
bal lastwater moet bevatten als correspondeert met het gew ich t  van 
de ruwe olie in vol beladen toestand. Dit kan alleen worden gereali
seerd door de ladingtanks met zeewater te vullen als er geen lading 
in zit. Tevens moet een apart compartiment in ballastconditie leeg 
zijn, maar in beladen conditie gevuld zijn met bal lastwater om de 
vermindering van gew ich t  in de ladingtanks ten opzichte van de bal
lastconditie te compenseren. Bij een soorteli jke massa van ruwe 
olie van 850 kg/m3 betekende dit voor de Brent-spar ongeveer 8400 
ton zeewaterballast, in te nemen in de buoyancy con tro l chambers, 
gesitueerd boven in de romp en in de nekvan de spar.
Het fe i t  dat de ladingtanks van de spar w isseltanks moesten zijn, 
betekende in de tanks een scheidingsvlak tussen olie en zeewater. 
Bij het vullen van de tanks met olie werd het zeewater verdrongen 
via risers en skimmers, waarin oliesporen in het w a te r  werden ver
w ijderd om overboord lozen mogeli jk te maken. Bij het overpompen 
van de tanklading in een shuttle  tan ke rw as  zo’n tussenstap niet no
dig. Via een slang die met een kraan op de draaitafel van de tops i
des werd gehanteerd, kon de hele sparinhoud binnen tien uur w o r 
den gelost. Dit systeem was ontworpen voor zeecondities to t 5 m 
significante golfhoogte; de survivalcondit ies in het Brentveld waren 
onder andere windstoten to t 133 knopen en een maximale golfhoog
te van 32 m.
In 1978 werd  de Brent System-pijpleiding in gebru ik genomen. 
Sindsdien was de functie van de spar niet meer essentieel. In 1991 
is hij uit bedrij f genomen; decommissioning hield onder andere in 
het verwijderen van restanten ruwe olie uit de tanks, schoonspoe- 
len van het le id ingwerk en dergelijke. De o l ie-watermengsels van 
deze operatie werden in een tanker gepompt en afgevoerd. Het ce r
tifica te  o f  fittness  was geldig to t in 1995 en vernieuwing daarvan 
bleek nogal kostbaar te zijn. Het was dus logisch dat Shell besloot 
in 1995 de spar u it het Brentveld te verwijderen. Het oorspronkel ijke 
plan om de spar in diep w a te r  af te zinken stuitte op hevig protest 
van Greenpeace, met de in de inleiding genoemde gevolgen.



De latere spars
Nog vóór de heibel over de Brent-spar ontstond, had de Amerikaan
se oliemaatschappij  Oryx opdracht gegeven aan DOT en partners 
om een drijvend productieplatform te ontwerpen voor een klein o lie
veld, dat was ontdekt in middeldiep w ater  in Viosca Knoli (offshore 
de Mississippidelta). De sparvorm werd  gekozen en vervolgens ge
bouwd en geïnstalleerd door Spars International, een joint venture 
van Aker Mari t ime en J. Ray McDermott. Daarmee was een nieuw 
concept geïntroduceerd in de Golf van Mexico, dat al snel opvolging 
vond. In de tabel zijn de spars in de Golf van Mexico -  daarbuiten is 
alleen in Maleisië een spar geïnstal leerd; de Kikeh-unit -  gerang
schikt naar oplopende waterdiepte.
Grote waterdiepte vormt voor een spar geen probleem, zij het dat de 
verankering aangepast moet worden. De Shell Perdido-spar werkt 
in een waterdiepte van bijna 2500 m. Toch is Perdido niet de groot
ste spar. Het hangt er een beetje vanaf welke criteria men aanlegt. 
De grootste oliestroom word t  gegenereerd op de Hoover/Diana- 
spar van Exxon: 154.000 boe per dag (boe = barre l o f o i! equivalent, 
dat wil zeggen de combinatie van olie en gas waarbij  het gas op 
energie-inhoud w ord t  omgerekend naar boe). De Genesis-spar van 
ChevronTexaco heeft de meeste putten: 26. De grootste afmetingen 
zijn die van de Holstein-spar, waarvan de waterverplaats ing 95.000 
m etric  tons is.

De class ic  productiespars zouden ook kunnen dienen als opslag
tanks, in de stijl van de Brent-spar. Dit zou de spar uiteraard com
plexer maken, zowel in ontwerp als operaties. De behoefte aan op
slag is in de Golf van Mexico niet groot, omdat een goede pijp- 
le id inginfrastructuur beschikbaar is. Zoals de tabel laat zien, w int 
de truss spar het van de classic spar en bij een truss spar is opslag 
geen optie.
Bij toenemende waterdiepte w ord t  de effectiv ite it  van traditionele 
ketting- en staaldraadverankering steeds minder. In de 1464 m w a 
terdiepte van de Diana-spar kon Exxon nog gebruikmaken van s taa l
draad: twaa l f  li jnen van 165 mm diameter. De Perdido-spar in 2384 m 
gebru ikt negen polyester li jnen met kettingvoorlopers: het gewicht 
van staaldraad zou hier excessief zijn geweest. Als ankers worden 
bij veel spars suction  cans  gebru ikt en ook hier is de schaalvergro
ting in diep water te zien: elk van de negen zuigankers van Perdido 
woog 226 ton.

Conclusie
Concluderend mag men stellen dat spars tussen andere drijvende 
productieplatforms een nicheposit ie  hebben. Ten opzichte van TLP’s 
geldt een kostenvoordeel, met behoud van de mogeli jkheid om dry  
surface trees te  gebruiken en SCR's voor het afvoeren van geprodu
ceerde olie en gas.

Naam Eigenaar Type W aterd iep te Rom plengte D iam eter In bedrijf Payload short tons Xm as trees

Neptune Oryx1 classic 588 215 21,95 1996 5900 16 wet
Medusa2 Murphy truss 678 179 28,65 2002 8 dry
Genesis Chevron classic 792 215 37,20 1998 8695 20 wet
Gunnison Kerr McGee3 truss 945 167 29,87 2003 10.770
Front Runner Murphy truss 1006 179 28,65 2004
Nansen Kerr McGee truss 1121 165 27,45 2001 8500 9 dry
Boomvang Kerr McGee truss 1053 165 27,45 2002 8500 5 dry
Holstein BP truss 1324 227 45,72 2004 47.000 dry
Mad Dog BP truss 1348 169 39,00 2005 18.500 dry
Hoover Diana Exxon classic 1463 215 37,20 2000 15.500 Dry/wet
Horn Mountain BP truss 1653 178 32,30 2002 14 dry
Devil ’s Tower ENI truss 1710 179 28,65 2004 9300 8 dry
Tita n ATP minidoc 1201 2009 wet
Tahiti Chevron truss 1250 170 39,00 2009 9950 8 wet
Kikeh4 Murphy truss 1330 142 32,00 2007 24 dry
Constitution Anadarko truss 1515 167 29,87 2006 10.770 Dry/wet
Red Hawk Kerr McGee cell 1616 171 19,51 2004 3600 2 wet
Perdido Shell truss 2384 169 36,00 2010 22 dry 13 wet

A ctieve spars in de G olf van M exico  

11n 1998 is  Oryx overgenomen door K e rr McGee 

2 M edusa, Front Runner en D evil’s Tower zijn  FloaTEC spars, de overige Technip 

3 In 2006 is K errM cG e e  overgenomen doorA nadarko  

4 Enige sp a r bu iten de G olf van M exico
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The new Panama Canal w ill certainly influence future ship designs. The new 
locks, scheduled to be ready for traffic in 2014, were sized mainly with large 
container vessels in mind, but car carrier design could perhaps be influenced 
even more by the larger link between the Atlantic and Pacific oceans.

Special purpose buil t car carriers were  introduced in the 1960s, 
and have since taken on the very distinctive look that has 
remained more or less the same during the last decades. No 
big design changes to their outward appearance have taken 
place, and one can hardly claim that pure car and t ruck  earn 
ers (PCTC) are the most streamlined or gracefu l looking ships 
sailing the w or ld ’s oceans. They are optimised fo r maximum 
car-intake, which means th a t th e  car deck area must also be 
maximised. As there are limitat ions to the main dimensions, 
these ships have grown upwards with all corners stretched to 
the max, resulting in a very boxlike shape.
With  the larger locks in the Panama Canal due to be opened 
soon, the shipping industry is quickly approaching a new era. 
This expansion wil l  change the PCTCs most cri t ical limitation, 
the maximum allowed beam, which wil l  increase from 32.2 m to 
49 m. This wil l  fundamentally  inf luence the design of PCTCs, a l
lowing new alternative concepts.

The Conventional PCTC
There seems to be an almost unwri tten rule as to how a PCTC

should look. PCTCs all look very much the same, regardless of 
when or where in the world  they were designed. The arrange
ment is based on a common c o n c e p t fo r th e  eff ic ient transpor
tat ion of cars and other wheel based cargo in today’s market. 
Cars are quite light compared to the ir size and PCTCs therefore 
represent volume cri t ical ships ra therthan  we ight  limited. This 
means tha t  large cargo volumes and deck areas are more im
portant than a large deadweight capacity. Today’s PCTCs are, 
there fore , characterised by low block coeffic ients that are typ i
cally somewhere between 0.57-0.67. This range is much lower 
than for other types of cargo vessel, and it provides the PCTC a 
nice slender hull form be low the  waterline.
The design of the hull is otherwise characterised by clear limits. 
The Panama Canal’s original locks have defined the maximum 
beam as 32.2 m, and the maximum length is usually below 200 m 
because of restr ictions in Japanese ports. Taken together, these 
two parameters limit the deckarea  size, and in o rde rto  incre
ase capacity and gain eff ic iency of scale benefits, the desig
ner's only option has been to add more and more decks. Howe
ver, in this too the limit was reached, as stability became crit ical
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w ith  the narrow hull beam limited by the canal locks. It has 
even reached the point that many PCTCs require fixed bal last in 
the form of both concrete and ballast water  to lower the ves
sel’s overall centre of gravity and reach suff icient stability. With 
this reduction in the centre of gravity, vessels were then able 
to load more vehicles at higher levels in the ship thus maxi
mising payload and not suffer ing from an elevated centre of 
gravity it might otherwise present. One can clearly conclude 
that " transport ing" bal last is not an ideal solution, as extra 
we igh t increases resistance. This added energy consumption 
is not in line w ith  the trends of today's society and the need to 
cut emissions. On the other hand, with  the given restr ictions in 
length and beam, the use of ballast has been an economical 
solution as more cars can be (transported by a single ship. 
Theoretically,  the tradit ional PCTC can carry up to 6500 cars, 
but the standard car unit reflects dimensions of a small 1970 
era car. Today’s sl ightly larger modern ca r takes  more space 
and reduces this unit number. A more accurate indicator of 
vessel capacity is the cargo deck area, which is around 55,000 
m2for a PCTC with in the given ship main part icular dimensions.

During recent years we have witnessed some PCTCs excee
ding this size category with  a capacity approaching 8000 cars. 
This has been achieved by increasing vessel length and the 
abandonment of the old Japanese port limit. The beam and ex
ternal shape has otherwise remained remarkably unchanged.
To provide economic transport life extension, the industry also 
lengthened several existing PCTC vessels to expand capacity 
toward  this competit ive range.
Another developing PCTC trend has been the increased f lex ib i
lity to carry dif ferent cargoes. This is il lustrated by greater free 
heights on some cargo decks to accommodate height sensitive 
rolling vehicles and larger cars, such as vans and SUVs that 
have become increasingly popular in certain markets.

The N ew  Canal
The remaining big limitation on PCTCs is the beam for passage 
through the existing Panama Canal. The length and draught of 
the locks are not cri t ical restrictions, as the 294 m length and 
12 m draught are clearly more than that of today's PCTCs. The 
new Panama Canal locks wil l  a l low  ships that are 366 m long,
49 m wide, and having a draft of 15 m. The size of the new  lock 
chambers is even larger, but the size of ship is sl ightly restr ic 
ted so as to a l low  suff icient space fo r tu g  boat operations.
By far the biggest impact of the new Panama Canal is that it wil l 
a llow much larger vessels to pass. This is especially important 
for container vessels, as most new container vessels are too 
large to pass through the existing locks. A traditional Panamax 
container ship can carry around 3500-4500 teu, whereas today’s 
large Post Panamax container vessels are in the 8000-12,000 
teu range. The main aim o f th is  new, third set of canal locks was 
to enable passage fo r these modern vessels as wel l  and to cap
ture this important segment of the market. The traditional Pana
max vessels were  becoming less competitive, and the fear was 
that the large vessels taking other routes would cannibalize a 
portion of the canal's trade volumes. The new canal locks were 
designed with  these larger and already existing container ves
sels in mind. While  we can expect more vessels to be designed

A conventional PCTC show ing the typ ica l box like shape
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with the new canal in mind (NPX = New Panamax), the main de
sign features of container vessels is unlikely to change due to 
the larger canal locks. The design development of PCTCs is 
more likely to be impacted bythe  new canal. The removal of the 
beam restriction wil l  open up opportunities for a totally new ap
proach to the cargo space arrangement.

How W ill the N ew  Canal Im pact PCTC Design?
The new canal locks wil l  a l low  much larger beams, and this wil l 
be the most likely change to the design of PCTCs. The incre
ased breadth wil l provide enhanced stability, thereby solving 
this issue. No permanent or w a te r  bal last wil l  be needed and 
consequently, there wil l  be a reduction in displacement with  a 
subsequent positive impact on power demand.
We have already seen some PCTCs exceed the 200 m length 
mark and this wil l become more the future norm. This longer 
length combined with  larger breadth, wil l  signif icantly  expand 
available car deck areas. The number of decks can therefore 
be reduced, while still offering the same or greater cargo capa
city. Reducing the number of decks wil l  have many positive ef
fects. There wil l  be few er  ramps between the decks and the 
loading drive distance wil l become shorter resulting in shorter 
loading times. The few er  decks wil l  also reduce the side and 
profile sail area of the ship resulting in lower wind resistance 
which is an inherent issue fo r boxy PCTCs.
The freedom to select larger main dimensions wil l  also open up 
possibilities for significantly increasing the size of the ship. The 
trend towards larger ships has been a feature of many segments 
of shipping, such as container vessels, bulk carriers and cruise 
ships. A similar increase in capacity might also o cc u r fo r  PCTCs 
in pursuit of economy of scale effects. However, the size of ships 
is not dependent on technical feasibil ity alone, and this develop
ment wil l depend largely on how the market and logistic patterns 
for specialized auto transport  evolve. But, at least some increase

in ship size can be expected. The larger size, the freedom to se
lect larger main dimensions, and the elimination of the need for 
ballast wil l have a positive impact on reducing power demand. 
PCTCs today already have slender hulls, but they might become 
even more slender in the future. The inclusion of finer lines wil l 
reduce unwanted added resistance from waves in heavy seas 
with  longer hulls and sharper bows. The shipbuilding industry is 
known to be conservative and most ships are based on previous 
designs, especially when it comes to series built cargo vessels 
in the Far East. New design features are not easily accepted in 
this repetitive and change resistant climate. However, when the
re are such obvious reasons to introduce new PCTC designs that 
take full advantage of the new freedom of the larger locks, the 
doors to new design innovations are fully open.

A N ew  PCTC Concept
Wartsila has taken a f i rs t  look at how  a new generation of 
PCTCs could look a f te r the  old Panama Canal and port length 
restr ic tions are removed. The idea has been to introduce an ef
f ic ient PCTC concept that could be del ivered in 2014 when the 
new canal locks are opened, and larger ships can be used on 
today's trade routes. No space age technology or quantum 
leaps in car transport logistics will be needed. The capacity of 
the vessel is only sl ightly larger than today's standard vessels, 
and is in line with  the largest PCTCs in operation today.
The f irst step has been to take advantage of the larger beam al
lowed in the new locks. The maximum beam of the superstruc
ture is 45 m so as to give large cargo decks. However, the hull 
is not as wide, thereby maintaining an opt imal resistance and 
sea keeping performance. The design process ended with  a 
breadth at the water l ine of 35 in, still more than that used in 
conventional designs. Improved stability is achieved w ithout 
the need for permanent ballast. The new arrangement also has 
one deck less than a standard more tradit ional vessel that



fur ther aids stability. The length was extended from the 
standard 200 m to 227 in to give better underway performance 
and a more s lender bow shape. A wave piercing design is used 
to maximise the water line length and minimise added resistan
ce in waves. This concept design features an aerodynamically 
shaped bow and superstructure which acts to mit igate wind re
sistance and gives the vessel a more streamlined look.

RoRo Cargo Arrangem ents
The new design has a d if ferent deck layout. The extra wide up
per decks provide an expanded large cargo storage area with 
the ir extension "overhang" extruding outside the side of the 
main water line hull. There is a ramp on both sides of the vessel 
located outside of the hull leading from the main deck level in 
the stern to the upper decks. The access to this ramp orig i
nates at the main quarter stern shore ramp. There is a second 
shore ramp hinged below the w ide r superstructure that directly 
feeds autos to the uppermost decks. These sideramps avoid 
the need for internal ramps to the upper decks inside the cen
tre of the vessel leaving this precious space for more auto car
go and clear deck areas allowing unobstructed cargo f lows. 
Loading is also more s traightforward and rapid since the cars 
drive along the outside ramps straight to the ir dest ination deck 
fo r a final turn into the ir assigned storage place. This avoids

making awkward and time consuming 360 degrees' round-turns 
inside the ship to access the uppermost decks.
This wil l  dramatical ly  speed up loading and unloading thereby 
reducing turnaround time in port. This advantage in port time 
savings can translate into maintaining a voyage round trip 
schedule w ith  lower transit  sea speeds, which  yields improved 
fuel eff ic iency and a reduced carbon footpr int.

M achinery
The new PCTC concept has been designed with  a fe w  selected 
alternative machinery options to suit dif ferent operational pro
fi les and customer needs. There is a conventional two-stroke 
alternative (7RT-flex58) driving a single f ixed pitch (FP) propel
ler. There are also other options featuring one or two large 
four-stroke engines driving a single controllable (CP) propeller. 
All these alternatives would ideally be equipped with a Wartsila 
EnergoPac rudder to provide additional improvements in pro
pulsion effic iency. Twin skeg and counter rotating propeller 
(CRP) solutions have also been investigated, but a single screw 
vessel with  EnergoPac seems to be more attractive in this case 
with  a very lightly loaded propeller. The benefits of tw in  propel
lers may not be suff ic ient to warran t  the extra capital expense 
(CAPEX) involved. A machinery alternative based on dual-fuel 
engines running primari ly on LNG has also been envisioned. 
This is ideal for operation in Sulphur Emission Control Areas 
(SECA) w ith  very str ict fuel sulphur limits.
All machinery options can be adapted to different operational 
t rades with  str ict emission limits, thanks to a high degree of ar
rangement flexibility. The engine casing w ith  the exhaust has 
been located in the aft portside corner of the vessel outside the 
superstructure. This layout eases the installation of emissions 
reduction technology, such as scrubbers or N 0 x reduction units 
for non DF propulsion choices. This then provides buffer space 
to adapt future upgrades while possibly avoiding expensive 
changes to the ship structure as a result of the accommodative 
future proof design. The same f lexibil ity is also seen in the fuel 
tanks arrangement with separate tanks for dif ferent fuel gra
des, such as heavy fuel oil (FIFO), low sulphur heavy fuel oil 
(LSHFO) and marine gas oil (MGO).

W ind Power
Another w ay  of improving the environmental f riendliness and 
fuel eff ic iency of the vessel is to include wind power. In this 
case the new design features four Flettner rotors. The Flettner 
rotor, named after its inventor Anton Flettner, is a vertical cyl in
der rotated around its axis by a motor. As the wind blows past 
the rotating cylinder, high pressure on one side is formed with  a 
corresponding low pressure area on the opposite side. This 
pressure d if ference generates a l i f t fo rce  perpendicular to the 
w ind ’s direction. There is also a drag force. The forward  com
ponents of these forces result in thrust driving the ship forward. 
A Flettner Rotor has aboutten  t imes more lift w ith  the same

M ain Dimensions N ew  Concept Traditional PCTC
Length 227 200 m
Length, bp 215 190 m
Beam, total 45.4 32.2 m
Beam, hull 35.0 32.2 m
Draft 8.3 8.3 m
Depth, main deck 13.0 14.5 m
Speed, trial -20 -20 knots
Speed, service -18.5 -18.5 knots
Capacity 8000 6330 PCU
Propulsion power 15.0 15.4 M W
Aux. power 3.3 3.3 M W

A ne w  PCTC concep t design
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"sa i l"  area than normal soft sails. If the wind power is not nee
ded, the rotor is simply stopped. There is no need to trim or lo
w er any sails. It is a very simple and easily adjusted device 
needing no additional crew. PCTCs are quite well suited for 
wind power, as they often operate on long routes across large 
oceans and there is room to optimise the route and heading to 
achieve the best fuel savings. Furthermore, the ship speed is 
modest, making it suitable to harness clean w ind power. The 
less ideal aspect of a PCTC is the elevated location of the up
permost deck which  places sails high above the waterl ine. This 
position increases the heeling moment and can also physical ly 
restr ic t rotor height to accommodate c learance beneath bridge 
obstructions encountered on a trade route. One important de
sign limit for a PCTC serving North America via the Panama 
Canal is the free sailing height of the Bridge of Americas. The 
new PCTC design employs few er  decks than previous ship de
signs, which  expands suitabi li ty for wind power because of im
proved stabili ty and the lower height.

Perform ance
The new concept offers clear environmental, logistical, and 
t ransport benefi ts compared with  today’s designs. The dis
placement and main dimensions of this new concept result in a 
beneficial power demand reduction of up to several per cent 
lower than conventional PCTCs while achieving much greater 
payload, a 26 per cent larger cargo intake. (This power predic
t ion assumes similar optimisation of the hull forms and does not 
include any special fine tuning, as this can be done fo r both a 
PCTC with conventional dimensions as well as fo r th e  proposed 
new concept.)
The eff ic iency can be improved through installation of the 
Wartsila EnergoPac system (5-7 per cent) and with  a waste 
heat recovery (WHR) system. An annual fuel improvement of 13 
per cent, compared to a conventional PCTC, is predicted with 
only these three features (main dimensions, EnergoPac and 
WHR). When the benefit  of the additional capacity is included,

the eff ic iency improvement is even greater. The transport effi
c iency is estimated by:

A n n u i i i  h ï (u  rjiii.m p i i j j n
1 w n i jH w * rrf x d itu a c t t t i t w i M  [1
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The added capacity of the new vessel increases the transport 
eff ic iency improvement approaching 31 per cent compared to 
the conventional vessel. This figure can be increased to 41 per 
cent for an assumed route when taking into account the pre
dicted average positive thrust gained from the Flettner rotors. 
This figure does not take into account the savings derived from 
the shorter port time with the new cargo handling arrangement. 
Even fur ther improvements can be achieved from methods 
such as smooth hull paints, hull cleaning, route planning, f re 
quency control ler pumps and fans, et cetera. All in all, the 
t ransport e ff ic iency of future car carriers can be increased s ig 
nif icantly with novel design and optimal operational planning.

Conclusion
The demand for new PCTCs has retreated to a low level since 
the 2008 economic crisis hit the car industry and new car sales 
plummeted. This fa l l-of f  in consumer demand immediately 
caused a lack of new orders fo r PCTC vessels and subsequent
ly very little designer activ ity was expended toward  developing 
new Panama Canal vessels. N o w the  ca r t rad e  shows evidence 
of picking up and sooner or la te r the  demand for greater vessel 
t ransport capacity will  rise. The permanent removal of old ves
sels by scrapping wil l  further build pressure for more modern 
tonnage. Therefore, now is the time to start planning the next 
generation of PCTCs. As the building cycle from contract to 
yard del ivery spans up to a fe w  years, new designs produced 
today wil l  be ready when the new Panama Canal locks are 
scheduled to be opened.
The new dimensions of the canal open up a clear opportunity to 
redefine the PCTC and to take a quantum leap forward  in the 
evolution of this vessel type. The new environmental regulati
ons facing shipping, together with  the call to reduce emissions 
from cars, and th roughout the logistic transport chain, wil l 
fur ther drive the introduction of new solutions.
Wartsila has designed this new concept to highl ight some of 
the possible ways forward. There are numerous other ideas 
and design solutions that can and should be explored. To wha t 
extent owners and shipyards will  opt for change in design and 
grab the possibil ity to introduce new concepts  remains to be 
seen. However, now is the ideal time fo r owners, designers, 
and yards to act together and seize the opportunity to bring 
something total ly  new and super io r to  the scene.

This art ic le was published in the Wärtsilä Technical Journal 
02.2010 and appears here w ith its kind permission.



Nieuwe uitgaven

25 jaar Vereniging Holland M arine  
Equipment

15  j a a r  p i o n i e r e n

Holland Marine ËAuiprnenL

A pioneering Spirit 
far 25 years

Op 1 september werd  in het Kasteel van 
Rhoon, ooit de residentie van de bekende 
Rotterdamse reder Anthony van Hoboken, 
met een receptie en een feesteli jke avond 25 
jaar Vereniging Holland Marine Equipment 
(HME) gevierd. Gelijktijdig nam Pim van Gul
pen na elf jaar voorz it terschap afscheid. Ter

gelegenheid van het jubileum werd  het boek 
'Holland Marine Equipment - 2 5  jaar pionie
ren’ uitgebracht. Pim van Gulpen droeg de 
voorzittershamer over aan Bas Ort van Zwart- 
bol Advocaten, de nieuwe voorz it ter van 
HME. Vanwege zijn verdiensten voor de ver
eniging is Van Gulpen benoemd to t erevoor
zitter, evenals zijn voorgangers Hans Koomen 
(1986-1991), Steef van Vliet (1991-1997) en Ge
rard Speld (1997-2000). Uit handen van zijn 
opvolger ontving hij het bijbehorende cert i f i
caat. Toen Pim van Gulpen in 2000 aantrad als 
voorz itter waren er ongeveer negentig leden. 
De vereniging groeide en de maritieme toele- 
veringsindustr ie werd langzaam maar zeker 
steeds meer serieus genomen. Dit leidde on
der andere in 2008 to t nauwere samenwer
king met de Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouwindustr ie (VNSI), de branche
vereniging van de scheepswerven. M omen
teel is de HMF. uitgegroeid tot een vo lwaard i
ge branchevereniging met 276 leden.
Hans Koomen, de eerste voorz it ter van HME, 
nam tijdens het lustrumfeest op 1 september 
het eerste exemplaar van Holland Marine 
Equipment - 2 5  jaar pionieren in ontvangst.
Hij ontving het jubileumboek uit handen van 
Sjef van Dooremalen, de voorz it ter van 
Scheepsbouw Nederland. In het jubileum-

Hans Koomen, eerste voorz itte r van de Stichting Holland  

M arine  Equipment (1986-1991), erevoorzitter, ontvangt u it 

handen van S je f van Dooremalen he t eerste exem plaarvan  

'Ho lland M arine  Equipment - 25 ja a r  p ion ie ren '

boek word t  ingegaan op de ontwikkeling van 
HME, in 1986 begonnen als exportclub. Aan 
bod komen de internationalisatie en de eman
cipatie van de maritieme toeleveranciers, het 
stroomlijnen van klasseregels, het bevorde
ren van samenwerk ing in de c luster en het 
lobby voeren in Den Haag en Brussel. Ook 
word t  ingezoomd op de groei van de drie pij
lers export, innovatie en trainingen. Belangri j
ke mijlpaal was op 1 januari 2008 de vorming 
van Scheepsbouw Nederland (de gezamenlij
ke organisatie van VNSI en HME als branche
organisatie van FME-CWM.
Het boek bevat naast feite lijke informatie ook 
veel aardige anekdotes uit de afgelopen 25 
jaar (onder andere een HME-huweli jk, het be
zoek van Sinterklaas, de gezelligheid t ijdens 
beurzen en het strijden om de Tsjerk Hiddesz- 
bokaal t ijdens vaardagen) en Interv iews van 
Jacques Kraaijeveld. Het boek is geïllustreerd 
met vele fo to ’s in kleur. Het boek is in het En
gels en Nederlands en is verschenen in een 
oplage van 1500 exemplaren. Het boek is te 
downloaden van de website  van Scheeps
bouw Neder land of aldaar met een aanvraag
formulier te bestellen.
Holland M arine  E q u ip m e n t-25 ja a r  
p ion ieren/A  p ioneering  sp ir it fo r 25 years, 
onder redactie  van Linda te Veldhuis. 
A fm e tin g :3 0 x 21 cm, 9 6 pagina's, a fbee ld in 
gen in kleur, ISBN 9789081773904, info: 
w w w .scheepsbouw .n l,
G.J. de BoerBas Ort bedankte Pim van Gulpen namens he t bestuur en overhandigde hem vervolgens he t ce rtif icaa t voor he t erevoorzitterschap

http://www.scheepsbouw.nl
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Crew  Fatality Caused by Parting of Res
cue Boat W ire  Fall: MARS 201141 
Edited from  M A IB  Safe ty Bulle tins I & 2 2011 
The crew  of a large vehicle carr ier was con
cluding a routine launching drill of the rescue 
boat in port. As the craft  was coming up to its 
normal stowage position, a proximity sensor/ 
limit or cut-off switch arrangement (figure 1) 
that was designed to cut electrical power to 
the w inch motor failed to operate correctly. 
W ith  the davit having come up hard against 
its stops, the hoisting motor continued to wind 
in the fall w ire, causing it to part. The rescue 
boat and its four crew fell nearly 29 metres into 
the water. One of the boat ’s crew died and two 
were hospitalised. The parted fall w ire  was ob
served to be in good condition and when tes
ted after the accident, it achieved a breaking 
load of 137 kN. Although the w inch motor was 
rated with  a nominal pull of 50 kN, the maxi
mum pull that it was capable of exerting when 
trying to overcome the increased resistance in 
the system during the final stages of hoisting 
would have rapidly exceeded the wire's brea
king load. The proximity sensor/l imit switch 
was tested in situ and was found to be defec
tive. It had been installed in 2006, and during 
the ill-fated drill, was not tested before 
hoisting was commenced. Inspection revealed 
evidence of w ater  ingress (figure 2), although 
subsequent tests showed the switch malfunc
t ioned due to an unrelated electronic fault.

During the investigat ions, it was also unex
pectedly discovered that w ater  had entered 
the foam-f il led buoyancy spaces between the 
inner and outer fibreglass skins of the rescue 
boat's hull (figures 3 and 4). The craft was 
found to be approximately 450 kg overweight. 
Although the additional weight of water  
caused the davit's SWL to be exceeded, it 
was establ ished that this would not have 
caused the w ire  to fail.

Figure 1. View o f  p rox im ity  senso r/lim ii sw itch  arrangem ent 

on davit (note cable en try  g land position ra ised above h o ri

zontal, po ten tia lly  pe rm itting  ingress o f  w ater)

Figure 2. Evidence o f w a te r ingress w ith in  p roxim ity o f  sen

so r/sw itch  body

Lessons Learnt
1. The maximum pull of a hoist w inch can ex

ceed its nominal pull several- fold, and 
therefore, is likely to exceed the breaking 
loads of other system components unless 
this is prevented by a properly functioning 
'final stop' or safety device.

2. The proximity sensor/ limit  switch fitted to 
the davit was considered by its manufactu- 
re r to  be inappropriate for use as a 'final 
stop' or safety device. Operators of all ves
sels fitted w ith  similar davits and safety de
vices must understand the potential limita
tions of the switches and take immediate 
and appropriate corrective actions.

3. The proximity switch was incorrectly fitted 
w ith  its cable entry gland higher than the 
switch body thereby increasing the possibi
lity of w a te r  ingress.

Corrective/Preventative Actions by Davit
Makers
A notification was issued to customers advi
sing them to:

Figure 3. W ater seen in  buoyancy space betw een inne r and 

ou te r fiberg lass skins o f  rescue boat

1. Test all proximity switches on each occasi
on before hoisting operations commence.

2. Replace all proximity switches every two 
years.

3. Exercise caution when using pressure 
washers in the vicinity of these sensors/ 
switches.

Main Recommendations for Ship Operators
1. Ensure that all devices (inductive or me

chanical) fitted to boat davit systems to 
prevent overload are tested on each o cca 
sion before a boat is hoisted and tha t  sole 
reliance is not placed on such devices.

2. Follow manufacturers ’ recommendations 
regarding the maintenance and periodic 
testing, examination and replacement of 
safety devices, seeking clarification from 
manufacturers  where ambiguity exists.

Figure 4. A ccum ulated w a te r be ing dra ined through hole 

made in  ou te r h u ll o f  rescue boat



3. Verify the effectiveness of water t igh t seals 
on electrical equipment fitted to boat davit 
systems on weather decks.

Rescue Boat Lifting Sling Failure Causes 
Injuries: M ARS 201142 
This report  concerns a large yach t  where the 
rescue boat is stowed inside the hull via a 
shell door. A f te r a routine launch, the rescue 
boat was lifted by its dedicated three-legged 
sling and was being slewed into the tender 
bay. Suddenly, the snap shackle (figures 5 
and 6) connecting the port aft leg of the sling 
failed. The rescue boat til ted substantially, 
being held only by the forward  and starboard 
legs of the sling. Two deckhands who had 
been seated in the rescue boat for hoisting 
fell into the water, suffer ing minor injuries. 
Both were  wearing inflatable li fejackets, 
remained conscious throughout, and were re
covered by other c rew  members.

Figure 5. N orm al snap shack le in open position

Observations
1. The hinged hook of the snap shackle had 

sheared off  at the hinge pin.
2. The yacht and its fi tt ings were about two 

years old.
3. The lifting gear and sling were duly cert i

fied fo r th e  load and had not been subjec
ted to any severe loads since new.

4. Regular inspections of the sling were car
ried out as part of routine maintenance.

Corrective/Preventative Actions
1. All snap shackles replaced with  conventio

nal shackles of appropriate SWL.
2. Inspection routines have since been amen

ded and risk assessments reviewed.

Ineffective Mooring Configuration Cau
ses Shift at Berth: M ARS 201145
A large crude carr ier berthed at a loading ter-

Figure 6. Broken snap shackle

minal, deploying two headlines, four breast- 
lines, two  backsprings forward  and two 
sternlines, four breastlines, two backsprings 
aft, as recommended by the pilot. A fter loa
ding commenced, moorings were regularly 
tended to by ship's staff.
However, the fo l lowing evening, the terminal 
suspended loading, stating th a t th e  vessel 
had moved position fo rward  by 2.5 metres. 
The vessel contested this claim, estimating 
that the movement did not exceed a metre. 
Nevertheless, the c rew  immediately repositi 
oned the vessel to the sat is faction of the ter
minal and loading was resumed.

Root Cause/Contributory Factors
1. Inappropriate advice on moorings configu

ration by berthing pilot that was not in ac 
cordance with published guidel ines which 
recommended a 3-2-2 configuration of 
mooring lines fore and aft.

2. Location of the shore fi tt ings (quick-re
lease hooks) was such th a t th e  after 
breastlines led ahead, acting like additio
nal after backsprings.

3. Uneven distribut ion of forces caused the 
vessel to move ahead during loading.

Corrective Actions
1. Vessel was repositioned immediately by 

ship's staff  to the terminal's satisfaction.
2. A  prominent reference mark was secured 

on the ship's rail and the correct position 
of the ship a t th e  berth was closely and 
continuously monitored.

3. On stand and weights left loose on deck 
can cause injury and damage.

4. Master and chief off icer held a meeting 
w ith  all deck off icers and c re w to  discuss 
the near-miss incidents.

Preventative Actions/Recommendations
Fleet has been advised to:
1. Fully discuss proposed mooring arrange

ments w ith  the terminal or Mooring M as
ter, notify them of concerns about any 
unacceptable mooring pattern and prompt
ly advise shore management of the pro
blem.

2. Affix a reference mark on the hose rail in 
consultation with the terminal once the 
ship is safely moored.

3. Closely monitor ship's position and prevent 
lateral movement of ship by continuously 
noting the position of this mark in relation 
to Chiksans (hoists) and shore equipment.

4. Conduct additional tra ining sessions on
board in correct mooring practices with 
the aid of audio-visual t ra ining programs, 
reference to SMS Manual and OCIMF pu
blications.

5. Note and discuss this near miss report and 
implement the preventative act ions with  a 
v iew  to prevent ing recurrence.

Through the k ind  in te rm edia ry  o f The 
N au tica l Institu te  we g ra te fu lly  acknow 
ledge sponsorship p rov ided  by:
A m erican  Bureau o f S h ip p in g /A R  B rink  
& A s so c ia te s /B rita n n ia  P & l C lu b /C a rg ill 
/  Class N K /  Consult IS M /D N V /  G a rd / In 
te rna tiona l Institu te  o f M arine  S u rve y in g / 
Lairdside M aritim e C en tre /L ondo n  Off
shore Consultants/ Lloyd's Register-Fair
p la y  Safety a t Sea In te rn a tio n a l/  MOL 
Tankship M anagem ent (EuropeI L td /N o 
ble D e n to n /N o rth  o f England P & l C lu b / 
P ort o f Tyne / Sail Training In te rn a tio n a l/ 
Shipowners C lu b / The M arine  Socie ty  
and Sea C a d e ts / The Swedish C lu b /U K  
H ydrographic O ff ic e /U K  P & l Club

M ore  reports are needed to keep the 
schem e in teresting  and inform ative. A ll 
reports  are read only by the M ARS-coor- 
d ina to r and are treated in the s tr ic te s t 
confidence.
To subm it a re p o rt p lease use the MARS  
re po rt form  (M ARS@ nautinst.orgj

mailto:MARS@nautinst.org


Nominaties Schip van het Jaar 2011
De commissie van de Schip van het Jaar-prijs  
heeft de volgende drie schepen genomineerd:

Amulet
De compagnons Jansen en van der Molen 
hebben met de Amulet een bijzonder zuinig en 
mil ieuvriendelijk binnenvaartschip in de vaart 
gebracht. Het is een type C-tanker van 135 m 
lengte, een breedte van 14,15 m en een lading- 
capaciteit  van 6752 ton, bestemd voor het 
transporteren en bunkeren van stookolie en 
minerale oliën. Op unieke wijze zijn op dit 
schip een aantal interessante innovaties toe 
gepast. Het voortstuwingsconcept combineert 
de voordelen van een geavanceerde diesel
elektrische installatie met de mogelijkheden 
van roerpropellers (L-drives) en een speciaal 
voor deze thrusters ontworpen achterschip.
De roerpropellers zijn in hoogte verstelbaar 
waardoor bij varen met leeg schip de propel
lers iets onder het schip kunnen zakken waar
door het schip niet behoeft te worden gebal
last. Het elektrische systeem w ord t  gevoed 
door vier generatoren. Op dit systeem zijn via 
frequentieomvormers twee roerpropellers 
aangesloten, een boegschroef en een tw in t ig 
tal ladingpompen. De roerpropellers worden 
op vermogen geregeld en een powermanage- 
mentsysteem zorgt er voor dat het aantal 
draaiende generatoren altijd optimaal wordt 
aangepast aan het totaal gevraagde vermo
gen. Ten opzichte van vergeli jkbare schepen 
met conventionele installaties resulteert dit 
concept in een aanzienlijk lager brandstofge- 
bruik. Bovendien zijn de dieselmotoren voor

zien van een geavanceerde katalysator w aar
door de installatie ruimschoots voldoet aan de 
Euro 5-vrachtwagennorm en schoner is dan 
w at  w ord t  gevraagd door de CCR 2-norm voor 
binnenschepen.

Oleg Strashnov
De Oleg Strashnov is met zijn h ijscapaciteit  
van 5000 mt bij een v lucht van 32 m het groot
ste mono-hull-kraanschip ter wereld. Het ont
werp  is uniek in de zin dat bij het hijsen van 
zware objecten de breedte van de water l i jn
47 m is (bij een diepgang van bijna 14 m) ter
wij l  in t ransit-condit ie  de breedte van de w a 
terl ijn slechts 37,8 m bedraagt (op een diep
gang van 8,5 m). Hiermee kon de grote 
h ijscapaciteit  worden gerealiseerd, terwij l  
eveneens een voor dit type schepen grote 
vaarsnelheid van 14 knoop w ord t  bereikt bij 
een acceptabel voortstuwingsvermogen. Het 
schip kan in de toekomst worden voorzien 
van een pijpleginstaNatie. Daartoe is onder 
het hoofddek een tunnelru imte gereserveerd 
voor de 'firing line', lasstations en een tensio- 
ning-installatie met een capacite it  van 4001. 
Posit ionering t ijdens werkzaamheden op zee 
gebeurt  met een complex dynamisch positio- 
neringssysteem (DP3). Er is een werkdek met 
een oppervlak vari bijna 4000 m2 voor lasten 
to t 10 t /m2. De accommodatie voor 220 perso
nen kan uitgebreid worden to t 395 personen 
omdat de standaard tweepersoonshutten ge
schikt zijn voor vier personen.

Nemo H2
Het passagiersschip Nemo H2 is het eerste in 
Nederland gebouwde schip w a t  emissieloos 
kan varen. Het schip is in opdracht van Rede
rij Lovers ontwikkeld  door het samenwer
kingsverband Fuel Cell Boat Construction, 
w a t  bestaat uit Scheepswerf De Kaap, Ale- 
wijnse Marine Systems en Marine Service 
Noord.
De Nemo H2 is 21,95 meter lang en heeft een 
capaciteit  van 86 passagiers. De energievoor
ziening w ord t  geleverd door een brandstofcel- 
stack. De elektric ite it  w ord t  gebruikt voor de 
aandrijving van het schip en haar overige ver
bruikers. De vri jkomende warmte w ord t  ge
bruikt voor de verwarming van het schip.
Er is gekozen voor een combinatie van brand
stofcel en batterijen. Dit maakt het mogelijk 
om t ijdens periodes van lage belasting ener
gie op te slaan en deze opgeslagen energie te 
gebruiken t ijdens periodes van hoge belas
ting. De waters to f  w ord t  met een druk van 350 
bar opgeslagen in kunststof cilinders. Toepas
sing van deze technologie is niet voorzien in 
wet-  en regelgeving. Tijdens het gehele ont- 
w ikkelings- en bouwproces is nauw samen
gewerkt met Germanischer Lloyd, het klasse
bureau dat het schip heeft gecerti f iceerd.
De Nemo H2 w ord t  onder andere ingezet voor 
één van Neder lands grootste toerist ische at
tracties: rondvaarten in de Amsterdamse 
grachten. Dit gedurfde schip is daarmee een 
uniek visitekaartje van de Nederlandse mari
tieme industrie.

KNVTS Mar time Students Awards 2011
Tijdens de w eek  van de scheepsbouw w o r 
den op 8 november aanstaande de jaarli jkse 
Mari t ime Students Awards uitgereikt. De 
pri jsuitre iking aan de beste afstudeerders van

het afgelopen jaar w o rd t  mogelijk gemaakt 
door de Sticht ing Verolme Trust. De manifes
tat ie vindt dan ook plaats op een locatie w aa r 
de herinnering aan Verolme nog voelbaar en

aanwezig is. Nadere gegevens worden bin
nenkort  op de KNVTS-website geplaatst en 
worden in het oktobernummer van SWZ ge
publiceerd.



Leztiigenprograniitia

Afdeling Noord
Dinsdag 4 oktober 2011
Locatie: Hotel Restaurant Oostergoo,
Nieuwe Kade 1, Grou, www.oostergoo.n l 
Zaal open: 19.30 uur 
Aanvang lezing: 20.00 uur 
Introducés zijn van harte welkom.
Onderwerp: Thrustmaster 
Spreker: de heer W. (Walter) Leenes,
Sales Manager Europe voor Thrustmaster 
(Senior Mechanical Design Engineer and 
Ice Class Vessels)
Thrustmaster of Texas is in 1984 door Joe 
(Jos) R. Bekker, een Nederlander van oor
sprong, opgericht. Het hoofdkantoor en de 
productiehaIIen zijn gevestigd in Houston, 
Texas, met diverse verkoopkantoren en ser
vicepunten onder andere in Europa, Singa
pore en Dubai.
Het bedrij f vervaardigt heavy duty  aandrij fsys
temen voor de maritieme sector en is inmid
dels uitgegroeid to t een wereldwijde  leveran
cier van fu m - te /v o o r ts tu w in g s -  en DP- 
systemen. Alle producten worden niet alleen 
binnen het bedrij f gefabriceerd, maar ook ont
wikkeld door een volledige engineeringsafde- 
ling die alle mechanische, hydraulische, e lek

tronische en elektrotechnische componenten 
ontwerpt. W alter Leenes, één van Thrustmas- 
ters meest ervaren Senior M echan ica l Design 
Engineers, rnaakt deel uit van dit engineering
team. Hij levert een belangrijk aandeel in de 
ontwikkel ing, verbetering en uitbreiding van de 
th rus te r range  en is daarnaast de expert op 
het gebied van voortstuwing voor schepen met 
ijsklasse. De heer Leenes heeft Thrustmaster 
Europe, gevestigd in Schoonhoven, Nederland, 
als thuisbasis. Van daaruit levert hij ook sup
port aan (en is onderdeel van) het verkoop- 
team Europa onder leiding van Hans Hoek. 
Tijdens de lezing w ord t  nader ingegaan op de 
volgende onderwerpen: allereerst w ord t  een 
overzicht gegeven van de producten die op de 
markt beschikbaar zijn voor het voortstuwen 
en/of manoeuvreren van schepen of barges, 
waarb ij  de heer Leenes zich met name focust 
op de beschikbare vermogens en mogelijke 
inbouwvormen.
Vervolgens komt het dynamisch positioneren 
(DP) van schepen of barges met behulp van 
GPS aan bod. Hierbij word t  er uitleg gegeven 
w a t  DP daadwerke li jk  inhoudt, welke krachten 
en bewegingen van invloed zijn op het sys
teem en w at de interactie is tussen deze fa c 
toren, DP en de thrusterconfiguratie.
Tot slot w ord t  duidelijkheid gegeven over de 
voortstuwingsmogeli jkheden onder ijscondi - 
ties. Wat zijn de benodigde ontwerpaanpassin- 
gen, voor welke gebieden gelden deze en w e l 
ke classif icatieaspecten komen hierbij kijken?

Afdeling Am sterdam  
Woensdag 19 oktober 2011 
Excursie Werkspoormuseum, Oostenburger- 
gracht 77, Amsterdam
Het Werkspoormuseum in Amsterdam w aar
van Stork nu eigenaar is, is in zijn opzet een 
bedrijfsmuseum, dat met het verleden meerde
re bindingen heeft. Sinds 1950 is het gevestigd 
op het eiland Oostenburg, in een deel van de 
vroegere " l i jnbanen" of touwslageri jen. Zij w a 
ren eigendom van de Vereenigde Oostindische

Compagnie en de marine van weleer, de Admi
raliteit. Het gebouw dateert van 1660. Op de 
eerste verdieping ligt de nadruk op het indus
triële verleden van Werkspoor. Dit industriële 
ver leden krijgt in dit museum veel aandacht. 
Ontvangst met koffie: 13.45 uur 
Rondleiding: 14.00 uur 
Afsluit ing: 16.00 uur met aperit ief en 
bittergarnituur.
Let op: opgeven voor 10 oktober bij Ton 
Thoolen, tonthoolen@hotmail.com, 
tel. 023-5241234.
Bereikbaar met openbaar vervoer vanaf C.S. 
bus 22 richting Muiderpoortstation, uitstappen 
op de Oostenburgergracht.  Vanaf Muider
poortstation eveneens met bus 22 richting CS.

Afdeling Zeeland
Donderdag 20 oktober 2011
Locatie: hotel ARION, Boulevard Bankert 266,
Vlissingen
Aanvang: 19.30 uur
Introducés zijn van harte welkom.
Onderwerp: MARIN - ontwikkelingen in de hy
drodynamica: testen of rekenen?
Spreker: Dr.lng. F. (Frans) Kremer, Senior 
Project Manager Afdeling Schepen 
De afgelopen jaren heeft rekenwerk het doen 
van testen vervangen. Tegelijk zien we nog 
steeds veel testwerk gebeuren en vinden nieu
we ontwikkel ingen op het gebied van meten 
(bijvoorbeeld Particale Image Velocimetry) en 
de testfacil ite iten (bijvoorbeeld golvenopwek- 
ker in vacuiimomgeving) plaats. Aan de hand 
van voorbeelden w ord t  getracht duidelijk te  
maken hoe de grenzen van het reken- en test
w e rk  aan het verschuiven zijn en hoe MARIN 
haar werktu igen voor de toekomstige klanten- 
vragen op de nieuwste stand houdt.

Afdeling Rotterdam  
Donderdag 27 oktober 2011 
Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, 
Vlaardingen
Aanvang lezing: 19.45 uur

http://www.oostergoo.nl
mailto:tonthoolen@hotmail.com


Vanaf 17.30 uur: aperit ief en maaltijd 
Kosten maaltijd: leden KNVTS € 10, niet-leden € 20. 
Opgave maaltijd uiterli jk dinsdag voorafgaand 
aan de lezing voor 12 uur, per e-mail: aanmel- 
den@knvts.nl of per post. Voor alleen de le
zing hoeft u zich niet aan te melden. 
Onderwerp: Onderzoeksraad voor Veiligheid 
en de maritieme sector 
Spreker: de heerW . (Willem) Boutkan, mede
w erke r Onderzoeksraad voor Veiligheid 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onaf
hankel ijk onderzoek naar oorzaken of ver
moedelijke oorzaken van voorval len met als 
doel lering te trekken om toekomstige voor
vallen te voorkomen. De Onderzoeksraad on
derzoekt momenteel veert ien voorval len in de

diverse sectoren, w aa ro nd e r tw ee  in de sec
tor zeescheepvaart (het kapseizen van s leep
boot Fairplay 22 bij Hoek van Holland op 11 
november 2010 en het kapseizen van schel
penzuiger Frisia HA38 ten noorden van Ter
schelling op 14 december 2010).
Tijdens deze lezing w ord t  ingegaan op de d i
verse aspecten van het w erk  bij de Onder
zoeksraad, zoals de taken en bevoegdheden, 
de werkterre inen en werkwijze van de Raad. 
Tevens worden twee  recente l i jk  uitgebrachte 
rapporten over zeescheepvaartongevallen 
toegelicht, te weten het ongeval met de lui- 
kenwagen op het MS A r low  Sky te Bilbao op 
21 september 2010 en het breken van een tros 
op het MS Edisongracht te Soyo op 1 april

2010. Na afloop van de lezing is er gelegen
heid to t het stellen van vragen en is er ruimte 
voor discussie. Meer informatie over de On
derzoeksraad voor Veiligheid vindt u op: 
www.onderzoeksraad.nl

Rectificatie
In het jul i-augustusnummer zijn bij de act iv i
tei ten over het tweede half jaar 2011 van de 
afdeling Amsterdam twee foutjes gemaakt:
• Kosten maaltijd: leden € 10. Dit moet zijn € 12.
• Het aanvangstijdstip van de lezingen is nor

maliter 19.00 uur, met uitzondering van de 
eindejaarsbijeenkomst op 14 december 
2011. Deze beg intom 19.30 uur. Hieraan zijn 
geen kosten verbonden.

Nieuwe leden KNVTS september 2011
Voorgesteld en gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDM AATSCHAP

R. van de Berkt
Penningmeester Navigo Ergo sum -  Leeuwar
den
Cronjestraat 25, 8917 BS Leeuwarden 
Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Noord

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDM AATSCHAP

G, Fredriksson
Gepensioneerd Corp. Training M g r - W i lh e lm -  
sen Ships Service
Achterhakkers 51, 3311 JA Dordrecht

Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Rotterdam

J.J.R. Grijpstra

W.P. Timmers

Business Manager/Senior Naval A r c h i te c t -  C- 
Job &  Partners Hoofddorp 
Broekermeerstraat 119, 2131 AR Hoofddorp 
Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Amsterdam

W. Leenes
Sales Manager/Design Eng ineer-Thrustmas- 
ter Europe BV, Schoonhoven 
Lindenlaan 6, 3286 XY Klaaswaal 
Voorgesteld door T. Oomkens 
Afdeling Rotterdam

Casparuslaan 517,1382 KR Weesp 
Voorgesteld door H. Boonstra 
Afdeling Amsterdam

W. Visser
Kapitein -  Jo Tankers BV, Spijkenisse 
Amstelstraat 26,1823 EV Alkmaar 
Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
DONATEURS LIDM AATSCHAP

Thrustmaster Europe BV
Broeikweg 31a 
2871 RM Schoonhoven

In memoröam
Op 18 augustus is op 83-jarige leeftijd 
overleden de heer J.G.P. Molt. Laatst 
woonacht ig  te Papendrecht. Hij was ruim
48 jaar lid van de KNVTS.

"SWZ Mari t ime" is onder meer de periodiek van de Koninklijke Neder landse Vereniging 
vanTechnic i op Scheepvaartgebied, opgericht in 1898. "SWZ Mari t ime" verschijn t  elf maal per 
jaar. Het lidmaatschap van de KNVTS bedraagt €80,00 per jaar inclusief dit periodiek. Het 
geeft u de vooraankondig ingen van de maandelijkse lezingen, te houden op vier verschil lende 
plaatsen in Nederland en korting op verschil lende act iv ite iten. U kunt zich opgeven als lid 
b ijde algemeen secre taris van de KNVTS, Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam, e-mail: 
secretariaat@knvts.nl of via het aanmeldingsformulier op de website: www.knvts .n l .

mailto:den@knvts.nl
http://www.onderzoeksraad.nl
mailto:secretariaat@knvts.nl
http://www.knvts.nl


S C H E E P S B O U W  
N ED ER LA N D

Pim van Gulpen neem t na 11 jaar 
afscheid
Op 1 september heeft Pim van Gulpen na 11 
jaar voorzitterschap afscheid genomen van 
Vereniging Holland Marine Equipment. Het 
bestuur is hem bijzonder erkenteli jk hiervoor 
en heeft hem benoemd tot erevoorzitter. Uit 
handen van zijn opvolger Bas Ort (Zwartbol 
Advocaten) ontving hij het bijbehorende cer t i 
ficaat. Van Gulpen trad in 2000 aan als voorz it
ter.

25 jaar pionieren: HME in beeld gebracht 
in boek
Hans Koomen, de eerste voorz it ter van Ver
eniging Holland Marine Equipment, nam t i j 
dens het lustrumfeest op 1 september het eer
ste exemplaarvan 'Holland Marine Equip
ment: 25 jaar pionieren' in ontvangst. Hij ont
ving het jubileumboek uit handen van Sjef van 
Dooremalen, de voorz it ter van Scheepsbouw 
Nederland. In het jubileumboek word t  inge
gaan op de ontwikkeling van Holland Marine 
Equipment, in 1986 begonnen als exportclub. 
Aan bod komen de internationalisatie en de 
emancipatie van de marit ieme toe leveran
ciers, het stroomli jnen van klasseregels, het 
bevorderen van samenwerking in de cluster 
en het lobby voeren in Den Haag en Brussel. 
Ook w ord t  ingezoomd op de groei van de drie 
pijlers export, innovatie en tra iningen.
Contact: Linda te Veldhuis 
(lve@scheepsbouw.nl)

Overige activ ite iten
•  Overige activ ite iten
• Kormarine, Mari t ime by Holland Paviljoen (26 oktober)
• Selectie en management van agenten en distr ibuteurs in de marit ieme industrie (3 

november)
• Mari t ime W eek (3-12 november)
• Mari t ime Awards Gala (3 november)
• Mari t ime Design ChaMenge (7 november)
• Europort 2011, Marit ime by Holland Paviljoen (8 november)
• Advanced Technology Conferences (8-11 november)
• Dieselmotoren in de maritieme industrie (9-11 november)

Aanm elden? K ijk op w ww .scheepsbouw .n l

Sponsors gezocht: M aritim e W eek  
Van 3 to t en met 12 november 2011 vindt de 
eerste editie van de Maritime Week plaats. 
Met een landelijke campagne worden de 
schijnwerpers ruim een week op de maritieme 
industrie gericht.  De kick-off is ti jdens het M a 
ritime Awards Gala in Studio 21 in Hilversum. 
De organisatie van de Marit ime Week w i l  een 
succes van het evenement maken en is daar
om op zoek naar sponsors en bedrijven die ac 
tiviteiten wil len organiseren. Voor deelname-/ 
sponsormogeli jkheden neemt u contact op 
met: llona van der Zalm (iza@scheepsbouw.nl).

Nom inaties HME M aritim e Innovation  
A w ard 2011 bekend 
IHC Merwede, Ulstein Sea of Solutions en 
NewThex Ned BV zijn genomineerd voor de 
HME Marit ime Innovation Award 2011. De w in 
naar word t  bekendgemaakt ti jdens het M ar i
t ime Awards Gala op donderdag 3 november
2011. De HME Marit ime Innovation Award 
w ord t  jaarlijks toegekend aan de meest inno
verende maritieme toe leverancier in Neder
land. Tijdens het Mari t ime Awards Gala w o r 
den ook de KNVTS Schip van het Jaar Prijs, 
KVNR Shipping Award, HISWA Excellence 
Award en de VNSI Timmersprijs uitgereikt. 
Contact: Sieger Sakko (ssa@scheepsbouw.nl)

D igitale nieuwsvoorziening  
Scheepsbouw Nederland wil zoveel mogelijk 
maritiem nieuws via digitale media communi

ceren. Dat doen wij door dageli jks berichten 
te plaatsen op onze websites, maar ook via 
Twitter en Linkedln. Nieuws, act iv ite iten en 
evenementen worden op deze manier naar 
een breed publiek gecommuniceerd. Ookvia 
social media op de hoogte blijven? Schr ij f u in 
op twit ter.com of l inkedin.com en volg 
Scheepsbouw Nederland.

Scheepsbouw Nederland  
Scheepsbouw Neder land is de 
gezamenlijke organisatie van de 
vereniging voor de Nederlandse 
scheepswerven (VNSI) en de 
Vereniging Holland Marine Equipment 
en is een brancheorganisatie van 
FME. Scheepsbouw Neder land zet 
zich op daadkrachtige wijze in voor de 
branche en maakt zich sterk voor een 
posit ief maatschappeli jk  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

mailto:lve@scheepsbouw.nl
http://www.scheepsbouw.nl
mailto:iza@scheepsbouw.nl
mailto:ssa@scheepsbouw.nl
mailto:info@scheepsbouw.nl
http://www.scheepsbouw.nl
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Forward Engineering Papendrecht BV
Fofwwd anjIruntHrig it a and d c^ g ii flfflw . and if a
jmnt ven Eure at marin* d ÿ c r t ^  destinera, d n lf n  emgjmréra, a l  
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IVDZZLESló ^ t'th É r w ith  (w r RUDDERS .m d RRCHPEILEH SHAFT 
ARRANG EM ENTS.

SW/ MARITIME
GRATIS digitale nieuwsbrief!

• Ontvang de digitale 
nieuwsbrief van SW Z  
maandelijks in uw inbox!

Aandrijving_________________

VOITH
Engineered reliability.
Voitli Turbo B.V.
K o p p e ls tra a t 3
7391 A K TW E LLO
Postbus 201
7390 AE TWELLO
T e l.+31 (0) 571279600
F a x + 3 1 (0 )5 7 1 2 7 6 4 4 5
E-m ail: vo ith n e d e rla n d @ vo ith .c o m
In te rn e t: w w w .n e d e rla n d .v o ith tu rb o .n l

Arbeidsbemiddeling________

iPS
p e w f f lW  peop le
IPS -  Powerful people
R ivium  B ou leva rd  46
2909  LK C ape lle  aan den IJsse l
T e l:+31 (0) 10 447 94 94
F a x :+31 (0 )1 0  235 78 78
w w w .ip s p e rso n n e l.co m
in fo@ ipsp e rsonn e l.com

Crew management__________

Q-Shipping BV
O ever 7
3161 GR Rhoon
in fo @ q -sh ip p in g .n l
w w w .q -s h ip p in g .n l

Elektronica_________

bachmann.

Bachrnann electronic
B achm ann e le c tro n ic
V e n de lie r 65-69
3905 PD V eenendaa l
T e l:+31 (0)85 2100550
E -m ail: r.epska m p @ bachm ann .in fo
w w w .b a c h m a n n .in fo
C on tac t: Ronald Epskam p
B achm ann e le c tro n ic , an in te rn a tio n a lly
a c tive  h igh -tech  co m p any  w ith  40  years
experie nce , he adqu a rte rs  in F eldk irch
(A u s tria ), p rov ide s  co m p le te  system
so lu tio n s  fo r  th e  w in d  energy, m ach ine
b u ild in g  and m arine  &  o ffsh o re  te ch n o lo g y
fie ld . The ve ry ro bus t system  rece ived
HALT/HASS, GL, UL, TUV, BV, LR, ABS,
DNV approva ls . The re a ltim e  m u ltita sk in g  
OS p rov ide s  enough p o w e r fo r  e xce lle n t 
pe rfo rm a nce !

Experts & Taxateurs__________

(V) Doldrums

Doldrums B.V.
M a rin e  &  Technica l S urveyors 
W a a ls tra a t 26 
3087 BP R otte rdam  
T e l.+31-(0 )10 -4299590  
Fax +31-(0 )10 -4296686  
E-m ail: o ffice@ do ld rum sb v .n l 
w w w .d o ld ru m sb v .n l

Prisma 100
3364 DJ Sliedrecht-Holland 

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

Meld u nu aan via 
www.swzonline.nl

mailto:voithnederland@voith.com
http://www.nederland.voithturbo.nl
http://www.ipspersonnel.com
mailto:info@ipspersonnel.com
mailto:info@q-shipping.nl
http://www.q-shipping.nl
http://www.bachmann.info
mailto:office@doldrumsbv.nl
http://www.doldrumsbv.nl
http://www.swzonline.nl
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#
Verweij Hoebee Groep
expe rts  en ta x a te u rs  op scheeps- en 
w e rk tu ig k u n d ig  geb ied  m a rin e  su rveyors 
and c o n su ltin g  en g inee rs

VERWEIJ & HOEBEE
K an toor A m ste rdam  
O sdorper Ban 17 BC 
1068 LD A m ste rdam  
T e l.+ 31 -(0 )2 0 -6 107 260  
F ax+31 -0(20)-6196461 
E-m ail: in fo @ ve rw e ij-h o e b e e .n l 
D. HOEBEE B.V.
K an toor B arend rech t
A ch te ro m  66
2991 CV B arend rech t
Tel. +3 1-(0)180-623236
Fax+31 -(0 )1 80 -620 178
E-m ail: in fo .h o e b e e @ v e rw e ij-h o e b e e .n l

Hefkolom /Sectiebouw________
Coops en Nieborg BV
P ostbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39  55 00
Fax 0598 - 39  24  27
E-m ail: in fo@ co ops -n ieb o rg .n l
w w w .c o o p s -n ie b o rg .n l

Mult i Engineering N.V.
Kapelan le laan 13d 
9140 Temse (B)
Tel. 00 32 - 3 - 710 58 10 
Fax 00 32 - 3 - 710 58 11 
E -m ail: in fo @ m u lti.b e

Krukas-, drijfstang-, 
motorblokreparatie___________

Mark van Schaick Marine Services
N ie u w e  W a te rw e g s tra a t 7 
3115  HE S ch iedam  
Tel. +31(0)10 409 05 99 
Fax +31(0)10 409 05 90 
E -m ail: in fo@ m arkva nsch a ick .n l 
w w w .m a rkv a n s ch a ick .n l

N I C O Y E R K E N

Nicoverken Holland B.V.
A lg e ra s tra a t 20, 3125 BS S ch iedam
The N e the rlands
The N e the rlands
Tel. +31(0 )10 -238 0999
Fax +31(0 )10-238 0990
E-m ail: sh ip re p a ir@ n ico ve rke n .n l
w w w .n ic o v e r k e n .n l
S hip  R epa ir and M a r in e  Equ ipm ent. 
C apable of c ra n k sh a ft g r in d in g . 
2 4 /7  - S e rv ice  W o rld  W id e

Lastoevoegmaterialen  

J7WWELDING PRODUCTS
M aritim e Support &  Consultancy Scheepsregistratie

McKOr AntHKur

C O M P L E T E  W E L D I N G  S O L U T I O N S

ITW Welding Products BV
E d iso nstra a t 10
3261 LD O ud -B e ije rfand
Tel. 0186 - 64 14 44
Fax 0 1 8 6 -  64  08 80
E-m ail: in fo @ itw -w e ld in g .c o m
w w w .itw -w e ld in g .c o m

M aritiem e Dienstverlening

Hubel Marine B.V.
Vmm’i Registration - Marine Surveyors

Hubel Marine BV
Karei D oo rm anw eg 5, 2nd F loor
3115 JD  Sch iedam
Tel. 010 - 458 73 38
Fax 010 - 458 76  62
E-m ail: e rik@ hu be lm a rine .com

'k frMarin Ship Maitagemenl
Marin Ship Management B.V.
H og e la n d s te rw e g  14
9936 BH Farm sum
Postbus 86
9930 AB D e lfz ijl
Tel. 0596 63 39 22
Fax 0596 63 39 29
e-m a il: m sm @ m fm a rin e d iv is io n .n l
w w w .m fm a rin e d iv is io n .n l

M aritiem e Training

i c m c ,  . 
.cadem le

Nova Contract
K an aa ls tra a t 7 
1975 BA IJm u iden  
Tel. 023-530 29 00
E-m ail: n c o t.m a ritie m @ n o va c o lle g e .n l 
w w w .n o v a c o n tra c t.n l/m a r it ie m

M aritim e Engineering________

frór; Navaltec
M arine Engineering Service

Navaltec Engineering Service B.V.
K ardoenho f 1 
3193 JD  H oogvlie t-R T  
t e l . : +31 (0)10 438 04 38 
f a x : +31 (0)10 438 27 17 
E -m ail: in fo @ n a va lte c .n l 
w w w .n a v a lte c .n l

Q-Shipping BV
O ever 7
3161 GR Rhoon
in fo @ q -sh ip p in g .n l
w w w .q -s h ip p in g .n l

Nautical &  Technical 
Managem ent________

Q-Shipping BV
O ever 7
3161 GR Rhoon
in fo @ q -sh ip p in g .n l
w w w .q -s h ip p in g .n l

Naval Architects Consulting 
Engineers__________________
Groenendijk & Soetermeer
G ro o th a n d e lsg e b o u w  E-7 
P ostbus 29156 
3001 GD R otte rdam  
Tel. 010 - 413 08 52 
Fax 010 - 413 08 51 
E -m ail: in fo @ g ro e n so e t.n l

Navaltec Engineering Service B.V.
K ardoenho f 1
3193 JD  H oogvlie t-R T  
Tel. +31 (0)10 438 04 38 
Fax +31 (0)10 438 27 17 
E -m ail: in fo @ n a va lte c .n l 
w w w .n a v a lte c .n l

TSD Engineering BV.
M a n d e n m a k e rs tra a t 23
3 1 94  DA H oo gv lie t-R o tte rda m  
T e l.+31 (0)10 501 56 15 
F a x +31 (0)10 501 99 79 
E -m ail: m fo @ tsd -e n g in e e r in g .n l 
w w w .ts d -e n g in e e r in g .n l

Scheepsluiken/
luikenkranen___________
Coops en Nieborg BV
P ostbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39  55 00
Fax 0598 - 39 24  27
E-m ail: sa le s@ co ops -n ieb o rg .n l
w w w .c o o p s -n ie b o rg .n l

Hubel Marine B.V.
Registration - Marine Surveyors

Hubel Marine BV
Karel D oo rm anw eg  5, 2nd F loor 
3115 JD  Sch iedam  
Tel. 0 1 0 -4 5 8  73 38 
Fax 010 - 458 76 62 
E -m ail: e rik@ hu be lm a rine .com

UMMiAUJSTJLT,

LIMDAL ASSIST B.V.
P a ra lle lw e g  1 2 4 - 1 2  
1948 NN B e v e rw ijk  
Tel: +31 251 271 765 
a s s is t@ lim d a l.co m
- Vessel re g is tra tio n  (e.g. S ie rra  Leone, St 

K itts  &  N ev is , G eorg ia, Panam a, Vanuatu)
- C on su lta ncy  (S upe rin tende n t)
- N ava l A rc h ite c ts
- S urveyors
- P& l, dam age , p re-en try , on- and o ff  h ire  

and o th e r typ e  of surveys

Schroefaskokerafdichtingen

Navaltec
M arine Engineering Service B.V.

B ru g w a c h te r 13, 30 34  KD R otte rdam  
Tel. 0 1 0 -4 1 1  46 14, Fax 010 - 414  10 04 
E -m ail: in fo@ tbu .ril

Software_____________________

LogicVision
LOGIC VISION B.V.
H akgriend 18b 
P.O. Box 95
3370 AB H ard inxve ld -G iessendam
The N e th e rla n d s
T e l.+31 (0 )1 8 4 - 677 588
F a x +31 (0)184 - 677 599
E-m ail: r .sp e e lp e n n in g @ lo g icv is io n .n l
w w w .lo g ic v is io n .n l
Logic V is ion  is a M ic ro s o ft  G old C ertified  
P artne r sp ec ia lized  in th e  m a ritim e  
industry . W e  d e ve lop  m odu la r b u ilt ,  
ve rt ic a l so lu tio n s  based on M ic ro s o ft 
D ynam ics™  NAV. Th is  re su lts  in branch 
re la te d  m odu les  th a t support you in you r 
d a ily  o p e ra tion s .

mailto:info@verweij-hoebee.nl
mailto:info.hoebee@verweij-hoebee.nl
mailto:info@coops-nieborg.nl
http://www.coops-nieborg.nl
mailto:info@multi.be
mailto:info@markvanschaick.nl
http://www.markvanschaick.nl
mailto:shiprepair@nicoverken.nl
http://www.nicoverken.nl
mailto:info@itw-welding.com
http://www.itw-welding.com
mailto:erik@hubelmarine.com
mailto:msm@mfmarinedivision.nl
http://www.mfmarinedivision.nl
mailto:ncot.maritiem@novacollege.nl
http://www.novacontract.nl/maritiem
mailto:info@navaltec.nl
http://www.navaltec.nl
mailto:info@q-shipping.nl
http://www.q-shipping.nl
mailto:info@q-shipping.nl
http://www.q-shipping.nl
mailto:info@groensoet.nl
mailto:info@navaltec.nl
http://www.navaltec.nl
mailto:info@tsd-engineering.nl
http://www.tsd-engineering.nl
mailto:sales@coops-nieborg.nl
http://www.coops-nieborg.nl
mailto:erik@hubelmarine.com
mailto:assist@limdal.com
mailto:info@tbu.nl
mailto:r.speelpenning@logicvision.nl
http://www.logicvision.nl
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Staal-IJzer Gieterij____________

O  Allard
?¥hp isawf hr»«

Allard-Europe NV
V ee d ijk  51
B -2300 Turnhout
E-m ail: in fo @ a lla rd -e u ro p e .co m
w w w .a lla rd -e u ro p e .c o m

Veiliciheid____________________

□ U M IS A F E
■mmm n a rn v in i ■ Wef**« «■ in"
Unisafe Marine Firefighting & Safety 
Equipment
T in n e g ie te rs tra a t 7 - 9  
3 1 9 4 A L  H oo gv lie t 
T e l .+31 (0)10-295 2710 
F a x +31 (0)10-295 2709 
E -m ail: u n isa fe @ to ta l-ca re .n l 
W e b s ite : w w w .u n is a fe .n l

Verwarmingssystemen, verkoop  
en onderhoud

X p  H E A T M A S T E R
Heatmaster bv
In d u s tr ia l &  M a r it im e  he a tin g  system s 
G ro tenoo rd  1
3342 GS H endrik  Ido A m b a ch t 
Postbus 252
3340  AG H e n d rik - ld o -A m b a ch t
T e l.+ 3 1  78  - 68 23 404
F a x + 31 78 - 68 23 403
Em ail: in fo @ h e a tm a s te r.n l
w w w .h e a tm a s te r .n l
H ea tm aste r, yo u r h o tte s t inno va to r

Vessel M anagem ent________

Q-Shipping BV
O ever 7
3161 GR Rhoon
in fo @ q -sh ip p in g .n l
w w w .q -s h ip p in g .n l

Voor al uw  m aritieme zaken

Marine Services
www.surveyors.iil
P.O. Box 2119
1990 AC V e lse rb roek
T e l:+31  (0 )2 3  5490335
E-m ail: in fo@ su rve yo rs .n l
- Recognised Organisation of the 

Republic of Vanuatu to  su rvey and 
issue S ta tu to ry  C e rtif ic a te s  fo r  A ll 
V essels up to  1000 GT

-  S urvey Bureau fo r Survey and Issu ing of 
S ta tu to ry  C e rtif ica te s  on b e h a lf of 
va rio u s  o th e r fla g  s ta te s .

- I.S .M . code S .M .C . and D.O.C. a u d its  on 
b e h a lf of va rious  fla g  s ta tes

- Flag S ta te  Insp ec tio ns  (A .S .I.) Barbados, 
Panam a, Vanuatu.

- A ll o th e r typ e  of su rvey p rogram m es 
upon request.

Lloyd's Register
W e e n a  Zuid 170
3012 NC R otte rdam  
Tel. 0 1 0 -  201 84  47 
Fax 010 - 404  55 88

Bureau Veritas b.v.
V isse rs d ijk  223-241
3011 G W  R otte rdam  
Postbus 2705 
3000 CS R otte rdam  
Tel. 010 2822666 
Fax 010 241 1000
E-m ail: h rm n ld@ n l.bu reau ve ritas .co m  

Yacht M anagem ent________

Q-Shipping BV
O ever 7
3161 GR Rhoon
in fo @ q -sh ip p in g .n l
w w w .q -s h ip p in g .n l

Colofon
SWZ Maritime w ordt uitgegeven door de Stichting Schip en W erf de Zee 
(SWZ), waarin participeren de Koninklijke Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de Stichting de Zee. SWZ 
Maritime is tevens het verenigingsblad van de KNVTS.

SWZ is de eigenaar en de uitgever van de tite ls  Schip &  W erf de Zee en SWZ 
Maritime.
Het bestuur van SWZ w ordt gevormd door de participanten in SWZ, die elk 
vier bestuursleden benoemen u it de doelgroepen van de lezers en bestaat uit 
de volgende personen:
Namens de KNVTS:
Prof.lr. S. Hengst, voorzitter (onderwijs)
Ir. J.R. Smit, penningmeester (KIVI/NIRIA)
Ir. S.G. Tan (MARIN)
Ing. H.P.F. Voorneveld (VNSI)
Namens de Stichting de Zee:
Mr. G.X. Hollaar (Kon. Vereniging van Nederlandse Reders)
Capt. F.J. van W ijnen (Nederlandse Vereniging van Kapiteins te r Koopvaardij) 
H.J.A.H. Hylkema (Nautilus NL)
Ing. F. Lantsheer (KNMI)

Verschijnt 11 maal per jaar
Hoofdredacteur: Ir. H. Boonstra
Eindredactie: Mevr. M.R. Buitendijk-Pijl MA
Redactie: Ing. H.R.J. Akerboom, G.J. de Boer, M. van Dijk, H.R.M. Dill,
Mevr. Ing. A. Gerritsen, Ir. J.H. de Jong, Ir. W. de Jong, H.S. Klos,
Capt. H. Roorda, Ing. S. Sakko

Redactie Adviesraad: Mevr. A.A. Boers, M. de Jong, Ir. E.W.H. Keizer,
Ir. G.H.G. Lagers, Mr. K. Polderman, E. Sarton, T. Westra, J.K. van der W iele 
Aan SWZ M aritim e w erken regelmatig mee: J.L.A. van Aalst VADM b.d., 
M. de Jong, Ir. G.H.G. Lagers Ir. C.J. Verkleij, H.Chr. de W ilde, A.A. Oosting 
Redactieadres: Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam, telefoon 
010 - 241 74 35, fax 010 - 241 00 95, e-mail swz.rotterdam@planet.nl 
Website: www.swzonline.nl

Uitgeefpartner: MYbusinessmedia; Judith Verbeek.
Essebaan 63c 19,2908 LJ Ca pel Ie aan den IJssel,
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam, telefoon: 010-289 40 08 (abonnementen), 
010-289 40 75 (overig), fax: 010-289 40 76, 
e-mail: swz.klantenservice@mybusinessmedia.nl

Advertentie-exploitatie:
MYbusinessmedia 
Lian Gebhardt, verkoopleider 
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam 
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‘Croei door de unieke combinatie van 
branche expertise en kennisoverdracht

S E P T E M B E R

• V ideo-item s maken -  20 september en 4 oktober

• Starten met een webshop -

O K T O B E R  2011

• Com m ercieel &, Creatief schrijven -

N O V E M B E R  2011

• Social m edia -

• Klantgericht verkopen -

• O ptim aliseren van uw webshop - 17 november

• Bloggen met Social m edia -  november

• Schrijven voor Google -  30 november

• SEO -tekst met stijl -  30 november

Powered by

WEEKBLAD

SCHIITTEVAËR
Vakbtod voor Bijiv- bi blnnennurt, bist- en zeevmt, y|gal|, sthttpsbmw, offshiira, iwimIIe- «b clufttfVMrt U  I  I  L .  I

SCHRIJF
U IN MET
LEZERSVOORDEEL

NU 10%
KORTING

M eer in fo rm a tie  en inschrijven :

www.mybusinessacademy.nl

http://www.mybusinessacademy.nl


I always prefer to restore than to repair. I prefer 
Original Parts and Original Service from ABB.

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 fitted during Original Service 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

EUROPORT
jonriecting the maritime world

3 - 1 1  Nov. 2011, S tand : 1120, Hall 1A

ABB b.v.
Turbocharging Dept.
A lb e rt P le sm a n w e g  5 3 a , H a v e n n u m m e r 2 2 5 0  
N L -3 0 8 8  G B  R o tte rd a m  
P ho ne : +31 10 4 0 7 8  8 8 5
E -m a il: tu rb o @ n l.a b b .c o m

Power and productivity 
for a better world™
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http://www.abb.com/turbocharging
mailto:turbo@nl.abb.com

