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16 Alles over harmonische trillingen ‘met 
een klein amplitudetje’
‘De kok klaagt, want zijn werkplek zit niet in de ac-
commodatie en hoppermensen willen nu graag op de 
snijkopzuiger werken. En ze beginnen nu te klagen 
over geluid van de airco en van traplopende mensen. 
Vroeger hoorden ze dat helemaal niet.’

18 Special jong maritiem
Dit nummer van SWZ staat vol met artikelen 
voor, door en over jonge maritieme technici.  
Zo is er aandacht voor zowel hbo- als 
TU-studenten, het bedrijf MOCS van twee 
jonge maritieme ondernemers en het werk van 
een jonge werknemer bij Conoship.

36 Kielerkanaal moet veiliger
Statistisch gezien maakt een schip op het 
Kielerkanaal een heel kleine kans bij een 
aanvaring betrokken te raken. Meestal  
blijft het bij in de wal lopen of een sluisdeur 
rammen. Het aantal grote schepen neemt  
echter toe en daardoor gebeuren vaker  
ernstige ongelukken.

Jong maritiem

Zoals u op de cover ziet is de special gericht 
op jonge mensen in de maritieme sector. We 
besteden aandacht aan studenten aan de TU-
Delft en hbo-opleidingen, jonge ondernemers 
en projecten waar jonge werknemers een be-
langrijk aandeel in hebben. De trekkers van de 
special zijn twee jonge redacteuren, Annelin-
de Gerritsen en Elouise Reiff. Ze zijn niet al-
leen jong, maar ook van het vrouwelijk ge-
slacht. Een indicatie dat het aantal vrouwen in 
de maritieme sector snel toeneemt. Neder-
land loopt in dit opzicht internationaal gezien 
niet voorop, Scandinavië en een aantal Aziati-
sche landen lopen duidelijk op ons voor, maar 
de tendens is onmiskenbaar. De instroom bij 
maritieme opleidingen bestaat tegenwoordig 
al voor ongeveer vijftien procent uit meisjes 
en de laatste jaren zijn zowel bij de TU Delft 
als bij het hbo vrouwelijke docenten aange-
trokken. Een positieve ontwikkeling.  
De Nederlandse maritieme sector heeft, net 
als de industrie als geheel, dringend behoefte 
aan jonge werknemers op vrijwel alle niveaus. 
Zie bijvoorbeeld de column Maritieme markt 
van Antoon Oosting in SWZ van januari jongst-
leden. Innovatie staat hoog aangeschreven, 
denk alleen al aan ontwikkelingen op het ge-
bied van diepwatermijnbouw, offshore in arc-
tische streken, energiewinning op zee, et ce-
tera. Maar ook de installaties op conventionele 
schepen worden complexer, automatisering 
en snelle communicatie met de wal neemt 
toe. De sector is dan ook niet alleen op zoek 
naar “scheepsbouwers” en maritiem officie-
ren, maar ook naar werktuigbouwers, elektro-
technici en informatici. Uiteraard heeft de 
slechte economische situatie zijn weerslag op 
de sector; vooral de zeevaart, binnenvaart en 
visserij maken moeilijke tijden door, maar sec-
toren als waterbouw, offshore en havenactivi-
teiten zijn sinds het begin van de crisis in 2008 
aanzienlijk gegroeid. Zie bijvoorbeeld de re-
cent uitgebrachte brochure “De Nederlandse 
Maritieme Cluster – Monitor 2012”, te 
downloaden via de site van Neder-
land Maritiem Land.
Wilt u reageren op een artikel in 
ons blad dan kan dat via  
www.swzonline.nl of door een mail 
te sturen naar het adres onder-
aan deze pagina.

Hotze Boonstra,  
hoofdredacteur
(swz.rotterdam@planet.nl)
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Nieuws

In oktober 2012 kreeg Holland Shipyards op-
dracht van Van Oord voor de bouw van de Ti-
tan en de Astrachan. De werf werd gekozen 
vanwege de gegarandeerde korte bouwtijd. 
Zowel de Titan, een kraanbak, als de Astra-
chan, een accommodatieponton, is ontwik-
keld om baggerwerk te verrichten voor de 

Asbestos remains a problem in shipping. Des-
pite better management and reduced produc-
tion of asbestos, there remains considerable 
room for improvement, primarily to reduce the 
number of deaths. It is estimated that world-
wide more than 107,000 people die each year 
from mesothelioma, lung cancer and asbesto-
sis –  the three major asbestos-related disea-
ses – as a result of occupational exposure.
LR’s new guide on asbestos management 
takes a wider look at asbestos, exploring its 
history, composition and health effects to un-
derline the importance of correct manage-

Van 28 tot 30 mei vindt in Evenementenhal Go-
rinchem de negende editie van Construction & 
Shipping Industry (CSI) plaats. De vakbeurs is 
drie dagen lang het trefpunt voor ondernemers 
en relaties uit de maritieme branche. Er is een 
breed aanbod van producenten, importeurs, 
constructeurs, groothandelaren en toeleveran-
ciers aan de binnen- en zeevaart vertegen-

aanleg van pijpleidingen in de Kaspische zee. 
Dit installatieproject vindt plaats in het Russi-
sche gedeelte van de Kaspische Zee, waar 
beide vaartuigen eind maart naar vertrokken. 
Van Oord nam de Titan en Astrachan op 27 
maart met een feestelijke doopceremonie op 
de werf in Hardinxveld-Giessendam in ge-
bruik. Mevrouw Lily de Wit, echtgenote van 
area director Freek de Wit, en mevrouw Mi-
chelle Kamsteeg, echtgenote van area mana-
ger Ries Kamsteeg, verrichtten de officiële 
plechtigheden.
De Titan is een combinatie van een samenge-
steld nieuw ponton met een lengte van 60 m 
en een breedte van 26 m en de bestaande e-
crane Blockbuster. Het ponton is voorzien van 
spudpalen en demontabele zijpontons om de 
transportbreedte beperkt te houden zodat 

ment. It also details asbestos-related regula-
tion and suggests tools to achieve best 
practice in asbestos management. 
Ships often have an increased risk of asbes-
tos exposure. The use of asbestos in shipbuil-
ding has been unusually high over the years 
and some of the most dangerous asbestos 
application methods have been particularly 
prevalent in ship construction. A UK study es-
timated a 61 per cent increased incidence of 
asbestos related illness in shipyard workers. 
The guide is available as a hard copy from LR 
offices and as a PDF: 

woordigd. Ondanks de economische recessie, 
die deze sector sterk raakt, is de verwachting 
dat de beursvloer geheel gevuld zal zijn. De 
grote namen uit de scheepvaartbranche zijn 
ook dit jaar weer aanwezig. Juist in deze tijden 
is het belangrijk dat bedrijven hun gezicht la-
ten zien en persoonlijk contact zoeken met hun 
klanten. De vakbeurs biedt de gelegenheid om 

sluizen eenvoudig kunnen worden gepas-
seerd. De Blockbuster was één van de hoofd-
rolspelers bij de aanleg van Maasvlakte 2. De 
kraan is bijzonder vanwege het grote bereik, 
de afstand van de grijper tot het draaipunt, 
alsmede de hijscapaciteit van 40 ton. De 
naam Titan is afkomstig uit de Griekse mytho-
logie en betekent “reusachtig, geweldig 
krachtig persoon”.
Het accommodatieponton Astrachan meet 60  
bij 15 m en biedt accommodatie aan vijftig 
personen. Astrachan is een van de grote ste-
den in zuidelijk Europees-Rusland en gelegen 
aan de Wolga-delta, welke ongeveer 100 km 
verderop uitmondt in de Kaspische Zee. De 
naam van het accommodatieponton is dan 
ook een verwijzing naar de eerste bestem-
ming voor het project.

drie dagen lang zaken te doen, informatie uit te 
wisselen en ideeën op te doen met een breed 
aanbod aan exposanten. Voor bedrijven die af-
finiteit hebben met de maritieme industrie is 
een bezoek zeker de moeite waard. Met ver-
melding van een KvK-nummer zijn gratis en-
treebewijzen aan te vragen via  
www.evenementenhal.nl/csi-go2013

Holland Shipyards levert Titan en Astrachan op

LR Introduces Guidance for Asbestos Management

Negende CSI in Evenementenhal Gorinchem

De Blockbuster kreeg een tweede leven op de Titan

Every year 107,000 people die from 

occupational exposure to asbestos

www.lr.org/sectors/marine/documents/ 
247294-asbestos-on-ships.aspx
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Nieuws

De Inspectiedienst SZW, voorheen Arbeidsin-
spectie, is deze maand begonnen met het op 
veiligheid controleren van honderd scheeps-
bouwbedrijven. Hierbij richten de inspecteurs 
zich op veilig werken op hoogte, werken in 
besloten ruimte, machineveiligheid, RI&E, ille-
gale arbeid en asbest. 
In 2010 heeft de inspectiedienst na een in-
spectieronde helaas geconcludeerd dat er 
veel mis was bij de werven. Bij de overgrote 
meerderheid van de bedrijven bleek de veilig-

De Engelstalige toptraining Onboard Noise 
and Vibration is de enige opleiding ter wereld 
op hoog niveau die deelnemers bekend maakt 
met de ins- en outs van geluid en trillingen 
aan boord van schepen. De training trekt dan 
ook deelnemers uit de hele wereld aan. De 
tweedaagse training is een gezamenlijk initia-
tief van HME en kennisinstituten Marin en 
TNO. Ook het bedrijfsleven is vertegenwoor-
digd door Loggers BV, specialist op het gebied 
van trillingen en geluid. De training vindt 

Havenwethouder Jeannette Baljeu van Rot-
terdam opent op 26 april de nieuwe windtrai-
ningsfaciliteiten van Falck Nutec waar bou-
wers, beheerders en installateurs van 
windmolenparken hun veiligheidstrainingen 
kunnen volgen. ‘Het is heel belangrijk dat 
deze geavanceerde windtrainingsfaciliteiten 
in de Rotterdamse haven aanwezig zijn. Zo 
kunnen de on-/offshoremedewerkers over de 
hele wereld veilig werken in weer en wind. Ik 
ben er trots op dat Rotterdam de eerste plek 
in Nederland is met windtrainingsfaciliteiten 
conform de Global Wind Organisation (GWO),’ 
zegt wethouder Baljeu. Falck Nutec kan alle 
vijf de trainingsmodules van GWO verzorgen:

Werken en redden op hoogte (twee dagen).•	

heid niet op orde. Na de nieuwe inspectieron-
de rapporteert de inspectie eind dit jaar over 
de resultaten. Scheepsbouw Nederland en 
FME streven naar een beter resultaat.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het 
“Arbopraktijkboek Scheepsbouw” en arboca-
talogi. In 2012 is de “Arbocatalogus Machine-
veiligheid” gelanceerd en recent heeft de in-
spectie de “Arbocatalogus Werken in besloten 
ruimte” goedgekeurd. Alle arbocatalogi zijn te 
vinden op www.5xbeter.nl. Met deze middelen 

plaats in Delft op 28 en 29 mei en is vooral in-
teressant voor engineers, naval architects, 
R&D-managers en instructeurs/docenten.
Kennis van geluid en trillingen is noodzakelijk 
om deze te kunnen minimaliseren, iets wat 
van toenemend belang is in de internationale 
scheepvaart en scheepsbouwindustrie. De 
snelle ontwikkeling en implementatie van 
elektronica aan boord is één van de factoren 
die de vraag naar deze kennis creëert. Ook de 
aandacht voor mogelijke schade aan schepen 

Veilig handmatig bedienen (halve dag).•	
Overleven op zee (inclusief veilig van en •	
aan boord gaan) (anderhalve dag).
Eerste hulpverlening (twee dagen).•	
Brandbestrijding (halve dag).•	

Voor het kunnen aanbieden van deze trainin-
gen zijn twee hoge torens gebouwd waar 
werk, evacuatie en redding op hoogte getraind 
kan worden. In een realistische omgeving eer-
ste hulp verlenen en branden bestrijden kan op 
de bestaande faciliteiten van het oefencen-
trum. De module “Overleven op zee” kan in het 
bestaande drijvende zwembad worden uitge-
voerd. In een gloednieuwe hoge loods zorgt 
Falck ervoor dat ook tijdens slechte weersom-
standigheden de leerdoelen bereikt kunnen 

en door inzet van de verbetercoaches van 5x 
Beter, hebben bedrijven de veiligheid op de 
werkvloer kunnen verbeteren. Scheepsbouw 
Nederland dringt er bij bedrijven op aan voor-
al goed te controleren dat hun RI&E op orde 
is. Dit is immers het startpunt van veilig en ge-
zond werken.
Neem voor meer informatie contact op met 
David Anink, Sectormanager Scheepsbouw 
Nederland, dan@scheepsbouw.nl.

door vibraties, bijvoorbeeld vermoeiing van de 
scheepsconstructie, vergroot de vraag naar 
kennis over deze materie. Bovendien zijn ge-
luid en trillingen vermoeiend voor de beman-
ning, wat ook negatieve gevolgen heeft voor 
de veiligheid.
Voor gedetailleerde informatie kunt u contact 
opnemen met HME’s manager trainingen, Jan 
Adriaan Krans: jk@hme.nl. Zie ook het inter-
view in dit nummer op bladzijde 16. 

worden. In de loods worden diverse laddersys-
temen geplaatst en evacuatiepunten gebouwd. 
Om deelnemers te leren veilig van een boot 
over te stappen naar een windmolen (en an-
dersom) is er een overstapstation nagebouwd.

Inspectie SZW controleert werven

Training: Onboard Noise and Vibration

Wind Safety-trainingen binnenkort beschikbaar bij 
Falck Nutec Maasvlakte Rotterdam

Falck Nutec liet twee hoge torens bouwen om wind safety-

trainingen aan te kunnen bieden
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Maritieme markt

Wat dat betreft is het voor de critici van het militair-industrieel complex al-
lemaal waar. De Koninklijke Marine is veel meer dan de land- en/of lucht-
macht de basis van een hoogwaardige industrie die werk biedt aan duizen-
den hoogopgeleide technici. De marine kost wat, maar dankzij de door de 
marine aangezwengelde innovaties kan de industrie ook hoogwaardige, dus 

winstgevende, producten exporteren. En die producten gaan dan niet naar 
bandietenstaten, maar naar fatsoenlijk geleide landen die militair materieel 
nodig hebben om hun nationale belangen op een geloofwaardige wijze te 
kunnen verdedigen.

Nederlands bewind legt niet genoeg gewicht in de schaal
De successen die Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen inmid-
dels heeft geboekt met de levering van korvetten (vier) aan Indonesië en 
fregatten (drie) aan Marokko heeft de Scheldewerf natuurlijk vooral te dan-
ken aan de ervaring die het heeft opgedaan met de bouw van schepen voor 
onze eigen Koninklijke Marine. Dat er daarnaast nog heel veel komt kijken 
om marineopdrachten uit het buitenland binnen te halen, is een ander ver-
haal. De concurrentieslag tussen de Europese marinebouwers om de bui-
tenlandse marineopdrachten is moordend. 
President Sarkozy kaapte de order van Rusland voor vier, uiteindelijk 
slechts twee, LPD’s weg voor de neus van de Schelde en de Spanjaarden 
die hiervoor ook in de race waren. Ondertussen sleepten de Spanjaarden 
wel de opdracht binnen voor de bouw van twee LPD’s voor Australië. Maar 
de grootste concurrent voor de Schelde is waarschijnlijk de Hamburger 
werf Blohm + Voss die sinds 1980 al 160 oppervlakteschepen voor twintig 
landen bouwde. Daaronder zijn al meer dan vijftig fregatten van het Meko-
type, directe concurrent van Damens Sigma-ontwerp.
Momenteel is Damen Schelde Naval Shipbuilding in de slag om orders voor 
de bouw van korvetten voor Vietnam en fregatten voor Oman. Voor deze 
laatste is zelfs koningin Beatrix op staatsbezoek in Oman geweest, maar 
concrete orders heeft het niet opgeleverd. In de strijd met de Europese con-
currenten heeft Damen Schelde Naval Shipbuilding er veel last van dat ma-
rineorders al snel een kwestie van politiek zijn. En dan weegt het politieke 
gewicht van een Angela Merkel, David Cameron of Sarkozy en nu Hollande 
heel wat zwaarder dan een Nederlandse bewindsman of -vrouw.

JSS Karel Doorman
Dan is het goed dat Damen Schelde Naval Shipbuilding nog altijd de Ko-
ninklijke Marine als opdrachtgever heeft. Na de bouw van vier patrouille-

Zonder marine geen industrie en 
zonder industrie geen marine
Als één ding weer overduidelijk werd op het op 28 maart op het Amsterdamse marine-etablis-
sement gehouden symposium Maritiem Helpt Mee voor Esmee is dat dat de Koninklijke Mari-
ne en de maritieme industrie in Nederland onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar 
heel hard nodig hebben. Zonder maritieme industrie zou het in stand houden van een eigen, 
Triple-A (Affordable, Adaptable en Active) marinevloot waarschijnlijk al snel onbetaalbaar 
worden. En andersom geldt dat evenzeer: zonder marine sterft de bouw van marineschepen in 
Nederland op den duur uit. 

Door A.A. Oosting
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Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.

vaartuigen voor de Koninklijke Marine is Damen momenteel in het Roe-
meense Galati bezig met de bouw van het nieuwe Joint Support Ship (JSS) 
Karel Doorman. In juli komt de JSS Karel Doorman voor afbouw en het in 
bedrijf stellen naar de Damenwerf in Vlissingen. 
De Karel Doorman moet de opvolger worden van de vloottanker/bevoorra-
dingsschip Hr. Ms. Zuiderkruis van 1975. In 1995 volgde de oplevering van 
de tweede tanker/bevoorradingsschip Hr. Ms. Amsterdam. En nu weer twin-
tig jaar later (in 2015) volgt dan de indienststelling van de Karel Doorman. 
Met een lengte van ruim 204 meter, breedte van ruim 30 meter en een wa-
terverplaatsing van 27.800 ton wordt dit een echt groot schip, bijna twee 
keer zo groot als de LPD Hr. Ms. Rotterdam (12.750 ton) en een half keer 
groter dan de LPD Hr. Ms. Johan de Witt (16.800 ton).

Opdrachten marine stuwen kennisinnovatie
Ten opzichte van zijn voorgangers zal de Karel Doorman veel meer functies 
kunnen vervullen. Het nieuwe schip is zowel een olietanker en transport-
schip als een platform voor amfibische operaties en krijgt ook als taken be-
voorrading op zee, strategisch zeetransport en sea-basing operations. 
Maar het is vooral ook een innovatief schip. Als tanker is het dubbelwandig 
wat natuurlijk het gevaar op olieverontreinigingen indamt. Het is een schip 
dat aan militaire eisen voldoet. Met het beach-concept, het naar achteren 
afzinken, kan het trucks en lading op landingsschepen overzetten. Voor am-
fibische operaties beschikt het over een groot helikopterdek en een groot 
medisch complex. Verder beschikt het over een PMS (Platform Manage-
ment System) en CMS (Combat Management System). Er is een watermist-
installatie aan boord die automatisch wordt geactiveerd in geval van brand. 
Verder zal het het eerste schip voor de Koninklijke Marine zijn dat is uitge-
rust met een systeem voor de behandeling van ballastwater. In de op het 
schip te plaatsen Integrated Mast Module komt de nieuwste versie van de 
Scout Radar. Het schip is uitgerust met Ballistic Protection tegen inslag van 
geautomatiseerde wapens. En op het schip wordt een draadloos communi-
catiesysteem geïnstalleerd waardoor de bemanning draadloos via hand-
helds contact kan houden. Een storing zal automatisch op de handheld van 
de machinist zichtbaar zijn.
Volgens de planning moet de JSS Karel Doorman in juni 2014 worden opge-
leverd en dan kan het na een jaar proefvaren eind 2015 officieel in dienst 
worden gesteld. En dan zal ook Damen Schelde Naval Building weer de 
markt op kunnen met de kennis van het bouwen van een zeer geavanceerd 
schip.

Instandhouding en upgrades
Nieuwe schepen voor de Koninklijke Marine, na de Karel Doorman en de 
vier patrouilleschepen van de Holland-klasse, zitten er voorlopig niet in. 
Daarom is bij de DMO, Defensie Materieel Organisatie, van het ministerie 
van Defensie alles gericht op instandhouding van de bestaande schepen. Er 
wordt gewerkt aan een mid-life upgrade voor de vier onderzeeërs van de 
Walrus-klasse en er is een instandhoudingprogramma in voorbereiding voor 
de vier Luchtverdedigings- en Commandofregatten van de Zeven Provinci-
ën-klasse. De mid-life upgrade voor deze in de jaren 2002-2005 gebouwde 
schepen zou vanaf 2017 aan de orde zijn. Maar wat er allemaal mogelijk zal 
zijn, is nog volstrekt onduidelijk omdat de politieke besluitvorming in het 
overleg met de Tweede Kamer nog volledig haar beslag moet krijgen. Zelf 

heeft DMO een lijst van 41 projecten benoemd binnen het IPLCF (Instand-
houdingprogramma LCF) die met name bedoeld zijn de schepen aan te pas-
sen aan de voortschrijdende eisen op het gebied van arbo, milieu en zee-
waardigheid. Zo zou het laden van het veertig jaar oude 127 mm kanon met 
de 32-kilo zware patronen moeten worden geautomatiseerd. Zulke zware 
lasten mag iemand volgens de huidige arbo-eisen niet meer tillen. Verder 
zouden er onder andere aanpassingen aan de brandveiligheid moeten 
plaatsvinden en het brugdek moeten worden heringedeeld.

Nieuwe ogen en een nieuw brein
Een project waarvoor inmiddels de leveringscontracten zijn getekend is de 
uitrusting van de vier onderzeeboten tellende Walrus-klasse met een optro-
nische mast, ook wel genoemd Nieuwe Ogen voor de Walrus-klasse. Daar-
bij wordt de traditionele navigatieperiscoop vervangen door een volledig 
optronisch systeem van digitale en infraroodcamera’s. Dat betekent een be-
tere informatievoorziening omdat alle info gelijk in het computersysteem 
kan worden opgeslagen en verwerkt in het nieuw te installeren Combat Ma-
nagement System (CMS) dat hiervoor wordt gemoderniseerd. Omdat digita-
le camera’s sneller kunnen werken, hoeft de periscoop daardoor ook aan-
zienlijk minder lang boven water uit te steken wat de kans op detectie 
verkleint. Overigens krijgen de onderzeeboten ook een modernere sonar. 
Ook de mast van de periscoop die door de drukhuid op- en neergaat wordt 
vervangen door een nieuw hydraulisch, telescopisch systeem. Hierdoor 
ontstaat veel nieuwe ruimte in de commandocentrale van de onderzeeër.
Met de optronische mast en een aantal andere aanpassingen moeten deze 
onderzeeboten weer zo’n tien jaar mee kunnen. De onderzeeboten zijn in de 
jaren zeventig ontworpen en eind jaren tachtig gaan varen en dus nu zo’n 
25 jaar oud. Over twee jaar moet de eerste Walrus met de nieuwe ogen en 
een nieuw brein (CMS) gaan varen.

Inzicht in Total Cost of Ownership
Verder werkt DMO hard aan het opstellen van normen voor het onderhoud 
om antwoorden te krijgen op vragen als wat voor systemen heb je, wat kos-
ten die en wat kost het als die ook daadwerkelijk worden ingezet. Een mari-
neschip moet natuurlijk optimaal inzetbaar zijn, maar moet het onderhoud 
plaatsvinden op basis van modellen of is het beter uit te gaan van ervarin-
gen? Die ervaring leert dat onderhoudskosten sterk uiteen kunnen lopen, tot 
wel een factor twee keer zo hoog, tussen het varen in koude wateren of in 
de tropen. In warm water roest een schip nu eenmaal sneller dan in koude-
re zeeën. 
Alle vergaarde kennis over onderhoudskosten kan ook leiden tot inzicht in 
de al in de commerciële scheepvaart ingeburgerde Total Cost of Ownership. 
En het leidt tot een beter inzicht in wat er nodig is om een echt goed schip 
te kunnen laten bouwen dat misschien iets duurder in aanschaf is, maar 
daardoor in onderhoud en levensduur aanzienlijk beter presteert. In het ver-
leden zijn er, onder budgettaire druk, schepen besteld die eigenlijk te goed-
koop waren en/of niet kwalitatief de juiste apparatuur hadden meegekre-
gen. Vervolgens moest DMO extra kosten maken om het schip aan de 
noodzakelijke eisen en specificaties te laten voldoen. En al deze kennis 
biedt de maritieme industrie natuurlijk beter inzicht om beter op de wensen 
van de marine in te spelen. Met als doel de Koninklijke Marine nog tot in 
lengte van jaren als een Triple-A-Navy te kunnen laten opereren.
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minder motorvermogen worden volstaan 
waardoor het brandstofverbruik ook wordt 
verlaagd. De tonnages van de Volgaborg zijn: 
7367 bt, 3688 nt en 11.850 dwt, afmetingen: L 
o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 142,65 (139,43) x 15,87 x 
10,78 meter, ruiminhoud 14.257 m³ of 503.500 
cft. De voortstuwing wordt geleverd door een 
MaK-hoofdmotor, type 9M25, van 2970 kW of 
4035 rpk op een verstelbare schroef in een 
straalbuis voor een snelheid van 14 knopen. 
De Volgaborg heeft twee ruimen: ruim 1 (41,01 
x 13,20/9,24 x 10,65 meter) en ruim 2 (63,63 x 
13,20 x 10,65 meter). De maximale belasting 
van de tanktop is 15 ton/m². Beide ruimen 
kunnen met pontonluiken worden voorzien 
van een tussendek met een maximale belas-
ting van 3,5 ton/m². Aan boord is accommoda-
tie voor twaalf personen. De verwachte ople-
vering van de Volgaborg is begin april.

Bayamo 
Bij Shipyard Constructions Hoogezand 
Nieuwbouw (SCHN) in Foxhol is op 8 maart de 
gastanker Bayamo (bouwnummer 10, imo 
9655004) voor Chemgas Shipping in Rotterdam 
dwarsscheeps te water gelaten. Het was het 
eerste schip dat bij deze nieuwe werf werd 
gebouwd. Bouko Meijer en Roelof Kregel be-
gonnen SCHN in 2012 op de locatie waar ooit 
Damen Shipyards was gevestigd. De belang-

(bouwnummer 408, imo 9631072) dwars-
scheeps te water gelaten. De Volgaborg is het 
derde en laatste schip van een serie ijsklasse 
1A 11.850 tonners die Ferus Smit voor Wagen-
borg en Pot Scheepvaart bouwde. Deze sche-
pen, de grootste die Ferus Smit tot dusver aan 
het Winschoterdiep bouwde, zijn voorzien van 
een door de werf nieuw ontwikkelde boeg 
zonder bulb met minder weerstand, waardoor 
bij diverse diepgangen met een hogere snel-
heid kan worden gevaren. Hierdoor kan met 

SeaMar
Seamar Services in Den Helder heeft op 26 
maart een contract getekend met Scheeps-
werf De Hoop in Lobith voor de bouw van een 
DP2-multipurpose offshore-supportvaartuig 
(bouwnummer 465) dat in het tweede kwar-
taal van 2014 moet worden opgeleverd. De af-
metingen van het vaartuig worden: L o.a. x B 
(dg) = 64,80 x 15,77 (4,50) meter. De diesel-
elektrische installatie bestaat uit vier door 
Caterpillar C32 aangedreven generatoren, to-
taal 3940 kW gekoppeld aan twee roerpropel-
lers van elk 900 kW, een intrekbare boegroer-
propeller van 400 kW en een boegschroef in 
een tunnel van 600 kW. Het draagvermogen is 
1500 ton bij een diepgang van 4,50 meter. Het 
werkdek heeft een vrij oppervlak van 500 m² 
met een maximaal toelaatbare belasting van 5 
ton/m². Rondom de moonpool van 4 x 4 meter 
met hydraulisch bediend luik en bij het ach-
terschip voor het 20-tons A-frame is een dek-
belasting mogelijk van 60 ton/m². De accom-
modatie voor 52 personen bestaat uit twaalf 
eenpersoonshutten, twintig tweepersoons-
hutten, vergaderzalen, kantoren, recreatie-
ruimten en een fitnessruimte. 

Tewaterlatingen
Volgaborg
Bij Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek is 
op 5 maart zonder ceremonieel de Volgaborg 

Nieuwe opdrachten

Door G.J. de Boer

Seamar bestelde een offshore-supportvaartuig

De Volgaborg is de derde van een serie van drie (foto Marius Esman)
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rijkste gegevens van de Bayamo zijn: L o.a. 
(l.l.) x B x H = 87,50 (80,00) x 14,80 x 6,20 meter. 
De tankinhoud is 2700 m³. De voortstuwing 
wordt geleverd door een Mitsubishi-hoofdmo-
tor, type S8U, met een vermogen van 1835 rpk 
of 1350 kW voor een snelheid van 12 knopen. 
De Bayamo moet in mei worden opgeleverd. 
Inmiddels is de bouw begonnen van de iden-
tieke Brisote (bouwnummer 11, imo 9655016) 
met oplevering in september. 

World Peridot 
In Galati is op 28 februari bij Damen Ship-
yards de tweede van een serie van zes DP2 
Platform Supply Vessels 3300 E3, de World 
Peridot (bouwnummer 552023, imo 9648166), 
voor World Wide Supply (Remøy Manage-

ment AS) in Fosnavag dwarsscheeps te water 
gelaten. De tonnages van de PSV 3300 zijn: 
3017 bt en 3310 dwt en heeft als afmetingen: L 
o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 80,10 (75,30) x 16,20 x 
7,50 (6,15) meter. De energie wordt geleverd 
door twee Caterpillar-dieselgeneratoren van 
het type 3512C, elk met een vermogen van 
1352 kW bij 1800 tpm en twee van het type 
C32, elk met een vermogen van 994 kW bij 
1800 tpm. De PSV 3300 wordt voortgestuwd 
door twee elektromotoren, elk met een ver-
mogen van 1500 kW bij 1200 tpm, op twee 
Schottel-roerpropellers met een diameter van 
2400 mm, voor een snelheid van 13,6 knopen. 
De twee boegschroeven met een diameter 
van 1750 mm hebben elk een vermogen van 
735 kW. De bunkercapaciteit is 300 m³. Het 

werkdek krijgt een vrij oppervlak van 720 m² 
voor maximaal 1400 ton materiaal. Aan boord 
is accommodatie voor zestien bemanningsle-
den en zes passagiers. 

Opleveringen
Reestborg
Aan de Handelskade in Delfzijl droeg Ferus 
Smit op 14 maart de Reestborg (bouwnummer 
403, imo 9592563) over aan Reestborg Beheer 
(Wagenborg Shipping). Het schip, het eerste 
van een serie ijsklasse 1A multipurpose con-
tainercarriers van het type Leermax 23000, 
was 25 januari in Leer dwarsscheeps te water 
gelaten. Al op 11 maart is de Reestborg ver-
haald van Leer naar Delfzijl, waarna de vol-
gende dag de proefvaart op de Eems werd ge-
maakt. De schepen van de R-serie zijn de 

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

De World Peridot is de tweede van een serie van zes

De dwarsscheepse tewaterlating van de Bayamo (foto M. Strojenga)

De Reestborg is momenteel het grootste schip van Wagenborg (Flying Focus)
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grootste die Ferus Smit in Leer voor Wagen-
borg bouwt. Omdat dit type is voorzien van een 
eco-steven kan worden volstaan met een rela-
tief laag motorvermogen, zodat bij een groot 
laadvermogen een laag brandstofverbruik 
wordt gerealiseerd. De Leermax 23000 heeft 
als tonnages: 14.141 bt, 6853 nt, 23.000 dwt. De 
afmetingen zijn: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 169,75 
(166,10) x 20,40 x 13,75 (9,74) meter en een ruim-
inhoud van 26.750 m³ (945.000 cft). De voortstu-
wingsinstallatie bestaat uit een Wärtsilä-
hoofdmotor, type 9L32C, van 6118 rpk/4500 kW 
bij 750 tpm op een verstelbare schroef in een 
straalbuis voor een snelheid van 14 knopen. 
Wagenborg bestelde de R-serie oorspronkelijk 
als voortzetting van de F-serie (type FS 14600) 
waarvan er zes zijn gebouwd door Ferus Smit 
Leer. In een later stadium is besloten de op-
dracht voor de laatste drie om te zetten in 
schepen van het aanmerkelijk grotere type 
Leermax 23000. In aanbouw is momenteel de 
Reggeborg (bouwnummer 404, imo 9592575) 
met oplevering in februari 2014. Het derde 
schip van de serie, de Roerborg (bouwnummer 
405, imo 9592599), wordt in Leer gebouwd in 
samenwerking met Koninklijke Niestern San-
der met oplevering in juli 2014. Een optie voor 
een vierde schip, waarvoor de naam de Rho-
neborg is gereserveerd, loopt nog. De Reest-
borg vertrok op 16 maart onder commando van 
kapitein Leo de Jong van Delfzijl naar Hargs-
hamn om ijzerertspellets te laden voor Ham-
burg.

Industrial More
In Harlingen droeg Peters Shipyards op 26 

maart de Industrial More (bouwnummer 905, 
imo 9534470) over aan CFL More Beheer BV 
(Canada Feeder Lines BV) in Groningen. De 
overdracht werd aan de buitenwereld bekend 
gemaakt door het in werking stellen van de 
scheepshoorn door Hannah Postma, de tien-
jarige dochter van Esther en Nico Postma, su-
perintendent van CFL Shipmanagement in 
Amsterdam. De Industrial More werd op 25 
januari in Kampen te water gelaten. Met as-
sistentie van de sleepboten Waterpoort en 
Waterlelie passeerde de Industrial More in de 
avond van 12 maart de vernieuwde Ketelbrug. 
De eerste proefvaart werd gehouden op 14 
maart van IJmuiden naar Harlingen, waarna 
de tweede proefvaart werd gemaakt op 18 
maart vanuit Harlingen. De dag na de over-
dracht vertrok de Industrial More voor de 
eerste reis onder commando van kapitein 

Martin Remeeus van Harlingen naar Halm-
stadt en La Palice om mout en graan te laden 
voor Puerto Cortez en New Orleans. Daarna 
komt de Industrial More in een Intermarine-
lijndienst van Houston op Zuid-Amerika. De 
Industrial More is de vijfde van een serie van 
zes schepen van het type Sole 10000 die de 
werf voor CFL, Groningen bouwt. De tonnages 
zijn: 6693 bt, 3425 nt en 10.049 dwt. De afme-
tingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 116,26 (112,76) 
x 17,80 x 10,50 (7,90) meter. De Sole 10000 
wordt voortgestuwd door een MaK-hoofdmo-
tor, type 8M32, vermogen 5435 rpk of 4000 kW 
bij 750 tpm voor een snelheid van 14 knopen. 
De ruiminhoud is 12.140 m³. De containerca-
paciteit is 426 teu (232 in het ruim, 194 teu op 
de luiken). De twee NMF-dekkranen aan BB 
hebben elk een hijsvermogen van 80 ton bij 
een reikwijdte van 3 tot 14 meter. In Kampen 
is inmiddels het zesde en laatste schip van de 
serie in aanbouw: de Industrial Merchant 
(bouwnummer 906, imo 9534482) met opleve-
ring eind november 2013.

Aegir
Het eerste monohull-kraanschip/pijpenlegger 
van Heerema Marine Contractors, de Aegir 
(bouwnummer 3402, imo 9605396), vertrok op 
16 januari na een bouwtijd van bijna negen-
tien maanden van de Zuid-Koreaanse werf 
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
(DSME) in Okpo via Xiamen naar Rotterdam-
Europoort. De Aegir kwam op 13 maart aan bij 
de Heeremalocatie in het Calandkanaal. In 
een later stadium wordt de Aegir verhaald 

De Industrial More is de vijfde Sole 10000 die Peters Shipyards bouwde (foto M. Coster)

De Aegir is door Ulstein Sea of Solutions ontworpen voor Heerema Marine Contractors (foto AeroLin)
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naar Huisman in Schiedam waar een pijpen-
legsysteem met bijbehorende las- en pijpbe-
werkingsfaciliteiten aan boord wordt geïn-
stalleerd. De grote mastkraan is gebouwd bij 
de Chinese Huismanvestiging en in Okpo op 
de Aegir geïnstalleerd. De belangrijkste gege-
vens van de Aegir, die is ontworpen door Ul-
stein Sea of Solutions in Vlaardingen als type 
Ulstein SOC 5000, zijn: tonnages 55.397 bt, 
15.068 nt, 41.105 dwt; afmetingen: L o.a. (l.l.) x 
B x H (dg) = 211,50 (197,60) x 46,20 x 16,10 
(8,00) meter. Tijdens hijs- of pijpenlegopera-
ties is de diepgang tussen de 9 en 11 meter. 
De energie wordt geleverd door zes dieselge-
neratoren met een totaal vermogen van 44,4 
mW voor aandrijving van twee onderwater 
demontabele roerpropellers van elk 6,5 mW 
voor de voortstuwing (snelheid 12 knopen) en 
vier intrekbare roerpropellers van elk 3,2 mW 
en een boegschroef in een tunnel voor DP3-
manoeuvres. Een noodaggregaat heeft een 
vermogen van 1,6 mW. 
De draaibare Huismanmastkraan met een 
hijsarm van 125 meter heeft een maximum 
hijsvermogen van 4000 ton bij een reikwijdte 
van 17 tot 40 meter of 1500 ton tot 78 meter of 
750 ton van 23 tot 92 meter of 110 ton van 31 
tot 123 meter tot 3500 meter onder de zee-
spiegel. De maximale hijshoogte is 96 meter. 
De twee knikarmkranen hebben elk een SWL 
van 40 ton. De Aegir kan pijpenleggen tot op 
zeedieptes van 3500 meter (met de J-toren tot 
een diameter van 32” en via de twee haspels 
tot 16”). Het vaartuig is uitgerust met twee 
onderwaterrobots die vanuit ROV-hangaars 

aan SB en BB gelanceerd of aan boord geno-
men kunnen worden. Er is accommodatie 
voor 289 personen in een- en tweepersoons-
hutten met een maximum tot 305 personen. 
Na voltooiing vertrekt de Aegir naar de Golf 
van Mexico voor een drie weken durende test 
in september om vervolgens installatiewerk 
uit te voeren voor Anadarko. Daarna wordt de 
Aegir in opdracht van McDermott Australia 
ingezet voor het transport en de installatie 
van pijpleidingen ten behoeve van het Ichthys 
LNG-project voor de kust van West-Australië. 

Astra-G 
In Stellendam is op 13 maart het eerste SRSV 
(Seismic Research Support Vessel), de Astra-
G (bouwnummer BA-609, imo 9648497) voor 
Rederij Groen in Scheveningen gedoopt door 
mevrouw Gerda van Dongen, echtgenote van 
werfdirecteur Frits J. van Dongen. Bij de tot 
de Damen Shipyards groep behorende Maas-
kant Shipyards is momenteel het tweede 
identieke vaartuig, de Aquarius-G (bouwnum-
mer BA-610, imo 9648506) in afbouw waarvan 
de doop in Scheveningen is gepland voor 1 
mei. Deze offshorevaartuigen zijn door Salt-
water Engineering, Papendrecht, speciaal 
ontworpen voor ondersteuning bij seismisch 
onderzoek op zee. De casco’s werden ge-
bouwd bij Crist S.A. in Gdynia. Het casco van 
de Astra-G werd op 9 oktober te water gela-
ten, de Aquarius-G volgde op 15 november om 
vervolgens naar Stellendam te worden ge-
sleept voor afbouw. De Astra-G kwam op 22 
oktober achter de mslb Herakles in Stellen-

dam aan. De technische proefvaart werd ge-
houden op 8 maart en de officiële proefvaart 
vier dagen later. Nadat 15 maart nog trek-
proeven waren gehouden in de Europoort 
vertrok de Astra-G op 28 maart vanuit Sche-
veningen naar Hammerfest. Beide onder Pa-
namese vlag varende vaartuigen zijn in ma-
nagement van GloMar Shipmanagement in 
Den Helder vercharterd aan WesternGeco. 
De gegevens van de SRSV’s zijn: 499 bt en 250 
dwt, afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
40,00 (37,40) x 9,30 x 4,60 (3,30) meter. De 
voortstuwing wordt geleverd door twee Ca-
terpillar-hoofdmotoren, type C32 Acert, met 
een totaal vermogen van 1940 kW of 2640 rpk 
op twee vaste schroeven voor een snelheid 
van 14 knopen. De vaartuigen zijn uitgerust 
met een boegschroef van 110 kW en twee 
roeren. De bunkercapaciteit is 225 m³. Het 
achterdek heeft een vrij oppervlak van 105,2 
m². De dekkraan heeft een hijsvermogen van 
2 ton bij een reikwijdte van 10,5 meter. De 
vaartuigen hebben accommodatie voor veer-
tien personen in twee eenpersoonshutten en  
zes tweepersoonshutten. Rederij Groen be-
schikt momenteel over een eigen vloot van 22 
vaartuigen en heeft 47 vaartuigen in charter 
varen, die behalve op de Noordzee ook in 
Amerikaanse, West-Afrikaanse en Aziatische 
wateren worden ingezet. 

SL Libreville 
De SL Libreville vertrok op 5 maart op eigen 
kracht van Galati naar Port Gentil. Het is de 
tweede StanTug 4011 die de Roemeense Da-
men Shipyards bouwde voor Smit Lamnalco, 
Sharjah. De eerste was de SL Gabon (bouw-
nummer 512012/1228, imo 9636498) die op 14 
december 2012 werd overgedragen. De gege-

De Astra-G werd bij Maaskant in Stellendam afgebouwd (Flying Focus)

De SL Libreville is de tweede StanTug 4011 voor Smit Lam-

nalco Gabon
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vens van de StanTug 4011 zijn: 613 bt, 183 nt - 
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 40,75 (37,40) x 11,62 x 
4,90 (5,11) meter. De ST 4011 wordt voortge-
stuwd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3516C TA HD/C, totaal 5000 rpk/3730 kW 
bij 1600 tpm via twee tandwielreductiekasten, 
type WAF 873 (7,526 : 1), op twee vaste schroe-
ven in twee Optima-straalbuizen met een dia-
meter van 2815 mm voor een trekkracht van 
73,4 ton en een snelheid van 13,3 knopen. De 
bunkercapaciteit is 223,7 m³. De sleper is uit-
gerust met een hydraulisch aangedreven 
boegschroef van 215 kW en twee roeren. Bei-
de sleepboten zijn bestemd voor de terminal-
diensten van Smit International Gabon bij de 
Total-terminal van Cap Lopez, bij Port Gentil.

Nero
Op 15 maart is in Hardinxveld-Giessendam de 
MultiCat 3013 Nero (bouwnummer 571678, imo 
9641481) gedoopt door Jennifer Tammes, de 
achtjarige dochter van mede-eigenaar Vasco 
Tammes en overgedragen aan ST Marine 
Support (Rienk Switijnk & Vasco Tammes) in 
Harlingen. De proefvaart werd gemaakt in 
Rotterdam-Europoort op 7 en 8 maart. De 
Nero is de tweede MultiCat van dit type die 
Damen Shipyards voor ST Marine heeft ge-
bouwd. Op 3 juni 2009 werd de Odin (bouw-
nummer 571630, imo 9572824) opgeleverd. De 
technische gegevens van de MultiCat 3013 
zijn: L o.a. x B x H (dg) = 30,14 x 12,50 x 3,80 
(2,60) meter. De voortstuwingsinstallatie be-

staat uit drie Caterpillar-hoofdmotoren, type 
C32 TTA, met een totaal vermogen van 2879 
rpk of 2117 kW bij 1600 tpm via drie tandwiel-
reductiekasten, type WAF 562 (5,947 : 1), op 
drie vaste Promarin-schroeven met een dia-
meter van 1700 mm in Optima-straalbuizen 
voor een trekkracht van 38,2 ton en een snel-
heid van 9,6 knopen. De hydraulisch aange-
dreven boegpropeller heeft een vermogen 
van 272 rpk. De bunkercapaciteit is 208,5 m³. 
Aan boord is accommodatie voor zeven per-
sonen in vier hutten. De Odin en de Nero zijn 
geschikt om multifunctioneel te worden inge-
zet bij bagger- en offshoreprojecten. 

Amerstroom 
In Hardinxveld-Giessendam werd op 22 maart 
bij Neptune Repair de Eurotug 2300 Amer-
stroom (bouwnummer 424, imo 9665023) ge-
doopt en overgedragen aan Van Wijngaarden 
Marine Services in Sliedrecht. Doopvrouwe 
was mevrouw Margriet Verduijn-de Visser, 
echtgenote van Henk Verduijn, sinds decem-
ber 2012 gepensioneerd hoofd technische 
dienst van Van Wijngaarden Marine Services 
na een dienstverband van veertig jaar. On-
danks de ijzige wind waren veel genodigden 
getuige van de perfect verlopen ceremonie. 
De kiel van de Amerstroom werd gelegd op 4 
juni in Hardinxveld-Giessendam, waarna op 
17 oktober het casco met een drijvende bok 
te water is gezet. De Vlietstroom en Merwe-
stroom van Van Wijngaarden sleepten het 
casco naar de Neptune Shipyard in Aalst 
voor de afbouw. De proefvaart werd gemaakt 
op 6 en 7 maart in Rotterdam-Europoort. De 
Amerstroom is gebouwd onder klasse van 
Bureau Veritas en de Nederlandse Scheep-
vaart Inspectie voor vaargebied A3. De gege-
vens van de Eurotug 2300 zijn: 165 bt, L o.a. x 
B x H (max. dg) = 23,68 x 8,75 x 3,25 (2,65) me-
ter. De voortstuwing wordt geleverd door 
twee Caterpillar-hoofdmotoren, type C18, to-
taal 970 rpk of 714 kW bij 1800 tpm via ZF, type 
W650 (6,120 : 1) op twee vaste schroeven in 
straalbuizen met een diameter van 1500 mm 
voor een trekkracht van 15,8 ton en snelheid 
van 10 knopen. De hydraulische boegschroef 

Damen Shipyards bouwde de MultiCat 3013 Nero voor ST Marine 

De Amerstroom is de eerste EuroTug 2300 (foto G.J. de Boer)
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met een diameter van 595 mm heeft een ver-
mogen van 125 rpk of 92 kW. De kruiplijn is 
7,20 meter. De sleepboot is uitgerust met een 
hydraulische Heila-dekkraan, type HLRM-65-
4S, met een hijsvermogen van 13,5 ton op 4,86 
meter, een 35-tons Kraaijeveld sleep- en an-
kerbehandelingslier met twee trommels, een 
sleephaak en ring met een SWL van 20 ton, 
hydraulische towingpins, chainstopper, een 
hekrol met een breedte van 3,60 meter en een 
SWL van 60 ton en een A-frame met ploeg. 
Het achterdek heeft een vrij oppervlak van 60 
m² met ruimte voor een 20-vt container of 
twee 10-vt containers. Voor de behandeling 
van surveyapparatuur is een moonpool (75 x 
60 cm) beschikbaar. Aan boord is accommo-
datie voor zes personen. Op 5 april vertrekt de 
Amerstroom met de Jetsed van Van Oord aan 
de tros naar Boulogne-sur-Mer waarna koers 
wordt gezet naar La Rochelle om de nieuwe 
snijkopzuiger Artemis te ondersteunen bij 
baggerwerkzaamheden. 

P 1 & P 2
Habbeké Shipyard in Volendam heeft twee 
aluminium patrouillevaartuigen van het type 
FPC903 (Fast Patrol Craft), de P1 en P2, ge-
bouwd voor de Ghanese politie. Dit type is 
ontworpen door Pieter Meuzelaar van DSMG 
(Dutch Special Marine Group) in Willemstad 
(NB) voor het onderscheppen van smokke-
laars, terroristen en piraten en voor het ver-
voer van personen en goederen. Het zijn ro-
buuste vaartuigen die zowel geschikt zijn 
voor ruig gebruik in havens, op rivieren en de 
ruwe kustwateren als de manier waarop de 
bemanning ermee omgaat. Ze zijn van hetzelf-
de kaliber als de vier vaartuigen (nummers 58 
tot en met 61) die de Volendamse werf voor 
de KRVE, de Rotterdamse Roeiers, bouwde. 
Daarnaast heeft Habbeké in de afgelopen ja-
ren bijna twintig vaartuigen gebouwd voor de 
KNRM. De FPC903 (9,30 x 3,05 meter) wordt 
voortgestuwd door een Yanmar-hoofdmotor, 
type 6LY2A-STP, van 324 kW op een Hamilton 
HJ292 waterjet waarmee een snelheid van 35 
knopen behaald kan worden. Aan boord is 
accommodatie voor vijf bemanningsleden. Na 
een uitgebreide testperiode zijn beide vaar-
tuigen 18 februari vanaf Amsterdam ver-
scheept en eind maart afgeleverd in Accra. 
Het is niet uitgesloten dat de Ghanese politie 
nog meer FCP’s gaat bestellen maar eerst 
worden nog twee vaartuigen voor de KNRM 
en daarna een 15 meter-vaartuig voor de Rot-
terdamse Roeiers, de KRVE 70, gebouwd.

Veerhaven IV Neushoorn 
Scheepswerf Gebr. Kooiman in Zwijndrecht 
droeg 16 maart de duwboot Veerhaven IV 
Neushoorn (bouwnummer 199) over aan 
ThyssenKrupp Veerhaven in Brielle. De proef-
vaart werd gemaakt op 6 maart waarna de 
doopceremonie plaatsvond op 14 maart. 
Doopvrouwe was mevrouw Marie-Jeanne 
Boneschansker, echtgenote van Bé Bone-
schansker, seniormanager van ThyssenKrupp 
Veerhaven. De drieschroefsduwboot is ge-
schikt voor het duwen van zes geladen duw-
bakken op de Rijn. De afmetingen van de 
Neushoorn zijn: L o.a. x B x H (dg) = 40,00 x 
15,00 x 2,75 (1,74) meter. De voortstuwing 
wordt geleverd door drie Wärtsilä-hoofdmo-
toren, type 8L20 CCRN2, met elk een vermo-
gen van 1380 kW bij 1000 tpm, via drie keer-
koppelingen type WAF 1943 (3,52 : 1) op drie 
vijfbladsschroeven met een diameter van 
2050 mm in Optima-straalbuizen. De duwboot 
is uitgerust met twee boegschroeven die 
worden aangedreven door twee Scania-die-
selmotoren, type DI-16 52M, van elk 441 kW. 
De accommodatie, bestaande uit negen hut-
ten, een fitnessruimte, kleedruimte, mess-
room en kombuis, is opgesteld op luchtgevul-
de balgen. In maart 2012 leverde Kooiman de 
vrijwel identieke Veerhaven III Waterbuffel 
(bouwnummer 198) op aan ThyssenKrupp 
Veerhaven. De voortstuwingsinstallatie van 
die duwboot bestaat uit drie MaK-dieselmoto-
ren, type 8M20, van elk 1360 kW bij 900 tpm. 

De P1 en P2 werden opgeleverd door Habbeké Shipyard in 

Volendam (Flying Focus)

Gebr. Kooijman bouwde de duwboot Veerhaven IV (Flying Focus) 
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Door Ir. W. de Jong

Voor u gelezen

Pirates Work on Order
Dryad Maritime Intelligence Services recently stated that “hijacking” 
in Southeast Asia has developed into a largely “intelligence-led“ 
business in which vessels are targeted for their cargo or for the hull 
for pre-arranged customers. Product tankers and fuel barges have 
been targeted for their cargo of marine gas oil or other fuels. Ac-
cording to Dryad this is a sophisticated operation involving organised 
gangs who have ready access to lighter barges and knowledge of 
ship-to-ship operations. Insider information is required for this type 
of crime with vessel movements and cargo details known before the 
criminals go to sea. Buyers for vessels, cargo and fuel must first be 
in place before the pirates commit their crimes. (Fairplay)

European Funding for LNG Bunkering Ship
A small ro-pax ferry, the Fjalir, will be converted into an LNG bunker-
ing ship and will provide LNG fuel to the 57,000 GT ferry Viking Grace, 
recently delivered. This project will be managed by the Trans-Euro-
pean Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) and is co-
funded by the EU. The project is intended to contribute to the realisa-
tion of the Motorways of the Sea plan. It is considered that a bunker- 
ing vessel would be a flexible alternative to other technologies and 
larger-scale land-based fuelling infrastructure. The converted vessel 
will later also carry out bunkering operations for other vessels. (EU) 

IMO to Review Cruise Ship Design
Secretary-general Sekimizu of the International Maritime Organisa-
tion (IMO) has confirmed that a review of the Costa Concordia casu-
alty will begin in June. He stated that the casualty investigation report 
will be submitted shortly to the IMO and will be considered by IMO’s 
Maritime Safety Committee (MSC). Sekimizu emphasised that IMO 
will take swift action to address operational issues, whilst planning 
the required action to deal with associated technical issues. He noted 
that IMO should establish operational and management measures to 
prevent the recurrence of navigation too close to shore as had hap-
pened in the Costa Concordia case. Secondly, he proposed that IMO 
should review all technical standards of large passenger ships cover-
ing design and stability, particularly damage stability. (IMO)

Dutch Shipping Facts
We have 420 shipping companies in our country, operating 1033 sea-
going ships, of which 900 carry a foreign flag. In 2011, these compa-
nies employed 11,000 Dutch employees. Contribution to our economy 
in that year amounted to 900 million euros. Our country had twelve 
shipping academies in 2011 with a total of 2240 students. The number 
of students is growing and Dutch ship owners still give a job guaran-
tee to the nautical students, despite the poor economic situation in 
shipping. Seventy per cent of our fleet are ships for short sea trade. 
(Interview with Tineke Netelenbos, chairman of the Dutch Ship Own-
er’s Association, in Transport en Logistiek)

Scrubbers for Cruise Ships
It is evident cruise ships and ferries will spend much of their time in 
emission control areas (ECAs). The number of such areas is growing 
and that stimulates cruise companies to consider fitting exhaust 
scrubbers to avoid the use of expensive distillate fuels. And to make 
things worse (or better, depending on how you look at this subject), 
in July 2015 the present one per cent limit on sulphur in fuels in ECAs 
falls to 0.1 per cent, the same level as now already in force in EU 
ports. Few, if any, cruise ships can run on LNG, leaving compliance 
to a choice between expensive distillates or the installation of abate-
ment technology. Consequently, cruise companies such as Norwe-
gian Cruise Line, Royal Caribbean and Disney Cruises are now instal-
ling or considering to install exhaust gas scrubbers on new buildings 
as well as retrofitting them on existing ships. Other shipping compa-
nies are also actively involved in such projects. (Fairplay)

European Ship Owners Support CO2  
Monitoring
The European Community Shipowners Association (Ecsa) backs EU 
proposals for a Monitoring, Reporting and Verification system (MRV) 
for carbon emissions. To explain this support, Ecsa states it sees val-
ue in this EU initiative as a contribution towards finding the most ap-
propriate global solution for CO2 monitoring from international ship-
ping. Any further mandatory requirements on MRV for the shipping 
sector must be agreed upon at IMO level, as this is the only way of 
securing a globally harmonised system. Stack monitoring companies 
believe that monitoring of emissions is only accurately possible at 
the point where gases are expelled from the engine, the exhaust. 
Data from sources such as bunker delivery notes are not considered 
sufficiently accurate. An alternative to stack monitoring could be to 
use flow meters to measure actual fuel consumption. (Naval Archi-
tect) 

Updating Information on the Production 
of GHG from Shipping
At IMO Headquarters experts have recently met to begin work on up-
dating the inventory of Green House Gases (GHG) from international 
shipping. The IMO GHG study in 2009 estimated that international 
shipping emitted 870 million tons, or about 2.7 per cent of the global 
man-made emissions of CO2 in 2007. An updated inventory would 
provide a baseline for the assessment of technical and operational 
energy efficiency measures for shipping that were introduced on 1 
January 2013. In addition to CO2, the inventory will also consider oth-
er green house gases, such as methane (CH4), nitrous oxide (N20) and 
hydrofluorocarbons (HfCs). (Fairplay Solutions)
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Door W.M. den Heijer

van de visbestanden kan de toets der kritiek volgens hen niet door-
staan. Het is bijzonder moeilijk aantoonbaar of de temperatuur ge-
relateerd kan worden aan het recruitment (aanwas jonge exempla-
ren). ‘Vroeger had je ook koude en minder koude winters. Kortom 
het opwarmen van het zeewater, voor zover daar sprake van is, 
heeft geen invloed op het verdwijnen van de kabeljauw. Kabeljauw 

Ondanks strenge vangstbeperkende maatregelen lijkt deze rondvis-
soort het tij tegen te hebben, en dan met name in het zuidelijke en 
centrale deel van de Noordzee. Vissers zijn van mening dat klimato-
logische veranderingen een herstel van het kabeljauwbestand in de 
weg staan. Wetenschappers delen een andere mening. De invloed 
van omgevingsfactoren en dan vooral de temperatuur op het slinken 

De UK-153 is een 

flyshooter die ge-

richt op rode 

poon, mul en 

inktvis vist

Schol doet het goed,  
kabeljauw blijft ver achter
Herstelvermogen visbestanden Noordzee niet  
onderschatten

De Noordzee is relatief gezien een van de meest productieve zeeën ter wereld. Omdat 
de Noordzee ondiep is en het zonlicht makkelijk doordringt in de verschillende water-
kolommen, is het een vruchtbare omgeving. Eeuwenlang was er voldoende vis voor 
kustbewoners. De laatste decennia hebben enkele commerciële visbestanden echter 
moeten vechten voor lijfbehoud. De visserijdruk in combinatie met natuurlijke facto-
ren zorgden ervoor dat vooral haring, schol en kabeljauw er bijna aan onderdoor gin-
gen. Gelukkig hebben de bestanden van de eerste twee soorten zich zeer goed weten 
te herstellen, maar is het nog steeds wachten op een inhaalrace van de kabeljauw.

Visserij Willem den Heijer is freelance journalist, geeft work-
shops/lezingen over de Noordzee, is actief in bemonste-
ring (bijvangsten in de visserij), doet literatuuronderzoek 
naar de geschiedenis van de Zuiderzee en is inzetbaar 
als Fisheries Liaison Officer (FLO) aan boord van onder 
andere seismische onderzoeksvaartuigen.
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zat vroeger, in de jaren dat er sprake was van een explosie, vooral 
in de kuststrook. In die kuststrook is het water altijd warmer dan 
midden op de Noordzee. Als kabeljauw niet van relatief warm water 
houdt, dan zouden ze niet overleven,’ zo meent Imares-bioloog Henk 
Heessen. Volgens het rapport “Cod and climate in the North Sea” 
(1993 - Niels Daan en Henk Heessen) is er geen relatie tussen de 
verspreiding van kabeljauw en de temperatuur. Boven de Doggers-
bank is de zeewatertemperatuur nagenoeg gelijk gebleven. Bewe-
ringen van vissers dat de kabeljauwstand zou zijn afgenomen door 
de temperatuurstijging, kunnen volgens de biologen daarom naar 
het rijk der fabelen worden verwezen. De te grote visserijdruk in het 
recente verleden is er de oorzaak van dat kabeljauw er op dit mo-
ment zo slecht voor staat. Overigens valt niet uit te sluiten dat de 
temperatuur in enige mate invloed heeft op het recruitment van ka-
beljauw in de zuidelijke Noordzee. Vast staat dat de kabeljauwpopu-
latie in de zuidelijke Noordzee van zeer geringe omvang is. Daaren-
tegen melden vissers uit Denemarken en Noorwegen de laatste 
jaren goede vangsten van kabeljauw in het noordelijke deel van de 
Noordzee. Nog verder noordwaarts doet de kabeljauw het zelfs nog 
beter.

Lukraak op kabeljauw vissen
De omvang van het kabeljauwbestand bevindt zich ver beneden 
peil. Daardoor kunnen vissers, ruimtelijk gezien, niet meer lukraak 
vissen. Heessen: ‘Toen er voldoende vis in zee rondzwom, werd er 
overal gevist. Vóór de Tweede Wereldoorlog waren de vangsten van 
kabeljauw en schol evenredig verdeeld over alle Ices-kwadranten. 
Sinds het kabeljauwbestand is uitgedund, vissen de vaartuigen 
sterk geconcentreerd op de laatste vlokken die zich zo nu en dan 
verplaatsen.’ Biologen maken zich zorgen over het feit dat ze de 
toestandsbeoordeling overschatten. De werkelijke situatie zou wel 
eens slechter kunnen zijn dan waar nu van uit wordt gegaan. Ze zijn 
te optimistisch, zo oordelen zij zelf, maar gaan wel zwaar onderuit 
als over enkele jaren blijkt dat een bestand daadwerkelijk instort.

Stil op zee
Op een handjevol staandwantbootjes en een paar kleine garnalen-
kotters, die seizoensgericht op kabeljauw vissen, na telt de Neder-
landse vloot al jaren geen professionele kabeljauwvissers meer. 
Daar is het kabeljauwquotum immers niet toereikend genoeg voor. 
In 1983 had Nederland nog een quotum van 35.000 ton kabeljauw. In 
2005 is dat slechts 2600 ton kabeljauw. De vloot telde ooit zo’n hon-
derd kotters die het hele jaar op kabeljauw visten. Al die schepen 
zijn gesaneerd of afgestoten. De verdwijning van die vloot heeft niet 
geleid tot herstel van de kabeljauwstand. De scholstand daarente-
gen heeft wel een goede doorstart gemaakt. Ofschoon de EU graag 
wil doen geloven dat het Europese quotumbeleid vruchten heeft af-
geworpen, is het herstel van de scholstand louter te danken aan de 
meest recente saneringsrondes. De saneringsrondes in 2005 en 
2007 hebben enorme gaten geslagen in het vlootbestand. Het waren 
vooral tientallen grote en krachtige boomkorkotters die het veld 
ruimden. Deze vaartuigen visten normaliter het gehele jaar op voor-

Belangrijkste visbestanden voor Nederlandse kottervloot
De Noordzee herbergt ruim 200 verschillende vissoorten, van 
dwergtong tot hondshaai en van zeedonderpad tot pieterman. De 
Nederlandse kottervloot richt zich slechts op een fractie hiervan 
en dat zijn dan de zogenaamde commerciële visbestanden. De 
belangrijkste zijn schol, tong, tarbot, griet, schar, tongschar, bot, 
rog, wijting, rode poon, zwarte poon, mul, inktvis, zeeduivel, zee-
baars, steenbolk, kabeljauw en schelvis. Sommige van deze vis-
sen zijn in bepaalde visserijen de hoofddoelsoort. In de boomkor-
visserij en de gemodificeerde versies hierop (met sumwing en 
pulstechniek) bepalen de vangsten van schol, tong, tarbot en 
griet voor meer dan driekwart de besomming. Met betrekking tot 
de twinrigvisserij is dat schol, tarbot, tongschar en zwarte poon. 
Rode poon, mul en inktvis zijn de hoofddoelsoorten in de fly-
shootvisserij. 
In de visserij op commerciële visbestanden vinden uiteraard bij-
vangsten plaats van soorten die wat minder populair zijn, maar 
toch de moeite waard om aan te voeren. Over het algemeen kan 
gesteld worden dat het gros van commercieel minder interes-
sante bijvangsten toch aan boord blijft (mits aan de maat) en uit-
eindelijk zijn weg naar de consument vindt. Ongewenste bijvang-
sten, zoals vissoorten die helemaal geen marktwaarde hebben 
omdat ze te klein zijn of te veel uit graten bestaan, gaan weer te-
rug in zee. Dat zijn bijvoorbeeld de zeedonderpad, de kleine en 
grote meun, het harnasmannetje, de dwergtong, de spiering, de 
zeenaald, de peutaal en de kleine pieterman.

Als doelsoort is rode poon de laatste jaren bezig met een opmars 

Visserij
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al schol en tong. De vloot telt nu minder dan tachtig eenheden. De 
visserijdruk op schol en dus ook op tong is enorm afgenomen. 
Scholvissers vinden het stil op zee. Het komt vaak voor dat, wan-
neer een kotter op een zomers scholbestek in de buurt van de Dog-
ger vist, de schipper geen collega tegenkomt. Overbevissing kan 
met het huidige aantal vissersschepen nauwelijks nog plaatsvinden, 
zo menen veel vissers. ‘En al zeker niet voor schol,’ aldus schipper 
Pieter Sperling die ‘s zomers rondom de Doggersbank gericht op 
schol vist. Hij schippert op de OD-6 Zelden Rust die ‘s winters met 
de korren op tong vist en in de zomermaanden met de twinrigmetho-
de achter de dikke schol aanzit. 

Bestandsschattingen
Imares is het in IJmuiden gevestigde visserijonderzoeksinstituut, 
gespecialiseerd in strategisch en toegepast marien ecologisch on-
derzoek. Het instituut is een voortzetting van het vroegere Rijksinsti-
tuut voor Visserijonderzoek, beter bekend als Rivo. Het huidige insti-
tuut maakt deel uit van Wageningen University and Research 
centre (WUR). In overleg met het ministerie van Economische Za-
ken, Landbouw en Innovatie wordt jaarlijks het onderzoeksprogram-
ma vastgesteld. Belangrijke elementen zijn het onderzoek naar de 
exploitatie van de visbestanden in zee en de schelpdiervoorraden in 
de kustwateren. Imares adviseert de overheid onder andere ten 

aanzien van het beheer van de visserij in de Noordzee en levert een 
belangrijke bijdrage aan de bestandsopnamen op de Noordzee die 
in Europees verband door verschillende instituten worden uitge-
voerd. Bij bestandsopnamen maken de onderzoekers gebruik van 
verschillende technieken. Bij platvissurveys (schol en tong) is dat 
de boomkor. Dat is het meest efficiënte vistuig om platvis te bemon-
steren. Voor rondvis (kabeljauw en wijting) en haring is er de zoge-
naamde bordentrawl. De kottersector is de laatste jaren nauw be-
trokken bij het onderzoek naar de omvang van diverse visbestanden. 
Behalve de onderzoeksvaartuigen Isis en Tridens doen weten-
schappers ook onderzoek aan boord van praktijkschepen. Allemaal 
bedoeld om een betrouwbaarder beeld te krijgen van de situatie. De 
visserijorganisaties zijn maar wat blij dat zij participeren in het on-
derzoek. Zij krijgen de indruk dat de afwegingen die de biologen 
moeten maken bij het schatten van de omvang van de visbestanden 
nu completer zijn. In het algemeen kan gesteld worden dat op basis 
van de uitkomsten van het onderzoek de meeste commerciële vis-
bestanden de laatste jaren goed te exploiteren zijn. Schol en schar 
staan er goed voor. Bij tong is altijd sprake van enorme fluctuaties 
waardoor voorspellingen moeilijk te maken zijn. Bij de rondvisbe-
standen blijft alleen kabeljauw een zorgenkindje. Maar evenals ka-
beljauw, zijn wijting en schelvis geen soorten die van belang zijn 
voor de Nederlandse kottervloot.

Visserij

Met onderzoeks-

vaartuig Tridens 

voert Imares be-

standsschatting 

uit over de hele 

Noordzee (foto’s 

W.M. den Heijer)
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Door H.S. Klos

Verkoopdirecteur Peter Berting van Loggers in Dordrecht vertelt het 
genietend, want zijn bedrijf was verantwoordelijk voor de verbete-
ring van het werkklimaat op een Veerhaven-duwboot en deed dat-
zelfde onlangs ook op zeegaande baggervaartuigen. ‘Na het proef-
baggeren met de eerste, besloot de opdrachtgever dat een 
volgende nieuwbouw ook zo moest worden uitgerust.’

Stappen terug
Berting is een van de sprekers op de “masterclass” Onboard Noise 
& Vibration, die HME in samenwerking met TNO en Marin 28 en 29 
mei weer bij TNO Delft houdt. ‘Loggers vult de diepgaande theorie 
behandeld door TNO en Marin aan met een praktische module aan 
de hand van concrete praktijkvoorbeelden,’ stelt Berting. ‘Vorig jaar 
gebruikten we de luchtvering van de duwboot van Veerhaven als ca-
sus, nu doen we datzelfde met gebruikmaking van het voorbeeld van 
een complexere zeegaande CSD-snijkopzuiger. Daarvoor begin ik met 
de oplossing en maak vervolgens de theoretische stappen terug.’
De volgens HME-trainingsmanager Jan Adriaan Krans ‘unieke’ mas-
terclass trok vorig jaar ook deelnemers uit Italië, Duitsland en Enge-
land. Door ook aandacht te besteden aan praktijksituaties werd de 
masterclass uitstekend gewaardeerd. En hij weet dan ook zeker dat 
de markt zich uitstrekt tot in het Verre Oosten. Leden van de HME 
betalen 1295, niet-leden 1595 euro.

De Veerhaven
Op de Veerhaven-duwboot noopte onder meer het verschil in aantal 
voorgespannen duwbakken tot diep Dordts nadenken. Berting bena-
drukt dat zijn bedrijf met de klant de hele cyclus afloopt conform een 
zelf ontwikkelde methodiek. ‘De fasering binnen deze methodiek 
omvat assessments, berekeningen, simulaties, testen en certifice-
ren van de oplossing. In scheepsontwerp zie je nog wel eens, dat 
elke component op zich wordt geïsoleerd, maar dat de samenhang 
wordt vergeten. Want de generator heeft invloed op de hoofdmotor 

Berting: ‘De op 

de Veerhaven 

toegepaste 

luchtdemping 

isoleert alle tril-

lingen boven de 3 

Hertz en zo iso-

leer je in feite 

alle schadelijke 

trillingen.’

Alles over harmonische trillingen
‘met een klein amplitudetje’
HME-cursus buigt zich over lawaai en trillingen op schepen

‘De kok klaagt, want zijn werkplek zit niet in de accommodatie en hoppermensen wil-
len nu graag op de snijkopzuiger werken. En ze beginnen nu te klagen over geluid van 
de airco en van traplopende mensen. Vroeger hoorden ze dat helemaal niet.’

Interview
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en die weer op het schroefblad en andersom. Doe je dat niet goed, 
dan gaan dingen op termijn kapot.’ Deze methodiek voorkomt dit.
Tijdens de masterclass licht Berting de diepgaande theoretische ka-
ders onder meer toe aan de hand van de Veerhaven-praktijkcase. 
Ook is er aandacht voor toepassingen op zeegaande schepen, 
waarbij andere complicerende factoren optreden. ‘Naast scheeps-
bewegingen door weersomstandigheden en golfslag kunnen ook 
trillingen en schokken optreden als gevolg van operationele activi-
teiten. Het boren in rotsachtige bodem door een CSD is hier een 
goed voorbeeld van. Daarbij zijn heel lage trillingsfrequenties bijna 
niet te isoleren, maar toch wil je de accommodatie zowel in het ho-
rizontale als verticale vlak rustig krijgen.’ Ook bij deze specifieke si-
tuaties wordt tijdens de masterclass stilgestaan.

Arbo en onderhoud
Dat bedrijven hun schepen beschermen tegen de gevolgen van la-
waai en trillingen is niet alleen uit zorg voor hun personeel, maar 
ook uit onderhoudsoogpunt.’ Op de Veerhaven was het trillingsni-
veau onacceptabel hoog en daarnaast moet de reder voor het con-
tinucertificaat een bepaald geluids- en trillingsniveau aantonen. De 
op de Veerhaven toegepaste luchtdemping isoleert alle trillingen 
boven de 3 Hertz en zo isoleer je in feite alle schadelijke trillingen.’
Een binnenvaartschip zoals de Veerhaven vaart in relatief rustige 
wateren, dus zonder de pitch en roll op zee. ‘Marin test het ontwerp 

in de tank, de gesimuleerde scheepsbewegingen vormen de input 
voor onze eigen trillingsberekeningen en -simulaties. Om te voorko-
men dat resonantie optreedt, wordt van de verende opstelling een 
zes vrijheidsgradenberekening gemaakt. De uitkomst, de zogenaam-
de zes eigenfrequenties, worden gecontroleerd op minimalisering 
van het trillingsniveau, zodat voldaan wordt aan onder meer de gel-
dende arbovoorschriften.’

Standaardisatie
Kijkend naar de toekomst, zien de gesprekspartners vooral een ver-
dere integratie van elektronica, megatronica en werktuigbouw. En 
meet- en regeltechniek in en rond het product wordt belangrijker 
voor de planning van onderhoud. Berting: ‘De engineeringkosten van 
een schip bedragen circa tien à twintig procent. Standaardisatie bij 
ontwerp en ontwikkeling verlagen de engineeringkosten aanzienlijk. 
Bij grote projecten kunnen de besparingen hierdoor oplopen tot in 
de miljoenen.’ Ook Loggers heeft vergaande standaardisatie doorge-
voerd in zijn portfolio. ‘Door bijvoorbeeld de verschillende aansluit-
onderdelen van trillingsdempers gelijk te houden, zijn deze voor de 
klant eenvoudig uitwisselbaar waardoor tijdens de engineering en 
ontwikkeling die besparingsvoordelen worden behaald.’
Het ontwikkelen van een trillingsoplossing gaat dus verder dan al-
leen de veerconstante. Wie dat direct begrijpt, hoeft waarschijnlijk 
niet naar die masterclass. Of juist wel?

Sander Klos is hoofdredacteur van Het Magazine, 
freelance maritiem journalist en redactielid van SWZ 
Maritime.

Alles over harmonische trillingen
‘met een klein amplitudetje’
HME-cursus buigt zich over lawaai en trillingen op schepen
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Door mw. E. Reiff en H.S. Klos

Vrouwen
De instroom bij Maritieme Techniek is door de jaren heen flink geste-
gen. Lagers herinnert zich zijn eerste college: ‘De professor vroeg 
wat we met zovelen in hemelsnaam in zijn collegezaal deden.’ Dertig 
eerstejaars was toen veel te veel voor de magere vraag uit de mari-
tieme industrie. Tegenwoordig zijn er negentig eerstejaars per jaar 
en is er nog steeds een groot tekort aan maritieme ingenieurs. 
Van die negentig eerstejaars is vijftien procent vrouw. ‘Vroeger wa-
ren het er nul,’ gebaart  Lagers met gesloten vuist. ‘Scheepsbouw 
was een mannenwereld, zoals heel Delft eigenlijk.’ Door het groei-
ende aantal vrouwen zijn de studentenverenigingen inmiddels ge-
mengd. Lagers fronst de wenkbrauwen erbij. 

Koopmans koos in eerste instantie voor Civiele Techniek, ‘maar mijn 
interesse lag uiteindelijk meer bij water dan bij beton.’ Dus schreef 
ze zich op het laatste moment toch in bij Maritieme Techniek. La-
gers aarzelde niet. Zijn vader participeerde in een coaster CV, ‘maar 
ik had nog nooit gezeild voordat ik naar Delft kwam.’ Hij rondde zijn 
opleiding in acht jaar af, Koopmans denkt het in zeven jaar te doen.
En waar de politiek sneller studeren bevordert, vinden beiden dat je 
de ruimte moet hebben iets naast je studie te doen. Zo maakte 
Koopmans deel uit van de Studieverenigingenraad en Reünisten-
commissie bij het Delfts Studenten Corps. Lagers zat bij het Corps in 
de Feestcommissie, wat toen al een fulltime bestuur was. ‘Ik wilde 
ook graag roeien bij Laga, maar was te klein en werd dus stuurman.’ 

Twee generaties 

aan tafel met 

SWZ Maritime-

redacteur Elouise 

Reiff (midden)

Toen de TU nog van de mannen was
Tweegesprek met George Lagers en Myriam Koopmans

George Lagers (70) begon in 1960 aan de opleiding Maritieme Techniek aan de TU 
Delft. In april 2013 zit hij tegenover Myriam Koopmans (23), die 47 jaar later aan  
die opleiding begon. In de tussentijd is veel veranderd, maar veel ook niet. Een 
dubbelinterview over studeren, roeien, zuipen en de toekomst van de Nederlandse 
maritieme industrie. 
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Liever in overall 
Lagers begon na zijn afstuderen in 1968 bij scheepswerf Gusto. Die 
pionierde in de offshore en bouwde een van de eerste jack-ups en 
dynamic-positioned-boorschepen. De Viking Piper (nu Castoro VII) 
was veel te groot voor Gusto, daarom werd een jack-up gebouwd 
die diende als een soort portaalkraan voor het drijvend assembleren 
van de grote secties (tot 2000 ton) van de semi-submersible. ‘Een 
ware speeltuin voor techneuten,’ herinnert Lagers zich. In de twee-
de helft van de jaren zeventig ontstond overcapaciteit aan scheeps-
werven in Nederland en werd besloten de Werf Gusto te sluiten. La-
gers werd daarom medeoprichter van Marine Structure Consultants 
(MSC), dat uitgroeide tot een succesvol engineeringbedrijf. Na jaren 
in de maritieme industrie keerde hij terug op de TU Delft als curricu-
lum leader offshore. Die master was toen nog onbekend en telde 
slechts tien instromers per jaar. Tegenwoordig is het een populaire 
en groeiende richting met circa negentig studenten per jaar.
Ook Koopmans heeft interesse in de offshore. Ze is bezig met de 
master Ship and Offshore Structures en loopt stage bij Boskalis Off-
shore Engineering. Ze heeft veel ambities, maar laat nog open waar 
ze terecht gaat komen. ‘Berging trekt me wel, want ik ben graag op 
pad en sta liever in een overall dan dat ik de hele dag op kantoor zit.’

In de toekomst
Beide krijgen de vraag hoe zij de toekomst van de Nederlandse ma-
ritieme industrie zien. Ze verschillen maar weinig van mening. Ne-
derland is een koploper op het gebied van gespecialiseerde en bag-
gerschepen. Er gaat steeds meer kennis naar China, maar dit is 
voorlopig geen bedreiging, mits wij onze kennisvoorsprong behou-
den. 
‘Als we investeren, blijven we de rest van de wereld voor,’ zegt La-
gers overtuigd. ‘Maar wel op voorwaarde, dat de scheepsbouw in 
Nederland blijft.’ Koopmans sluit zich hierbij aan. ‘Als ik kijk naar de 
schepen die recentelijk door Nederlandse bedrijven zijn gebouwd, 
dan ben ik onder de indruk van de kennis die uit Nederland komt.’ 
Toch vreest zij dat deze vorm van scheepsbouw niet al te lang meer 
in ons land blijft. 
Er is ook veel te halen op het gebied van subsea voor oliewinning en 
mijnbouw. ‘Dit is nog wel in een experimentele fase, maar hier is ze-
ker een boterham in te verdienen,’ denkt Lagers. 
Omdat LNG lastig hanteerbaar is, denkt Lagers dat het gebruik voor 
voortstuwing langzaam gaat. Hij ziet meer toekomst in windvoort-
stuwing. Zijn gesprekspartner beschouwt LNG vooral in de offshore 
als veel te gevaarlijk en denkt dat nog veel onderzoek nodig is om 
grootschalig gebruik mogelijk te maken.
Over de arctische offshoreprojecten heeft Lagers zijn twijfels. ‘De 
weerstand tegen het werken in die kwetsbare gebieden is zo groot, 
dat dit met moeite vooruitgang zal boeken.’ Koopmans ziet wel inte-
resse bij bedrijven, maar tegelijk harde kritiek van milieugroepen. 

Elouise Reiff studeert maritieme techniek aan de TU Delft 
en neemt namens S.G. William Froude plaats in de redactie 
van SWZ Maritime. Sander Klos is hoofdredacteur van Het 
Magazine, freelance maritiem journalist en redactielid van 
SWZ Maritime.Toen de TU nog van de mannen was

Tweegesprek met George Lagers en Myriam Koopmans

Niet in top 50
De TU Delft stond dit jaar niet in de internationale top 50 van uni-
versiteiten. ‘Emotioneel hoort de TU Delft daar zeker in,’ zegt La-
gers. ‘Om hoger te scoren moeten ze beginnen met de hele staf 
naar huis te sturen.’ Zo, die schrijven we even op.
In de jaren zestig en zeventig waren hoogleraren veel dominan-
ter dan nu en volgens Lagers gaf dat ‘lijn aan de zaak’. Ook de 
democratisering heeft in zijn ogen het systeem verzwakt.
De TU Delft ontvangt credits voor publicaties over de geleverde 
prestaties. ‘Maar een goede ingenieur is ook een beetje autis-
tisch, waardoor we lager scoren,’ vergoelijkt Lagers. Wel vindt 
hij de mentaliteit en balans tussen onderzoek en onderwijs voor 
verbetering vatbaar. ‘Toen ik in Amerika werkte, was de instelling 
“begin gisteren en doe het gewoon”. Die instelling mis ik in Delft.’ 
Koopmans vergelijkt de TU met de ETH Zürich, die in het verle-
den veel lager op de ranking stond, maar Delft is gepasseerd. 
‘We kunnen leren van het Zwitserse systeem om er bovenop te 
komen.’ 
En ze wil nog wel kwijt dat, ondanks deze kritiek, buitenlandse 
studenten erg veel moeite hebben met het Delftse niveau. Het 
academisch niveau van de TU ligt een stuk hoger dan op vele 
buitenlandse universiteiten, heeft zij gemerkt.

...vroeger waren er nul vrouwen!...
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Trage verduurzaming
Milieu en duurzaamheid spelen dus een grote rol, maar beiden den-
ken dat het wereldwijd bij classificatiebureaus, werven en overhe-
den nog wel twintig jaar kan duren voordat echt iets verandert. ‘Zo-
lang we goederen uit China halen, blijven we olie verstoken,’ zegt 
Koopmans. Schadelijke uitlaatgassen worden nu kleinschalig aan-
gepakt, maar dat kan op veel grotere schaal. De Rotterdamse haven 
heeft al vele regels op dit gebied. ‘Nederland loopt voor, maar de 
rest van de wereld loopt achter. Er verandert niets als de grote vlag-
gen niet meewerken,’ zegt Lagers lichtelijk geïrriteerd. 

Generatiekloof
Hoe de twee naar elkaars generatie kijken, geeft stof tot lachwek-
kende gesprekken. ‘Als docent heb ik veel studenten gezien en ge-
sproken. En er is weinig veranderd. Wat wij mannen vooral deden, 
was zuipen en over vrouwen praten,’ lacht Lagers. Koopmans, 
droog: ‘Dan is er inderdaad niks veranderd.’ 
In de opleiding zijn accenten veranderd. Er is minder praktijk en de 
computer heeft veel mogelijk gemaakt. Maar Lagers vindt dat stu-
denten er minder goed door leren. ‘Door het vele gebruik van de 
computer is het analytisch denken en inschattingsvermogen hard 
achteruit gegaan.’ 

Koopmans kijkt met een zekere bewondering naar de oudere garde. 
‘Het is jammer dat ze niet hebben opgeschreven wat ze door de ja-
ren heen hebben geleerd.’ Lagers beaamt dat. ‘Ik heb nooit de tijd 
gehad, of eigenlijk genomen, om wat ik allemaal heb geleerd op te 
schrijven.’
Koopmans constateert daarbij, dat voorbeelden uit de praktijk in 
maritieme colleges vaak ontbreken. ‘We hebben overigens wel de 
luxe dat de maritieme sector zo in beweging is. Er is veel vraag naar 
studenten, zodat we snel een baan vinden en daar veel leren van de 
oudere generatie.’
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Door ing. J. van der Zee en  
dr.ir. H.J. Koelman

grote diversiteit aan programmatuur, vraagt om een jonge, vernieu-
wende aanpak met betrekking tot de integratie van software in het 
ontwerpproces. Dit soort kwesties ontstijgt de dagelijkse besognes 
van de individuele ontwerper of werf en zodoende is er van 2008 tot 
2011 een sectorbreed ontwikkelingsprogramma uitgevoerd onder de 
naam Innovero. Het doel van dit project, waar werven, ontwerpers 
en softwareontwikkelaars samenwerkten, was heterogene soft-
warecomponenten te laten samenwerken alsof het één systeem is. 
Het zou te ver voeren Innovero hier uitgebreid te bespreken, dat is 
onder andere gedaan in [1]. Maar de inzichten die daar zijn opge-
daan vroegen om een concrete invulling. 
Eén van de deelnemers van Innovero was Conoship [2], een bureau 
waar men zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen van innova-
tieve schepen. Voor dit soort schepen zijn in de regel veel ontwerp-
slagen nodig en het is van het grootste belang dat deze steeds uit-
gevoerd worden met complete, correcte en consistente gegevens. 
Om de ideeën van Innovero in de praktijk uit te werken heeft Co-
noship een hbo-afstudeeropdracht geformuleerd waarbij de nadruk 
ligt op het vastleggen en het beheer van die ontwerpgegevens die 
van belang zijn voor het uitvoeren van de probabilistische lekstabili-
teitsberekening. Dat deze gegevens verspreid zijn over diverse ont-
werpgereedschappen is daarbij een gegeven. De opdracht is uitge-
voerd bij de NHL Hogeschool te Leeuwarden [3] door de jongste van 
uw auteurs, en dit artikel beschrijft verder de aanpak en invulling 
van dit probleem.

Eisen aan de methode
Het gaat hier dus uiteindelijk over samenwerking tussen computer-
programma’s, dan wel tussen mensen die met die programma’s wer-

Sinds een jaar of veertig assisteert de computer bij het ontwerpen 
van schepen. Dat heeft tot een enorme efficiencyverhoging geleid; 
de oudste van uw auteurs herinnert zich nog dat een eenvoudige 
dwarskrommenberekening een hele nacht in beslag nam. Nu duurt 
dat een minuut, of minder. Maar aan de andere kant zijn de ont-
werpvereisten ook meegegroeid met de mogelijkheden; daar waar 
vroeger een eenvoudige berekening van intacte stabiliteit volstond, 
wordt nu een probabilistische lekstabiliteitsberekening gevraagd, 
met honderden of soms zelfs wel duizend schadegevallen. Dat vergt 
weer veel rekentijd, soms wel weer een nacht, maar belangrijker 
nog is dat zo’n berekening een compleet, en kloppend, computer-
model vergt van de scheepsvorm, de waterdichte indeling, openin-
gen en soms ook van de loop van de pijpverbindingen. 
Deze zaken zijn voor een concreet ontwerp in principe beschikbaar, 
het zijn immers essentiële ontwerpgegevens. Maar helaas zijn ze 
meestal wel verspreid over een diversiteit van dragers; ze kunnen 
op papier staan, in spreadsheets, in ontwerptekeningen (zoals alge-
meen plan of tankenplan) of gedefinieerd zijn in gespecialiseerde 
scheepsbouwkundige analysesoftware. In het algemeen kan ge-
steld worden dat het lastig is om de relevante gegevens uit deze di-
versiteit van bronnen bij elkaar te krijgen en het blijkt nog moeilijker 
om de consistentie van al die gegevens te garanderen. 
De immer toenemende complexiteit van scheepsontwerpen en de 

Een scheepsontwerpmethode 
met de nadruk op samenwerking
Verbetering van het voorontwerpproces door koppeling 
en ontwikkeling van nieuwe ontwerpgereedschappen (1)

Het scheepsontwerpproces bevat talloze aspecten, het lijkt wel alsof voor elk daar-
van een apart stukje software bestaat en dat brengt een zeker ongemak met zich mee. 
Al eerder is gewerkt aan het integreren van software, vaak rond een centrale data-
bank. Maar er zijn ook andere structuren denkbaar, waarbij programma’s op gelijk-
waardige basis gegevens uitwisselen en diensten ter beschikking stellen. Er is nu 
een experimenteel scheepsontwerpsysteem dat op die leest geschoeid is.
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ken. Dat proces wordt in het Engels wel collaborative design ge-
noemd, ook wel afgekort tot co-design. In de literatuur worden daar 
in beginsel drie systeemontwerpen voor aangedragen:

Een server voor de communicatie en een werkstation voor het •	
modelleren (thin server + strong client). Hier zijn de clients uitge-
rust met volwaardige CAD-functionaliteiten, terwijl de server 
slechts de communicatie verzorgt.
Een server met de volledige CAD-functionaliteit, met een client •	
voor visualisatie en manipulatie (strong server + thin client). Bij 
dit model worden de modelleringsacties uitgevoerd op de server.
Het delen van applicaties en faciliteiten van die applicaties (•	 peer-
to-peer), waar de diverse ontwerpsystemen naast elkaar kunnen 
bestaan en elkaars functionaliteit delen door middel van API’s 
(Application Programming Interface). Hierbij wisselen applicaties 
gegevens uit en stellen diensten ter beschikking op gelijkwaardi-
ge basis.

In de praktijk zien we dat de eerste twee modellen eigenlijk niet ge-
bruikt worden. Integendeel zelfs, we nemen eerder waar dat ont-
werpers of ontwerpgroepen met een diversiteit aan hulpmiddelen 
werken, die voor specifieke taken worden gebruikt. Om deze ge-
reedschappen gecentraliseerd samen te laten werken, zouden ze 
goeddeels herschreven moeten worden, maar het is niet realistisch 
te veronderstellen dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Daarom 
wordt het derde model, peer-to-peer, het meest opportuun geacht. 
In die geest is de nieuwe methode dan ook vormgegeven.

Invulling van een pilotcase
Naast deze betrekkelijk abstracte overwegingen is er ook een aan-
tal concrete eisen gesteld aan de te benutten softwareplatformen. 
Maar belangrijker is nog dat de tijd en middelen ontbraken voor een 
full-blown-implementatie die alle scheepsontwerpaspecten dekt. 
Daarom is er gekozen voor een pilot met enerzijds een beperkt be-
reik, maar wat anderzijds wel de belangrijkste aspecten van het 
scheepsontwerp dekt. 
Voor de breedheid van de pilot is het van belang dat de diverse ta-
ken of handelingen geënt zijn op verschillende ontwerpdisciplines. 
Heterogeniteit van de diverse gebruikte tools is dus van eminent be-

lang. Om te voorkomen dat de exercitie theoretisch wordt, moet de 
pilot aansluiten op de huidige scheepsontwerppraktijk. En ten slotte 
moesten we ook praktisch zijn; er was niet de ruimte om ons in ex-
tenso te oriënteren op allerhande softwarepakketten, zodat a priori 
gekozen is voor die gereedschappen die bij Conoship worden ge-
bruikt en dat zijn (onder andere) Eagle [4] als algemeen CAD- 
systeem en Pias [5] voor de hydrostatische en stabiliteitsberekenin-
gen.
De onderdelen die bij deze pilot ingevuld worden zijn:

Automatisch vervaardigen van het tankenplan, wat tevens een •	
goede basis is voor het algemeen plan en damage-control-plan.
Controle op de eisen van probabilistische lekstabiliteit.•	

Deze onderdelen komen voort uit een aantal knelpunten die naar 
voren zijn gekomen uit een analyse van het scheepsontwerpproces 
bij Conoship. Bij deze onderdelen speelt de scheepsindeling, de in-
deling in schotten en dekken, een grote rol. De scheepsindeling is 
door verschillende eisen, wensen en regelgeving tijdens het ont-
werpproces vaak onderhevig aan wijzigingen. Het kan dagen werk 
zijn om sommige wijzigingen, zoals het verschuiven van schotten, 
door te voeren. Dit moet in elk ontwerpgereedschap apart; in Pias 
was het veel werk om compartimenten aan te passen en in Eagle 
zullen de ontwerptekeningen zoals het algemeen plan en tanken-
plan met hun aanzichten en doorsneden handmatig moeten worden 
gewijzigd. Een zeker risico hierbij is inconsistentie. Het voorgaande 
wordt gezien als één van de knelpunten in het ontwerpproces. Om 
een zinvolle lekstabiliteitsanalyse te maken, is een vrij complete en 
gedetailleerde scheepsindeling met openingen en compartimenten-
verbindingen nodig en door de hierboven genoemde problematiek 
kost het erg veel tijd en moeite om tot een kloppend en compleet 
scheepsindelingsmodel te komen dat voor de lekstabiliteitsanalyse 
kan worden gebruikt. Hierdoor wordt het onderdeel lekstabiliteit 
vaak laat in het ontwerpproces behandeld, wat problemen op kan 
leveren als het ontwerp niet voldoet aan de regelgeving op dit ge-
bied, want dan moet de scheepsindeling met openingen en compar-
timentverbindingen vaak weer worden gewijzigd, wat veel tijd en 
moeite kost. Hierdoor kan het ontwerp pas in een laat ontwerpstadi-
um worden getoetst op lekstabiliteit. Samengevat zijn er twee knel-
punten geïdentificeerd:
1. Het verwerken van ontwerpwijzigingen in Pias en Eagle is veel 

werk en kost vaak veel tijd, daarmee is het vervaardigen en bij-
houden van ontwerptekeningen in Eagle een tijdrovende bezig-
heid.

2. Lekstabiliteit wordt pas laat in het ontwerpproces geanalyseerd.
Een oplossing voor deze knelpunten is gezocht in het geautomati-
seerd uitwisselen van voornamelijk scheepsindelingsgegevens tus-
sen Pias en Eagle, op peer-to-peer-basis, waarbij de gegevens in 
deze twee programma’s worden gesynchroniseerd. Met zo’n koppe-
ling kunnen de 2D-ontwerptekeningen (algemeen plan, tankenplan 
en damage-control-plan) automatisch worden gegenereerd. Dit kan 
ervoor zorgen dat de scheepsontwerper het ontwerp sneller klaar 
heeft voor de lekstabiliteitsberekening. Maar eerst moesten we 
eens kritisch kijken naar de modelleringsmethode in Pias.

Figuur 1. De GUI 

van Pias-module 

Newlay
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Een nieuwe scheepsindelingsmodule: Newlay
We hebben in het voorgaande nogal wat eisen en wensen geformu-
leerd en kwamen al snel tot de conclusie dat de bestaande compar-
timentsdefinitiemodule van Pias niet geschikt was om deze te facili-
teren; hoewel met die module in de meer dan twintig jaar van z’n 
bestaan zeker meer dan tienduizend scheepsindelingen vastgelegd 
zijn, was er voor de onderhavige toepassing behoefte aan een nieuw 
softwareontwerp. Dat ontwerp werd volkomen beheerst door de 
wens om zowel ruimtes als vlakken te modelleren.
Beide manieren kunnen immers van pas komen bij het definiëren van 
de scheepsindeling; soms is het handig een ruimte, een comparti-
ment, vast te leggen door uit te gaan van het idee van een ruimte en 
zijn grenzen, zoals voor-, onder- en bovengrens. Maar in andere ge-
vallen is het juist handig uit te gaan van fysieke vlakken in het schip, 
de schotten en dekken dus, wat het geval is bij de pilot. Omdat aan 
een schot of dek (een fysiek vlak) vaak meerdere compartimenten 
grenzen, hoeven bij het verschuiven van zo’n schot of dek niet hand-
matig alle aangrenzende compartimenten gewijzigd te worden wat bij 
de bestaande definitiemethode vaak wel het geval was. Het wijzigen 
van de scheepsindeling kost dan bij het modelleren met vlakken min-
der tijd en zorgt voor het beter consistent houden van het ontwerp.
Natuurlijk ontstaan tussen die schotten en dekken de ruimtes, en 
impliceren ruimtes de vlakken, maar tot nu toe speelden die verban-
den zich af in het mensenhoofd. Er was dus duidelijk behoefte aan 
een methode waarmee ruimtes als vlakken gedefinieerd kunnen 
worden en hun samenhang. Die gewenste dualiteit is gevonden in 
de Binary Space Partitioning- (BSP) methode, die stamt uit de com-
puterspelletjesindustrie, maar die ook wel gebruikt wordt voor het 
modelleren van fysieke objecten. Het zou te ver voeren hier op de 
BSP in te gaan, dat is gedaan in onder andere [6], maar van belang 
is dat de BSP-gedachte is uitgewerkt tot een nieuwe scheepsinde-
lingsmodule van het Pias-pakket. Deze module heet Newlay (met de 
lay van layout) en heeft de volgende mogelijkheden:

Werkt in combinatie met elke in Pias- of Fairway-formaat gedefi-•	
nieerde scheepsvorm.
Stelt de gebruiker in staat zowel ruimtes als vlakken te definiëren, •	
ook door elkaar heen indien gewenst.
 Kan converteren van ruimtes naar vlakken en andersom.•	
 Bevat een •	 Graphical User Interface (GUI) waarin de gebruiker 
grafisch-interactief alle modellerings- en controlehandelingen 
kan plegen die nodig zijn. Figuur 1 toont een voorbeeld van de GUI.
Kan de indeling exporteren in 2D (naar een voorgedefinieerd in-•	
delingsplan, als tekening of in DXF) en in 3D (naar DXF).
Bevat alle berekeningen en uitvoer van tankinhoudstabellen die •	
in de regel nodig zijn.
Is geïntegreerd in het Pias-pakket, zodat vervolgberekeningen •	
van bijvoorbeeld intacte stabiliteit, langsscheepse sterkte en 
(probabilistische) lekstabiliteit snel uit te voeren zijn.
Newlay heeft twee gezichten: enerzijds is het een •	 stand-alone-
computerprogramma met een eigen GUI, anderzijds kan het van 
buitenaf door andere software worden aangeroepen om bepaalde 
gegevens te verstrekken dan wel diensten te leveren. Na uitgebreid 

onderzoek in Innovero is geconcludeerd dat het voorlopig meest at-
tractieve gegevensuitwisselingsformaat hierbij XML is, gecombi-
neerd met TCP/IP als transportkanaal (het internetprotocol).

Een voorbeeld van een met Newlay vastgelegde indeling (in combi-
natie met een scheepsvorm uit de Fairway scheepsvormontwerp-
module van Pias) is gegeven in figuur 2.
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Door L.T.M. Aerssens, N.T. Dingemans,  
F. Finnema en T.L.A. van der Mooren

In het rapport van het CBRB [2] is de kostenstructuur over het jaar 
2011 van drie klassen binnenvaartschepen, die zand en grind ver-
voeren, uitgezet over verschillende afstanden. Deze schepen, die 
550 (schip A), 1250 (schip B) en 2500 (schip C) ton kunnen vervoeren, 
werden gebruikt als basis voor de kostenvergelijking.
In het wiskundig model wordt de snelheid van de schepen met het 
Contra Flumen-concept berekend. In dit model wordt een aantal 
verliezen als insignificant verondersteld en niet meegenomen, zoals 
het tandwielkastrendement en ondiepwatereffecten. De invloed van 
de versnelling wordt ook niet meegenomen in het model. Bij dit on-
derzoek staan het aantal impellers en de lierdiameter vast. Om tot 
een constante snelheid te komen, moet de resultante van het krach-
tenevenwicht, zoals weergegeven in figuur 1, gelijk zijn aan nul.
  Fk – Rs – Ri = 0
Aan de hand van de vormparameters van de drie vergelijkingssche-
pen zijn met behulp van een weerstandpredictiemethode (Holtrop 
en Mennen) [3] de weerstandcurves (Rs) bepaald. Dit is gecontro-
leerd met behulp van een andere methode (Lap-Auf’m Keller) [3]. 
De kracht in de kabel (Fk) wordt bepaald aan de hand van het impel-
lerkoppel. De weerstand (Ri) en het koppel (Qi) van de impellers 
worden bepaald met behulp van de impellerkarakteristiek [4]. 

Ri = CT   12-    ρ (Va
2  + (0,7 p ni  Di ) 2) p4-   Di

2

Qi = CQ   12-    ρ (Va
2  + (0,7 p ni  Di ) 2) p4-   Di

3

Hierbij is CT de voortstuwingscoëfficiënt, CQ de koppelcoëfficiënt en 
ρ de waterdichtheid. Het toerental van de impeller (ni) wordt uitge-
rekend aan de hand van de spoed, de aanstroomsnelheid (Va) en de 
impellerdiameter (Di). Om te voorkomen dat de maximale diepgang 
wordt overschreden, is aan de hand van een realistische schroef-
grootte de impellerdiameter per schip bepaald.Het verband tussen 
de aanstroom-, scheeps- (Vs) en de stroomsnelheid (Vf) is als volgt:
  Va = Vs + Vf

Door een vaste aanstroomsnelheid te kiezen kan door middel van 
het variëren in de overbrengingsverhouding een krachtenevenwicht 
worden gevonden en daarmee de scheepssnelheid. Dit is bij ver-
schillende aanstroomsnelheden gedaan. 

Waarom een dieselvoortstuwing zuiniger maken, als varen zonder 
motor ook een optie is? Schepen voortstuwen zonder brandstof te 
verbruiken is op modelschaal al mogelijk gebleken, dankzij het Con-
tra Flumen-concept. Dit is aangetoond in een bacheloronderzoeks-
project uit 2011 [1]. Het idee van het concept is dat een schip zich-
zelf stroomopwaarts voorttrekt aan een kabel die op de bodem ligt. 
De benodigde energie wordt met behulp van twee impellers uit de 
stroming gehaald en zo wordt via een mechanische overbrenging 
een lier aangedreven (figuur 1).

Studenten van de TU Delft onderzochten het Contra Flumen-con-
cept op ware grootte en stelden daarbij de vraag bij welke stroom-
snelheid het concept een betaalbaar alternatief vormt voor binnen-
vaartschepen met een conventionele voortstuwing. Met behulp van 
een wiskundig model zijn scheepssnelheden bepaald bij verschil-
lende stroomsnelheden. Om een kostenvergelijking te kunnen ma-
ken met de huidige situatie zijn verschillende bedrijfseconomische 
methodes gebruikt. Het bacheloronderzoek uit 2011 vormde samen 
met een rapport over kostenstructuur, uitgebracht door het Centraal 
Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) [2], de basis voor dit 
onderzoek.

Methode
Met Contra Flumen zijn bij modelproeven significant lagere snelhe-
den behaald dan de gemiddelde 4,7 m/s voor conventionele sche-
pen [2]. Deze relatief lage snelheid betekent dat de goederen die 
vervoerd worden lang houdbaar moeten zijn en de kostprijs niet 
veel mag fluctueren.

Figuur 1. Het 

Contra Flumen-

concept

Voortgestuwd door tegenstroom
Het Contra Flumen-concept gebruikt de energie van de stroming van de rivier 
voor de voortstuwing van het schip. Met behulp van een wiskundig en een finan-
cieel model is een vergelijking gemaakt bij welke stroomsnelheid dit concept 
een betaalbaar alternatief vormt voor huidige scheepsvoortstuwing in de bin-
nenvaart. Op dit moment is Contra Flumen nog geen betaalbaar alternatief. Bij 
een stijging van de brandstofprijzen wordt het concept wellicht wel interessant.
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In het financiële model wordt de kostenstructuur, bestaande uit ar-
beids-, brandstof- en vaste kosten, van conventionele schepen en 
schepen die voldoen aan het Contra Flumen-concept vergeleken. 
Verdere invoer zijn de laad- en lostijd en de scheepssnelheid. Voor 
de vergelijking zijn twee bedrijfskundige methoden gebruikt: Gemid-
delde Boekhoudkundige Rentabiliteit (GBR) en Netto Contante 
Waarde (NCW). Het Contra Flumen-concept wordt als betaalbaar 
alternatief gezien wanneer de GBR en de NCW een gelijke waarde 
hebben bij dezelfde looptijd. Voor verschillende schepen en vaaraf-
standen wordt onderzocht bij welke stroomsnelheid dit bereikt 
wordt. Ook worden de kosten per ton vervoerde goederen vergele-
ken bij een vaste stroomsnelheid van 1,5 m/s, welke op Nederlandse 
rivieren realistisch is [5]. Tot slot wordt bekeken wat de invloed van 
een toename in brandstofkosten is.

Brandstofkosten moeten 2,6 keer toenemen
Wanneer er gevarieerd wordt in de aanstroomsnelheden, verandert 
de maximaal haalbare scheepssnelheid als percentage van de 
stroomsnelheid. De hoogste percentages worden behaald bij een 
stroomsnelheid rond 3,5 m/s en zijn 33,4 (A), 21,2 (B) en 21,0 procent 
(C), zie figuur 2. De daling in het percentage bij hogere snelheden 
zal ervoor zorgen dat de absolute scheepssnelheden niet hoger 
worden dan 1,6 (A), 1,2 (B) en 1,2 m/s (C).
Om het concept te gebruiken, moeten de GBR en NCW gelijk blijven 
ten opzichte van conventionele voortstuwing. Om dit te bereiken zijn 
de stroomsnelheden uit tabel 1 nodig. Deze gelden alleen wanneer 
het maximale percentage uit figuur 2 wordt toegepast.
Bij een in Nederland realistische stroomsnelheid (1,5 m/s) en ge-
bruik van het concept nemen de kosten per vervoerde ton goederen 

88 tot 269 procent toe (figuur 3). Wanneer bij deze stroomsnelheid 
de brandstofkosten 2,6 keer zo hoog worden, vormt het wel een be-
taalbaar alternatief voor schip C, wanneer er reizen van 350 km 
worden gemaakt. Voor de andere schepen en reisafstanden moet 
deze toename groter zijn.

Nog geen betaalbaar alternatief
Het hoge percentage van schip A in figuur 2 is te verklaren door het 
feit dat deze in verhouding een grotere schroef heeft. Het concept 
blijkt voor geen enkele stroomsnelheid een betaalbaar alternatief. 
De scheepssnelheid ondervindt namelijk een maximum, waardoor 
niet genoeg reizen per jaar gemaakt kunnen worden om de vaste 
kosten te dekken. Wel is te zeggen dat een kleiner schip dat vaart 
op een kortere afstand de minste kostentoename teweegbrengt. Dit 
is duidelijk te zien in tabel 1 en wordt bevestigd door figuur 3.
Geconcludeerd kan worden dat de besparing op brandstofkosten 
niet opweegt tegen het langzamer varen. Een toename van brand-
stofkosten kan er wel voor zorgen dat het concept in de toekomst 
een betaalbaar alternatief vormt.

Aanbevelingen
Voor verder onderzoek wordt aangeraden te kijken naar:

aantal, vorm en locatie van de impellers;•	
invloed van de versnelling van het schip en •	
elektrische overbrenging en accu’s, die energie opslaan wanneer •	
het schip stil ligt.

Luc Aerssens, Niels Dingemans, Fleur Finnema en 
Thomas van der Mooren zijn allen student Maritieme 
Techniek aan de TU Delft.

Figuur 2. Haalbare scheepssnelheid [% stroomsnelheid] Figuur 3. Kostentoename per ton vervoerde goederen (kosten conventioneel schip = 100%)
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Tabel 1. Minimale stroomsnelheden

Afstand Schip A Schip B Schip C
50 km 4,09 m/s 5,68 m/s 5,36 m/s
100 km 4,51 m/s 6,53 m/s 6,34 m/s
150 km 4,67 m/s 6,89 m/s 6,76 m/s
200 km 4,76 m/s 7,07 m/s 6,99 m/s
250 km 4,81 m/s 7,20 m/s 7,14 m/s
300 km 4,85 m/s 7,28 m/s 7,24 m/s
350 km 4,87 m/s 7,34 m/s 7,32 m/s
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Door ir. W. Riedijk

cations in the maritime industry. We continue to see this change to 
this day and it goes hand-in-hand with fast developments in terms 
of modernising the production techniques for large composite 
structures. We knew that this joining technique could be part of 
this. At that moment we realised: this is the time to go into business. 
We ignored the job opportunities that are plenty for graduating mar-
itime engineers and parallel to our master thesis we founded Mari-
time & Offshore Composites, which we later abbreviated into 

During his master thesis at the faculty of Maritime Engineering at 
the Delft University of Technology (DUT), Peter Madlener developed 
a revolutionary joining technique for composite components. In-
stead of joining by gluing or mechanical fastening, he developed an 
out-of-autoclave, co-curing technique with an innovative resin from 
DSM Resins. In those days, Peter and I spoke about setting up a 
business in composite engineering. We both saw a clear change in 
the market towards a greater adoption and need of composite appli-

Peter Madlener 

(left) and Wouter 

Riedijk standing 

at the composite 

Coffee Corner, a 

product made for 

the incubator 

Yes!Delft. The 

structure is pro-

duced on micro-

scale and made 

from five panels. 

Bringing Something New to the 
Market 
 
Young and Daring: The Founders of MOCS

They had an innovative technique, saw market opportunities and liked the idea 
of being their own bosses. That is why Wouter Riedijk and Peter Madlener, 
despite multiple career opportunities, dared to start their own business, MOCS, 
while graduating from the TU Delft.
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MOCS. Fellow graduates all started working at leading maritime 
companies such as Allseas, Marin, Heerema, Damen and Shell. 
While these friends were all working for reasonable engineering 
salaries, we were struggling for revenues, putting all our money into 
the business. So we are often asked: what drives you in setting up 
MOCS? Why are you taking the (financial) risk? Do you not want to 
learn about business in a large company?
I will try to explain that our choice to set up a company is a mixture 
of recognising market opportunities, developing a high standard 
technique and both our personal preference for entrepreneurship in 
general. To give you a clear image of what we started, I will first in-
troduce the company MOCS.

Production, Structural Engineering and Materials In-House
MOCS is focused on product and process development within the 
composite industry. The main markets in which we operate are the 
maritime, offshore and civil markets. At the moment we are devel-
oping a joining technique for composite components, based on two 
years of research. The first applications for which it is made mar-
ket-ready are tubular structures. Possible applications are compos-
ite pipes, wing-shaped structures and masts. The next step will be 
making it applicable to flat or open structures. This will enable it to 
be applied to panels or sections and it can be used in for example 
superstructures, hull-shapes, bridges, roofs and facades. Besides 
composite products and process developments we deliver compos-
ite structural design and engineering. It is our belief the composite 
trinity production, structural engineering and materials should be 
kept in-house to create a valuable composite party. Our aim is to 
build a company that delivers production and engineering and stays 
close to material innovations, together with partner suppliers.

Creating Your Own Company Culture
So what drives us to set up MOCS? Let me start answering this by 
focusing on the essence: the personal preference for entrepreneur-
ship. First of all, it is the challenge to build something out of nothing 
which drives us. It is our dream to create a company that will last 
and contribute to society. We therefore continuously recognise 
chances around us and match it with possibilities. At MOCS it all 
began with a small amount of money and day-and-night work, but 
we believe it has the potential to grow into something well-estab-
lished and with multiple employees. This actually embodies a great 
deal of life itself: every generation wants to contribute to its spe-
cies. In the subconsciousness this is our daily drive.  
Within MOCS we can build our own corporate culture. At large 
companies it is hard to change the corporate culture once it is es-
tablished, we still have the opportunity to create one. For example, 
in our corporate culture, we stimulate all team members to work 
with both their head and hands, as we believe that this leads to re-
alisable solutions.
On a daily basis entrepreneurship comes down to the preference to 
work hard and make things into a success. Setting up a business in-
volves a very high diversity in activities: designing, engineering, 
building, testing, networking, negotiating, marketing, pitching, sales, 
legal, setting up joint industry projects, recruiting and hiring people. 
Think of larger companies and all the different departments, and we 
run them all at once. So, if you think of setting-up a business: you 
need to like to take-up everything needed and work 24/7 to realise 
your dream.
Another important aspect is personal responsibilities and conse-
quences of actions. The actions we take have direct consequences 
and are not part of a larger machine, which is hard to oversee. We 

Wouter Riedijk is commercieel directeur van MOCS, 
dat hij samen met Peter Madlener oprichtte. Hij stu-
deerde maritieme techniek aan de TU Delft. 

In this series the tubular curing tool is shown which is under development by MOCS. The photo on the left shows a partially cured composite tubular component. The centre photo shows 

the tubular curing tool. The last photo shows the joining process of two, partially cured, tubular components.
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can take the strategic decisions of the company ourselves and work 
hard to realise our plans. Entrepreneurship is a fantastic mix of 
large internal and external responsibilities. You have to make the of-
fice run smooth, but since growth is found within the network, you 
need to be on the road a lot as well. 

Techno-Starter Centre
At the moment Peter and I started MOCS, we were still studying at 
the DUT. As stated earlier, we were - and are - constantly on the 
lookout for chances and possibilities around us. At the DUT, there 
are a lot of opportunities for young entrepreneurs. Besides techni-
cal possibilities, Delft offers a good infrastructure for entrepreneur-
ship. The university recognises the value of spin-offs and stimulates 
entrepreneurship with its valorisation centre and an incubator 
called Yes!Delft. Yes!Delft is the largest techno-starter centre in Eu-
rope and was created eight years ago. Since then over a hundred 
companies started their business within Yes!Delft. Companies like 
Senz-umbrella, Ampelmann Operations, Epyon and Isis all began 
there. The incubator offers start-ups coaching, training, affordable 
and professional facilities, a good network, and advice on legal is-
sues, grants, corporate organisation and of course it causes syner-
gy between the techno-starters. Besides that, it promotes and 
teaches entrepreneurship students of the DUT. The university in-
vests in entrepreneurship since it recognises the need of innovators 
to strengthen the tech-industry. For MOCS, the incubator is the right 
working environment. It is inspiring, it accelerates our actions and 
helps us focus on the core activities of our business: engineering, 
sales and product development.

Market Opportunities
Times are changing. High fuel prices and more focus on life-cycle 
cost analysis opposed to capital expenditure, pushes the transporta-
tion markets towards structural designs leading to lighter construc-
tions. Therefore, the latest airplanes, cars and trains make extensive 
use of fibre reinforced plastics, in general known as composites. Be-
cause composite materials become more mainstream in these sec-
tors, rapid development of production techniques are following. Be-
sides that, composites are not an “unknown” material anymore, so 
scepticism about the production, engineering and the ability to re-
pair and inspect the material is diminishing. 
The same aspects influence the maritime market. In this market, the 
need for durability, weight saving, reducing operational costs and 
competitive advantage is evenly large as in the aerospace market. 
And composite materials can make a real contribution. A Dutch 
leading shipyard, Damen Shipyards, has a clear focus on compos-
ites in their high-speed craft and fast-ferries departments. In the 
high-speed sector, Mr Gelling, product director high speed craft at 
Damen, believes that composites will eventually replace aluminium 
for boats of up to about 25 m. It is not the only shipyard adopting 
composites, it is a global trend. In Scandinavia, the UK, Germany, 
Southern Europe, South-Eastern Europe, the Middle East, South-
East Asia and Oceania there is a growing number of parties in-

volved in maritime composite applications. This does not exclusively 
concern the shipbuilding industry. In the offshore markets, large op-
erational depths make weight an eminent issue and the industry 
starts to realise that composites can be a very profitable alternative 
for steel structures, as composites do not corrode, are lighter and 
can be easy to repair. 

No Copy-Pasting Production Techniques
In general, the maritime industry focuses more and more on com-
posites. To see that composites are under development in other in-
dustries as well is good news. The maritime and offshore markets 
can use the innovations in production techniques, materials and en-
gineering from the aerospace, automotive and wind-energy indus-
tries. But these techniques cannot be copy-pasted one-on-one by 
the maritime or the offshore industry. The knowledge needs to be 
transformed to usable techniques for the own market. 
A large difference between the maritime industry and the aero-
space and automotive industries is the level of automation. The  
aerospace and automotive industries worked hard to automate the 
production of composite structures. These techniques are fit for 
mass production. Yet in the maritime and offshore industries, it 
mainly concerns one-offs and small series. The main issue when 
building large composite structures in smaller series is the invest-
ment costs. The main reason is that the production of a large single 
composite structure is a time-consuming, labour-intensive job with 
the need of expensive moulds. In general, a large composite hull 
structure is still more expensive than one made of steel or even alu-
minium. So to make composites the preferred choice more often, 
the maritime industry will need to modernise the composite produc-
tion processes, for small series of large structures.

Modular Building Process
One way to do so is setting up a more modular building process. 
Modularity will lead to lower mould costs, since smaller moulds are 
needed. It will lead to a more flexible production process, since dif-
ferent parts of the structure can be built simultaneously. Besides, 
smaller parts are easier to produce in an automated process and 
transport costs will be brought down. Within MOCS we always talk 
about macro-, meso- and micro-modularity. Macro-scale modularity 
is what is presently done in composite shipbuilding. The hull struc-
ture, deck and superstructure are produced separately. These parts 
are joined later by laminating, gluing, mechanical fastening or a 
combination of these methods. Meso-scale modularity is when sec-
tions are made at different moulds and joined at assembly. This is 
used for the 70 m carbon fibre reinforced corvette Visby built at 
Kockums Shipyard for the Royal Swedish Navy. On a micro-scale, it 
is the process in which panels are made and assembled by placing 
them in a grid-structure formed by stiffeners. In producing smaller 
composite boats, there is already a trend towards this production 
process. A leading composite firm like Gurit supplies pre-made pan-
els and stiffeners for small boatyards, which can be joined together 
to form a large structure.
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A well worked out meso- or micro-scale production process will 
lead to cost-reduction. On a micro-scale one can even start thinking 
of automating the production of panels on flexible moulds. But the 
main problem at a modular production process is joining the compo-
nents. State-of-the-art joining techniques like gluing, laminating and 
mechanical fastening are all creating secondary bounds, add 
weight, form risks and lead to complex certification procedures. So 
the choice for making composite structures “as-large-as-possible” 
is an obvious one for the builder. 

MOCS Joining Technique
This is where the MOCS joining technique comes in. We see a trend 
to, and recognise the need for, more meso-scale and micro-scale 
production processes. An important issue at these processes is 
forming the joints. The MOCS joining technique can solve this issue, 
because it is possible to form a primary bond on site between ther-
moset composite components. So, a main driver to start MOCS is 
that we have developed, and are still further developing, a joining 
technique which meets the maritime and offshore markets needs 
for solving production process issues, which can reduce the invest-
ment costs of large composite structures.

Status and Future of MOCS
MOCS is working hard on a proof-of-concept to be able to show 
their partners what the technique is capable of. This is done be-
cause there is a difference between realising a joint in a laboratory 
environment and on full-scale, on-site. That means that within 
MOCS, there is still a lot of developing going on in several different 
projects. One (confidential) project in the offshore industry has 
made considerable progress and involves joining wing-shaped 
structures with dedicated equipment. Another product is the joining 
process of composite pipe-components for several applications. 
Part of it is developing curing equipment. It can be used for land-
based transport pipes or offshore cold-water pipes. For example, 
offshore cold-water pipes can be found in FLNG carriers or Otec 
systems. The main advantage of the joining technique is found in 
the production of large diameter, non-spoolable pipes. MOCS is 
working together with another techno-starter Bluerise on one of the 
applications. Bluerise develops offshore Otec systems. Heerema 
Marine Contractors and MOCS are cooperating in the feasibility 
study of these systems. MOCS covers the composite pipes with di-
ameters between 4 and 10 m and a length of 1 km. Modularity of 
these pipe-systems will decrease the deployment costs of the pipe 
and the MOCS joint will ensure a continuous structure. In the ship-
building industry our focus is the development of micro-modular 
building processes for superstructures and hull structures.

No Regrets
In search of the right customer and the right applications we are 
facing a lot of technical challenges. We are working on these 
projects in a team of seven and everybody is able to make a real 
contribution. It is one of the driving aspects behind MOCS and all its 

team members: putting technology into business. We all work hard 
to make it into a success.
Not taking a job as an employee, but starting a business requires 
stamina, the will to work hard and the ultimate drive to succeed. Do 
not go for financial security or status, as you begin at the bottom of 
the ladder. The advantage you have is that you are young and you 
have nothing to lose. When you are young, it is the optimal time to 
start a business. As a graduate you are still financially independent, 
you have a lot of energy and the environment to set up a business is 
perfect in Delft. In fact, why should you need to start a job anyway? 
People often say: at a large company you can learn a lot. But I can 
assure you, to put it mildly, setting up a business is quite education-
al as well. 
With MOCS we still have a long way to go. But we have a clear goal 
to create a composite company with both in-house engineering and 
production. We want to grow to a company of over 150 employees 
in the next five years. We might succeed, we might not, but as a 
wise man once told me, when people look back on their lives, they 
tend not to regret the things they did, they regret the things they 
have not done.
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Door D. Kooiman

projecten. Zelfs de meest overtuigde offshorestudent zal zich ge-
prikkeld voelen door de projecten die worden uitgevoerd bij de Ne-
derlandse jachtwerven. Zo is er altijd voor iedereen iets te vinden in 
elke sector van de scheepsbouw.

Wat voor vlees zit er in de kuip?
Naast formeel contact tussen het bedrijf en de student zijn er ook 
momenten waarop er een heel ander soort contact tussen beide 
partijen ontstaat. Dit gebeurt voornamelijk op jaarlijks terugkerende 
evenementen zoals de Bikkeltocht en de VIP-dag van de welbe-
faamde studentenzeilrace “The Race of the Classics”. Tijdens de 
Bikkeltocht strijden tientallen teams tijdens de 70 km lange tocht om 
de felbegeerde eerste plek. De vraag rijst al snel wat een zeilrace in 
Friesland aan contact tussen studenten en bedrijven kan bieden. De 
kracht van het evenement zit in de opbouw van de verschillende 
teams. Naast studententeams van het hbo scheepsbouwkunde 
doen ook teams van verschillende maritieme bedrijven en andere 
maritieme opleidingen mee. Op deze manier kan op een informele 
manier de band tussen de student en het bedrijfsleven worden op-
gehaald. Tevens brengt het de student in contact met studenten van 
de verschillende maritieme opleidingen die Nederland rijk is. 
Ook op de VIP-dag van de Race of the Classics hebben de scheeps-
bouwstudenten informeel contact met mensen uit het bedrijfsleven. 
Sponsoren van Team Scheepsbouwkunde Rotterdam mogen vooraf-
gaande aan de race meevaren op het schip waarmee het team de 
race gaat zeilen. Over het algemeen wordt de VIP-dag zowel voor 
mensen uit het bedrijfsleven als de studenten als zeer gezellig en 
nuttig ervaren. Voor veel eerstejaarsstudenten is dit het eerste di-
recte contact wat zij hebben met de vertegenwoordigers van een 
bedrijf. Deze eerste ontmoeting vormt vaak een aanhakingspunt 
voor latere gespreken c.q. stage- of afstudeerplaatsen. Tevens is 
het voor het bedrijfsleven een mooie kans om waar te nemen “wat 
voor vlees ze in de kuip hebben”. Dit alles onder het genot van een 
mooie vaart over de Nieuwe Maas.

De meeste contactmomenten tussen bedrijven en studenten vinden 
plaats op formele evenementen, zoals een beurs, symposium of le-
zing. Doordat er vaak een groot scala aan werkgevers aanwezig is, 
zijn dit zeer waardevolle momenten voor de student die zich aan het 
oriënteren is. De studenten kunnen dan veel informatie krijgen bij 
verschillende bedrijven. Een groot deel van alle stages wordt dan 
ook op deze formele gelegenheden geregeld. 
Formeel contact tussen een bedrijf en een student is zeer leerzaam. 
Door een professionele en zakelijke houding vanuit het bedrijfsleven 
maakt de student kennis met een vorm van communicatie die hij tot 
op dat moment waarschijnlijk nog niet vaak is tegengekomen. Door-
dat het contact vaak wordt doorgezet per brief of mail leer je jezelf 
ook te vertegenwoordigen met het geschreven woord. Een aspect 
waar velen zich aanvankelijk flink op verkijken. 
Een student die voor het eerst een maritieme beurs bezoekt wordt al 
snel overweldigd door het grote aanbod van bedrijven. Omdat een 
groot deel van de sector op zoek is naar nieuwe werknemers pro-
beert ieder bedrijf zichzelf zo goed mogelijk in de spotlights te zet-
ten. Hoewel de glamour van het eerste uur er na het bezoeken van 
een aantal beurzen wel af is, weten bedrijven de studenten altijd 
weer te interesseren met nieuwe ontwikkelingen, technieken en 

Eerstejaars 
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studenten op  

de beurs van 

Proeftuin Mari-

tiem Innovatie 
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Scheepsbouw 

Nederland) 

De “spark” van het onderwijs
Scheepsbouwstudenten ontmoeten het bedrijfsleven

Tijdens de studie scheepsbouwkunde op het hbo krijg je al vroeg te maken met 
interesse vanuit het bedrijfsleven. Vanaf het eerste moment word je in aanra-
king gebracht met allerlei bedrijven die binnen de maritieme sector opereren. 
Maritiemgerichte beurzen, gastcolleges en excursies vanuit de studievereni-
ging “Ut Navem Futuri Creemus” zorgen ervoor dat je al snel op de hoogte bent 
van alle mogelijkheden die deze mooie industrie kan bieden.  

Special
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Iedereen heeft een verhaal te vertellen
Een “hot topic” in de scheepsbouwkundige industrie is de vergrij-
zing. In relatief korte tijd moet veel kennis worden overgedragen 
van de oudere naar de jongere scheepsbouwkundigen. Kennisver-
lies door de pensionering van ouder personeel ligt daarbij op de 
loer. Het is daarom van uitermate groot belang dat de student zo 
vroeg mogelijk in contact wordt gebracht met de oudere generatie.
Gelukkig stopt het voor de meeste scheepsbouwkundigen niet na 
het pensioen. Vele van hen houden nog lang hart voor de zaak. Dit 
uit zich meestal in de vorm van actief blijven door middel van het le-
zen van vakbladen, het bezoeken van vakbeurzen of het bijwonen 
van lezingen en symposia. Hierbij is veel overlap met de activiteiten 
waaraan de ambitieuze student deelneemt. Het eerste contactmo-
ment tussen “oud en jong” vindt vaak plaats op symposia of tijdens 
vakbeurzen. Met veel interesse voor het vakgebied en een beetje 
inzet kan een student kennis, in de vorm van ervaring uit de praktijk, 
vergaren op deze evenementen. Onze persoonlijke ervaring is dat 
iedereen een interessant verhaal te vertellen heeft, zolang je hem 
de kans geeft deze met je te delen.

Onderwerpen laten leven
Op een gestructureerdere manier kan dezelfde kennis worden over-
gedragen gedurende de studie. Het docententeam van het hbo 
Scheepsbouwkunde bevat enkele leden met vele jaren ervaring bin-
nen het vakgebied. Wanneer deze docenten de ruimte krijgen, kan 
kennisoverdracht plaatsvinden op een niveau dat zelden bereikt kan 
worden met conventionele lesmethoden. Zij blijven vaak nog op de 
hoogte van de meest recente ontwikkelingen en kunnen deze met-
een verwerken in het curriculum. Zo blijft de lesstof up-to-date. 
Lessen van “docenten uit de praktijk” worden ook over het alge-
meen als zeer interessant ervaren. De stof die behandeld wordt kan 
vaak in één moeite door worden verbonden aan eigen ervaringen 
van de docent. Dit laat de onderwerpen ook onder de studenten le-
ven, wat leidt tot een efficiëntere kennisoverdracht. Ook is er vaak 
ruimte voor discussie na de colleges. De docent kan hierbij dieper 
op de stof ingaan dan het curriculum van hem verwacht. Als bijko-
mend voordeel zijn de studenten op deze manier langer en actiever 
bezig met de materie. Dit leidt vaak tot een groter begrip van de be-
handelde stof.

De praktijk voor de klas
Regelmatig wordt het vaste docententeam ondersteund door gast-
docenten. Dit is hét moment waarop bedrijven in contact komen met 
de studenten op klassikaal niveau. De gastdocenten kunnen de ac-
tualiteit en diepte van het curriculum waarborgen. Het volgen van 
gastcolleges brengt voor de studenten een nieuwe blik op de be-
handelde stof met zich mee. Elk bedrijf en iedere afdeling binnen 
dat bedrijf heeft een ander beeld van de optimale oplossing voor 
een probleem. Verschillende gastdocenten geven de student een 
goed beeld van de verschillende oplossingen die verschillende be-
drijven gebruiken voor overeenkomende problemen. Vooral de af-
wegingen die een bedrijf daarin maakt zijn voor de studenten erg in-

teressant. Hij kan deze binnen de verschillende projecten tijdens 
zijn opleiding, en zelfs tijdens de rest van zijn carrière, gebruiken. 
Een gastcollege geldt voor de studenten vaak ook als motiverings-
moment. Het is een moment waarop ze direct uit het bedrijfsleven 
een beeld krijgen van hun latere werkzaamheden binnen de vele in-
teressante bedrijven en projecten die de sector rijk is. 
Naar onze mening zijn oudere scheepsbouwkundigen en gastdo-
centen een belangrijke steunpilaar van het onderwijs. Zij voorzien 
de droge theoretische stof uit de boeken van de “spark” die het no-
dig heeft om te gaan leven bij de studenten. Zonder deze docenten 
en gastdocenten was mijn kennis van scheepsbouwkunde vele ma-
len kleiner geweest dan deze nu is. Daarom zouden wij graag van 
deze gelegenheid gebruik willen maken om deze (gast)docenten te 
bedanken voor hun tomeloze inzet voor de opleiding scheepsbouw-
kunde.

Dion Kooiman is scheepsbouwkundestudent en secretaris 
van de Studievereniging “Ut Navem Futuri Creemus” van 
de opleiding hbo Scheepsbouwkunde/Maritieme Techniek 
van de Rotterdam Mainport University.

Aan dit artikel werkten mee: Marijn Hage (penningmeeser UNFC) 
en Robbin Kok (voorzitter UNFC). Samen met Dion Kooiman  
vormen zij het 44ste bestuur van SVS UNFC.
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Door H.R.M. Dill

to international courses and projects, several international activi-
ties are organised, varying from study visits, excursions and practi-
cal training abroad to exchange programmes for students and 
teaching staff. One of these is the Student Exchange Programme in 
Logistics and Transport Management.

Target Group
With the text above, the MPM minor attracts many students from lo-
gistics programmes of international partner universities as well as 
students from domestic origin. Students from other programmes 
such as Shipbuilding, Maritime Officer, and IBMS (Rotterdam Busi-
ness School) also have access to the minor in case of a sufficient 
background in shipping and transport (and command of the English 
language). The minor lasts two quarters. In addition, the minor of-
fers an exemption for the Institute of Chartered Shipbrokers exams 
(ICS, based in London, www.ics.org.uk). In the shipping industry, the 
ICS membership is considered proof of professional qualification in 
Maritime Management. The number of participants in the MPM mi-
nor increased from thirty last year to fifty this year.

Present Group Finishing the Minor
The minor programme started in September 2012. About fifty students 
of the RMU department of Logistics and Transportation Management 
have taken part, of which eighteen students came from partner uni-
versities of different European countries. Even students from differ-
ent continents, for example Australia and Asia, participated. Their 
final assignment was to deliver presentations and written reviews 
on particulars and insights of eight different ports in the world.
During the course Port and Transport Technology and Operations 
within the MPM minor students received “short term assignments” 
in the form of weekly projects. For their “long term assignment” eight 
groups of six students per group had to deliver a review of a port in 
the world of their own choice by presentations and written reports.

Rotterdam is the largest port in Europe. With visits of 37,000 seago-
ing vessels, 133,000 inland waterway vessels and 3500 cargo trains 
every year, Rotterdam is an important node in the international net-
work of trade and logistics. The Rotterdam region accommodates 
numerous companies such as ship owners, transport companies, 
agents and freight forwarders, terminal operators, shipyards, inland 
shipping companies, rail operators and many affiliated companies 
such as banks and insurance companies. The international trans-
port of goods is an ongoing business. Millions of tons of cargo,  
varying from coffee to cars, are being transported on a yearly basis. 
Companies find themselves operating in an increasingly complex 
environment influenced by different factors, for instance sustaina-
bility, security, safety, economies of scale, et cetera. There is a 
great demand for creativity and problem solving ability in this sec-
tor. Professionals with the ability to stand back and think both stra-
tegically and tactically are much sought after. The MPM minor of 
the RMU is the best preparation for students who want to work in a 
maritime and transport environment on Bachelor level. In addition 

Rotterdam Mainport University’s 
Education Works Worldwide

Rotterdam Mainport University of applied sciences (RMU), a cooperation of 
STC-Group and Hogeschool Rotterdam, started in 2012. The university offers 
maritime and port related studies: Shipbuilding, Chemical Technology, Mari-
time Officer, and Logistics and Transport Management. Last semester, inter- 
national exchange students along with fourth year RMU students of the ba-
chelor programme Logistics and Transport Management were offered the minor 
Maritime and Port Management (MPM).
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The covers of the first four groups’ reports cove-

ring the ports of Koper, Hamburg, Callao and Khali-

fa respectively

The groups chose the following ports: 
1. Koper, Slovenia; 
2. Hamburg, Germany; 
3. Callao, Peru; 
4. Khalifa, United Arab Emerates; 
5. New York and New Jersey, USA; 
6. Chicago, Illinois, USA; 
7. Riga, Latvia;
8. Rio de Janeiro, Brazil.
The reviews contain contexts, market analysis, port management, 
functions, operations, conclusions and a bibliography. 

Comparisons and Distinctions
When looking at all eight port reviews, both comparisons and  
distinctions can be drawn. For instance, on the aspect of growth 

potential in relation to strategic maritime location, product trade 
and hinterland. Ports can be a gateway for their own hinterland or 

be a hub for different countries, or even for different continents.
• Luka Koper/Port of Koper, Slovenia (2011: 17.7 million 

tons), reviewed by group 1, wants to become the lea-
ding port operator and global logistics solution pro-

vider for the countries of Central and Eastern 
Europe. Growth in serving the hinterland 

concerns the countries Austria, Slovakia, 
Hungary, the Czech Republic, and Germany. 

The aim is to attract maritime trade with BRIC 
countries, Turkey, Morocco, Kuwait and ports in 

Asia. Together with the ports in the North Adriatic 
Ports Association (NAPA), Luka Koper profiles itself as 

the port in the heart of Europe.
• Group 2 reviewed the Port of Hamburg (2011: 132 million tons), 

the leading German port by far. It is one of the world’s fifteen 
largest container ports and the most important hub for  
cargo traffic between East Asia and Northern/Eastern Europe. 
Through the Kieler Canal, it is also a hub for shortsea transport to/
from the countries bordering the Baltic Sea, including Russia. The 

Lower Elbe stretching from Hamburg to the sea gives the advan-
tage of ocean going vessels to go some 130 km deep inland. 

At the same time, the Lower Elbe gives constraints by its 
limited depth, tidal windows for ships with a draft of 

more than 12.8 meters and sometimes through 
ice. The report states a prognosis for the peri-

od from 2007 to 2015 of a doubling of container 
handling volumes to at least 18 million teu.

• The Port of Callao at Peru (2007: 20.7 million tons),  
reviewed by group 3, thanks its growth to the country’s 

increasing exports of minerals mainly to China. This ex-
plains the country’s growing GDP, growing income per capita 

and increasing use of consumer goods. In its turn explaining 
growth in container transport. With the expansion of the Panama 
Canal, the Port of Callao will strengthen its leading role on the 
West coast of South America. 

Hugo Dill is als redacteur Havens verbonden aan 
SWZ Maritime.
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of New York and New Jersey, Chicago, Riga and 

Rio de Janeiro
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The Port of Khalifa at Abu Dhabi, one of the seven United Arab • 
Emirates, was reviewed by group 4. The brand new port will scale 
up through quadrupling the GDP of its own industrial zone until 
2030. As Abu Dhabi is strongly industrialising, the growth of non-
oil economies is twice that of oil. By 2030, non-oil production, with 
sixty over forty per cent, will take over from the vast oil and gas 
production. Being strategically situated at deep water and 
between continents, Abu Dhabi‘s Port of Khalifa sees the potenti-
al of serving two billion customers.
Group 5 reviewed the Port of New York and New Jersey (2011 to-• 
tal: 86 million tons, general cargo: 32 million tons). It is the largest 
port of the US East Coast. The Port Authority of NY and NJ was 
established on 30 April 1921 as the first bi-state agency ever cre-
ated under the US constitution. Within 24-hours, the ports serve a 
hundred million consumers. To keep the ports’ prosperity, the PA, 
governing all transportation infrastructure in its area, including 
airports, fairways, roads, tunnels and bridges, has to invest bil- 
lions of dollars in maintaining and upgrading, such as in the im-
provement of air draft of Bayonne Bridge, now restricting the ac-
cess of modern container vessels to the NJ Ports of Newark and 
Elisabeth and NY Howland Hook Terminal.
Group 6 reviewed the Port of Chicago, Illinois (16.8 million tons). • 
There are particular distinctions between this port and the other 
reviewed ports concerning location, cargo and shipping connec-
tions. The port is located in the Middle West of the USA, an area 
of heavy industry, which heavily reflects on the port. It is the na-
tion’s farthest inland general cargo port, but it is not focused on 
container handling. It is focused on its industry with cargo being 
mainly bulk and heavy machinery. Cargoes are mostly handled by 
the ships’ gear. Through the Great Lakes and the Seaway ship-
ping has access to the Atlantic Ocean, through different states 
inland shipping can reach down to the Mexican Gulf, providing 
particular waterborne connections for its industry and commerce.  
The Freeport of Riga at Latvia (2011: 34 million tons) was reviewed • 
by group 7. The port has seven times more export than import and 

some eighty per cent of its throughput is transit cargo. There are 
many competing ports in the Baltic and Russian politics direct 
cargo to Russian ports, in particular to St. Petersburg, but Russi-
an ports struggle more with ice-breaking seasons. The Gulf of 
Riga may stay open two months longer in winter periods than 
Russian ports. Rail services link the port with Russia, Kazakhstan, 
Turkey, Afghanistan, the Middle East and even the Far East. In this 
way, the relatively small port (maximum capacity 45 million tons 
per year) can act as a hub for countries within, and past, the eas-
tern border of the European continent.
Group 8 reviewed the Port of Rio de Janeiro, Brazil’s sixth biggest • 
port (2011: 8 million tons). The Port Authority is responsible for 
managing the ports within the State of Rio the Janeiro: Itaguaí, 
Angra dos Reis, Niterói and Rio the Janeiro. The ports mainly serve 
the direct hinterland. A programme, entitled “21st Century Port of 
Rio”, includes dredging Guanabara Bay to receive larger ships at 
Rio de Janeiro and Niteroi, construction of a pier to expand the 
passenger terminal to seven berths, and the renovation and con-
struction of highways, railways and cargo terminals in the port 
area. In this period mainly to be ready for the World Cup in 2014.

Reflections on Student Exchange
A quick scan amongst the participating exchange students this year 
revealed interesting feedback both on the minor programme and on 
the student exchange experience. The MPM set-up, to start with 
the overseas maritime transport and subsequently with port opera-
tions and hinterland connections, in the setting of the largest port of 
Europe in combination with excursions and guest lecturers, was 
widely appreciated: in short the whole maritime supply chain man-
agement was covered. Furthermore, the experience of a different  
culture, language, international environment, working in groups 
with students of different backgrounds could work out positively on 
their CV.

Special

Student from Singapore presenting the Port of Rio de Janeiro Student from Vietnam presenting the Port of Riga
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Door W. van der Meer

Waren bouwplaten vroeger bedoeld voor de jeugd, nu zijn de  
bouwplaten uitgegroeid tot zeer gedetailleerde modellen. Een door 
Scaldis uitgegeven model vindt zijn weg wereldwijd en wordt in vele 
maritieme en modelbouwcatalogi opgenomen. Waar een folder of 
brochure vluchtig is, is een bouwplaat blijvend, deze verdwijnt na 
een beursbezoek niet in de papierbak, maar blijft bewaard en wordt 
eventueel doorgegeven. Veel covers van bouwplaten zijn voorzien 
van daarvoor speciaal gemaakte schilderijen van internationaal  
bekende maritieme schilders. 
Bezoek voor meer informatie de website www.scaldismodelclub.nl.

Vol rompmodel 

van het  

kartonnen 

schaalmodel m.s. 

Willem Ruys, 

schaal 1/250

Wim van der Meer is eigenaar van bouw-
platen uitgeverij Scaldis in Terneuzen.

Minischeepswerf in Terneuzen

Sinds 1996 hebben al bijna zestig schepen als schaalmodel in karton de werf  
in Terneuzen verlaten. Het betreffen hoofdzakelijk bekende Nederlandse  
koopvaardij- en marineschepen. De bouwplaten worden zowel in eigen beheer 
als in opdracht ontworpen en uitgegeven. Opdrachtgevers waren bijvoorbeeld  
Damen, Boskalis, het Loodswezen en musea. Nieuwe opdrachtgevers volgen.

Scheepsmodellen

Onderdeel van het kartonnen schaalmodel van de sleephopperzuiger Willem van Oranje 

cq Gateway van Boskalis
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Door T. Valk

Verouderde voorschriften
Het gaat niet om fouten van het bedieningspersoneel. Dat hanteert 
de regels correct, maar de regelgever kan de ontwikkeling van de 
moderne schepen blijkbaar niet bijbenen. De afgelopen decennia 
werden roersystemen en voortstuwingen verder ontwikkeld, wer-
den scheepsrompen geoptimaliseerd en groeide het berichtenver-
keer op het kanaal. Het aantal grotere schepen op het kanaal neemt 
bovendien gestaag toe. 
De BSU stelt, dat het ongeluk in 2010 werd veroorzaakt door een 
combinatie van factoren, die de verkeersleiding in Brunsbüttel niet 
tijdig onderkende. Ook hier meent de BSU dat loodsen, Kanalsteurer 
en bemanningen geen fouten hebben gemaakt. 

Een aanvaring in april 2011 met twee doden en drie zwaargewonden 
maakte duidelijk welke gevolgen het kan hebben, als de regelgeving 
geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van het scheepvaart-
verkeer. Bemanning, loodsen, Kanalsteurer en het gebruik van radar 
hadden de aanvaring in dichte mist overigens niet kunnen voorko-
men. Dit ongeluk is nog in onderzoek bij de Bundesstelle für Seeun-
falluntersuchung (BSU) in Hamburg. Maar de zware aanvaring tus-
sen de 82 meter lange Malaga (2196 gt) en het 150 meter lange 
Amerikaanse containerschip National Glory (11.652 gt) in 2010 legde 
zwakke plekken in de verkeersleiding bloot. 
De BSU kreeg in 2011 in totaal 121 meldingen over ongelukken, 
waarvan 88 in en rond sluizen. In 2012 daalde dat aantal, maar be-
droeg nog altijd 99 meldingen, waarvan 67 bij sluizen.

Door storingen in 

de keerkoppeling 

moeten de sluis-

deuren het vaak 

ontgelden

Kielerkanaal moet veiliger
Aanpassingen nodig voor steeds grotere schepen

Statistisch gezien maakt een schip op het Kielerkanaal een heel kleine kans 
bij een aanvaring betrokken te raken. Meestal blijft het bij in de wal lopen of 
een sluisdeur rammen. Het aantal grote schepen neemt echter toe en daardoor 
gebeuren vaker ernstige ongelukken. 

Veiligheid
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Konvooi geen oplossing
Al in 2009 pleitte de BSU voor konvooivaart, zoals op het Suezkanaal 
gebruikelijk is. Aanleiding was een zware aanvaring tussen de tach-
tig meter lange RMS Saimaa en de tien meter langere Nordic Diana 
in december 2008, vlak voor Brunsbüttel. Uit het onderzoek bleek, 
dat bij het ongeluk in dichte mist de Kanalhochbrücke het radar-
beeld had vervormd. Daardoor kon de kapitein van de Nordic Diana 
zijn tegenligger niet goed lokaliseren. 
De BSU concludeerde dat dit soort problemen in principe bij alle 
twaalf kanaalbruggen kunnen voorkomen. Haar advies voor konvooi-
vaart werd echter door onder andere de scheepsagenten en lood-
sen als onhaalbaar bestempeld. Dan zouden de schepen zich eerst 
op de rede in Kiel en op de Elbe moeten verzamelen, wat tot lange 
wachttijden zou leiden en het kanaal minder aantrekkelijk maakt. 

Geen geld voor verbetering
Sinds jaren dringt de Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nord er bij 
de bondsregering op aan meer geld voor de noodzakelijke moderni-
sering uit te trekken. Allereerst kwam er groen licht voor de bouw 
van een vijfde sluiskolk in Brunsbüttel, maar na de eerste spa, 
waarvoor minister Ramsauer persoonlijk uit Berlijn kwam, is er niets 
meer gebeurd. Ook het corrigeren van een te scherpe bocht in het 
oostelijk deel tussen Schwartenbek en Königsförde werd goedge-
keurd. In hoog tempo werden in Kiel de plannen uitgewerkt, wonin-
gen langs de oever van deze flessenhals onteigend en gesloopt. 
Maar wegens geldgebrek legde de regering in Berlijn dit laatste 
project plotseling stil. Daardoor kan ook de 120 jaar oude Levensau-
er Hochbrücke niet worden vervangen. Het is de enige van de twaalf 
bruggen die onder het wegdek als boogbrug is gebouwd. Hier moe-
ten grote schepen precies in het midden passeren om een aanva-
ring te vermijden, wat bij tegenliggers problemen kan opleveren.

Stabielere deuren
Een groot aantal ongevallen is veroorzaakt door menselijke fouten of 
technische problemen. Dit gebeurt vooral bij het invaren van sluizen. 
Dan kan niet op tijd of helemaal niet meer worden gestopt en vangen 
de deuren het schip op. De schades lopen dan al snel in de miljoenen. 
In het verleden gebeurde dit soms een paar keer achter elkaar. 
Daardoor waren geen reservedeuren meer beschikbaar en liep de 
scheepvaart grote vertraging op, doordat er soms maar twee van de 
vier kolken bruikbaar waren. Nu wordt overwogen in Kiel-Holtenau 
de sluisdeuren van de in 1914 gebouwde grote sluizen door stabie-
lere exemplaren met ingebouwde aanvaringsbescherming te ver-
vangen. Bovendien zullen ze drijvend minder diepgang krijgen. Dit is 
belangrijk, omdat steeds minder werven geschikte droogdokken 
hebben voor reparatie en onderhoud. Volgens deskundigen kost een 
opknapbeurt van de oudere deuren circa de helft van een nieuwe 
deur, die ongeveer tien miljoen euro kost. 
Daarnaast kunnen door een verandering van de posities van de 
sluisdeuren de lengte van de beide kleine kolken (deze stammen uit 
1895) worden vergroot van 120 tot 160 meter. Daardoor is een vijfde 
kamer, zoals in Brunsbüttel wordt gebouwd, overbodig. 

Ton Valk is in de scheepvaartbranche opgegroeid en de af-
gelopen twintig jaar als maritiem journalist actief. Hij is voor-
al gespecialiseerd in maritiem toerisme.

Steeds grotere schepen
De verbeteringen aan het kanaal en de sluiscomplexen zijn drin-
gend noodzakelijk, omdat meer en grotere schepen passeren. In 
2011 passeerden 33.522 schepen het kanaal, vijf procent meer dan 
in 2010. De vervoerde lading steeg met bijna zeventien procent tot 
98 miljoen ton. Het grosstonnage steeg met zestien procent naar 
154,5 miljoen. In 2010 mat het gemiddelde schip 4114 gt. In 2011 
steeg dat naar 4714. 
Een vergelijking met tien jaar geleden maakt de ontwikkeling duide-
lijk. In 2000 vervoerden 38.377 schepen van samen 100 miljoen gt 
62,4 miljoen ton lading over het kanaal. De laatste jaren is de sterk-
ste groei bij de verkeersgroep 4 (tot 160 meter) en 5 (tot 210 meter) 
te zien. In 2010 waren dat respectievelijk 6529 en 3671 schepen. Het 
afgelopen jaar steeg dit tot 7473 en 5308, een toename van veertien 
en 45 procent. De laatste aanpassing van het kanaal aan de steeds 
grotere schepen dateert uit 1966. 

117 Jaar oud
Het Kielerkanaal werd in 1895 na een bouwtijd van acht jaar in ge-
bruik genomen. Op dat moment heette het nog Kaiser-Wilhelmkanaal 
en was vooral bedoeld als snelle verbinding voor marineschepen 
tussen de Oost- en de Noordzee. De militaire betekenis is door de 
jaren heen verloren gegaan. Nu bespaart het bijna honderd kilome-
ter lange kanaal de reders een omweg van 250 mijlen rond Skagen.
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Veiligheid

Rederij Unifeeder slaat alarm over 
vertragingen op Kielerkanaal
De Hamburgse rederij Unifeeder is niet te spreken over de situatie op het Kielerkanaal en wil de 
vertragingen bij de sluizen in Kiel en Brunsbüttel niet meer accepteren. Steeds weer vallen slui-
zen uit door achterstallig onderhoud en de hoge leeftijd. In Brunsbüttel is regelmatig een van de 
beide grote sluizen buiten gebruik wegens reparaties. De belangrijkste klant van het kanaal uit 
harde kritiek op de Duitse overheid. De wachttijden bereikten in november 2012 een hoogtepunt. 
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Veiligheid

Rederij Unifeeder slaat alarm over 
vertragingen op Kielerkanaal

Met 35 feederschepen maakt de rederij jaarlijks 1750 vaarten door 
het kanaal. In november ontstonden 300 wachturen en een verbete-
ring is nog niet in zicht. Deze uren maken het transport duurder en 
zorgen in de Hamburger haven voor vertragingen.
Voor Unifeeder is de huidige situatie een absoluut dieptepunt qua 
betrouwbaarheid van het kanaal. Dit bevestigt Jann Petersen van 
de United Canal Agency in Kiel. De sluizen zijn versleten, het perso-
neel tot op het bot uitgedund en ondanks extra geld komt de vervan-
ging van de sluizen niet op gang. Als na een schade een sluisdeur 
moet worden gewisseld, duurt dit vaak drie dagen. Voor een doorlo-
pende nooddienst heeft de Wasser- und Schiffahrtsdirektion niet 
voldoende ingenieurs, elektriciens en monteurs. 
Ook de situatie in Brunsbüttel wordt bekritiseerd. In april vorig jaar 
kwam verkeersminister Ramsauer extra uit Berlijn om de bouw-
werkzaamheden in gang te zetten. Sindsdien is nauwelijks iets ge-
beurd. Dat het ook anders kan, blijkt volgens Petersen uit hoe Ne-
derland (Maasvlakte 2) en België (Deurganckdoksluis) de zaken 
aanpakken. Die laatste 500 meter lange sluis valt 360 miljoen euro 
goedkoper uit en zal in 2016 klaar zijn.

Mislukking dreigt
Intussen schijnt de bouw van de vijfde sluis op een mislukking uit te 
draaien. Volgens het Duitse verkeersministerie wordt hij veel duur-
der en zal niet voor 2020 klaar zijn. De eigenlijke planning begon al 
in 1960 en in maart 2007 gaf het ministerie het groene licht voor 
deze sluis van 280 miljoen.
Mogelijk gaat het project minstens 500 miljoen euro kosten. Alleen 
een externe controle van de Ausschreibung (aanvraag voor aanbe-
steding) gaat al vijf miljoen kosten. Op zijn vroegst kan de bouw dan 
volgend jaar beginnen. Probleem lijkt, dat bouwbedrijven zich we-
gens prijsstijgingen van materiaal bij een zo lange bouwtijd niet op 
definitieve prijzen willen vastleggen. 

Koopje
Zou het Kielerkanaal een economische barometer zijn, dan lijken 
zorgen overbodig. De Oostzee vertoont forse groeiprognoses met 
dank aan olie uit Rusland, hout uit Finland en snel groeiende contai-
nerterminals in Polen en Litouwen. Daarom is het kanaal van grote 
betekenis voor een groot deel van Europa en de Nederlandse 
scheepvaart. Een derde van alle containers die in Bremerhaven en 
Hamburg worden overgeslagen, passeert het kanaal. 
De kosten voor optimalisering worden nu op een miljard euro ge-
schat. Vergeleken met prestigeobjecten als het Stuttgarter station 
(6,8 miljard) en het nieuwe vliegveld voor Berlijn (4,2 miljard) is dat 
een koopje. Maar het ministerie heeft met 280 miljoen slechts een 
voorzichtig begin gemaakt met de aanpassing. 

China Shipping vertrekt
Als de situatie niet snel verandert, wil Unifeeder de tarieven voor 
containertransporten verhogen om de extra kosten te verhalen. 
Jaarlijks worden circa twee miljoen containers via het kanaal tus-
sen Hamburg en de landen rond de Oostzee vervoerd. Het grootste 

deel in Unifeederschepen. Per reis moet in doorsnee 5900 euro voor 
de kanaalpassage worden betaald. De langere weg rond Skagen 
kost voor een schip van 1400 teu ongeveer twintig ton extra brand-
stof. 
Als Unifeeder besluit meer schepen rond Skagen te sturen, is het 
tijdvoordeel voor Hamburg weg. Dan kan Rotterdam aantrekkelijker 
worden. De rederij overweegt dus een congestietoeslag voor het 
kanaal in te voeren.
Een ander probleem is de diepte van de Elbe en het uitblijven van 
noodzakelijk baggerwerk. Rederij China Shipping Container Line 
(CSCL), een grote klant van Hamburg, kiest eieren voor haar geld en 
wijkt met de grotere schepen naar Rotterdam uit, zo zei een verte-
genwoordiger op de conferentie “China meets Europe” in Hamburg. 
Deze rederij is met 157 schepen zesde op de wereldranglijst en stel-
de recent enkele schepen van 14.000 teu in dienst. Deze kunnen vol-
beladen Hamburg niet meer bereiken. Ook Maersk besloot om die 
reden een eigen terminal in Rotterdam te bouwen. En de 366 meter 
lange nieuwbouw New York Express van Hapag Lloyd moest on-
langs onderweg naar Hamburg een deel van de lading in Southamp-
ton en Rotterdam lossen.
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Hydraulic Oil Leak Starts Fire in Engine 
Room: Mars 201312
On a tanker on passage, the fire alarm sud-
denly sounded. At the same time, the engine 
room crew saw small flames and smoke rising 
from the after exhaust manifold and cylinder 
heads of the running main engine. After extin-
guishing the localised fire, it was discovered 
that hydraulic oil from the cargo pump system 
had leaked from a flange connection in the 
vent/overflow line situated directly above the 
main engine cylinder head platform.

Result of Investigation
1. At the previous discharge port, a submer-

ged cargo pump hydraulic motor had mal-
functioned. In preparation for carrying out 
repairs, an engineer had closed the vent-
cum-overflow line valve located before the 
service/header tank without draining the 
line.

2. Due to the residual pressure in the line, the 
flange connection (later found to have loose 
fasteners) leaked and a fine spray of hy-
draulic oil began falling on the hot surfaces 
on the top of the exhaust manifold and igni-
ted after attaining self-ignition temperature.

Root Cause / Contributory Factors
1. Inadequate work planning – line was not 

depressurised/drained before closing of 
valve before header tank.

2. Inadequate management of change – the 
hydraulic piping had been modified some 
years ago to tap off a new branch line be-
fore the header tank leading to an offline oil 
filtering system. A stop valve was fitted be-
fore the branch without properly assessing 
risks.

3. Inadequate communication – the engineer 
who closed the valve failed to inform other 
members of this fact.

Corrective / Preventative Actions
1. Ship’s staff removed the stop valve from the 

vent line, and the piping was re-modified to 

ensure that the offline filtration circuit was 
independent of the vent/overflow line.

2. All joints in the hydraulic system lines were 
inspected for proper condition and tight-
ness.

3. Sister vessels fitted with the same filtration 
plant were advised to check the lines to 
ensure that the overflow line could not be 
inadvertently shut. All vessels were in-
structed to thoroughly inspect all nuts and 
bolts on flange joints and tighten them.

Inadvertent Release of Senhouse Slip 
Caused Fall and Injury: Mars 201313
Official report edited from Marine Safety Fo-
rum Safety Flash 12-46
A crewmember was engaged in spot chip-
ping/descaling of the platform where a fast 
rescue craft (FRC) was stowed. At the aft end 
of the platform, there was very limited access 
space between the outboard motors of the 
FRC and the two removable safety chains 
strung across and secured by senhouse slips.
As the seaman was attempting to move be-
tween the FRC and the safety chains to 
sweep up the debris from the platform, he un-
knowingly leaned heavily on the upper chain 
and inadvertently released the senhouse slip. 
The safety chain suddenly dropped and the 
seaman lost his balance and fell over the low-
er safety chain and into an empty halfheight 
open top container located below.
This incident could have had very serious 
consequences, but, fortunately, the injured 
person fell only a short distance and landed 
on a stack of empty pallets inside the contain-
er, sustaining only minor cuts and bruises.

Result of Investigation
1. No task-specific risk assessment was con-

ducted for the assigned work – especially 
to consider the difficulty in accessing, wor-
king and moving in the area.

2. The two safety chains were excessively 
slack.

3. The two senhouse slips did not have a “lip” 

on the end of the arm to prevent unintentio-
nal release.

Editor’s note: Senhouse slips meant for emer-
gency applications should preferably be ori-
ented vertically so that gravity assists in 
keeping the locking oval link in a safe position 
until a deliberate operator action is initiated 
to manually release the device. For added 
safety, the arm must incorporate a curved 
end or a raised “lip” or a “bump” at its end. 
For rigging horizontal safety chains, snap 
hooks are more convenient and efficient. 

Foot Injury: Mars 201314
At the end of the day on a vessel at sea, two 
crewmembers were engaged in securing the 
grit blasting equipment on deck for the night.
While moving the machine to its intended  
stowing position, the trailing grit hose snagged 
on an obstruction. As one person went to free 
the hose, the other seaman found it impossible 
to hold the top-heavy, wheel-mounted unit. As 
the unit toppled over, the seaman let go and 
tried to jump clear, but the equipment fell on 
his left foot. Despite his steel toed-safety 
boots, the impact inflicted a serious crush 
and cut injury. He was stretchered to the 
ship’s hospital, and was given first aid and 
treatment according to radio medical advice.

Root Cause / Contributory Factors
1. Lack of proper risk assessment and situ-

ational awareness.
2. Insufficient manpower to safely control the 

movement of heavywheeled equipment.

Lessons Learnt
1. Crewmembers must jointly conduct a pro-

per appraisal and risk assessment, ensur-
ing sufficient manpower is deployed for 
safe conduct of every task.

2. If an unsafe situation arises, the work 
should be immediately stopped and the si-
tuation corrected with all the appropriate 
safeguards put in place prior to resuming 
the work.

Marine Accident Reporting Scheme
Report No. 245
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3. All team members must maintain a high le-
vel of situational awareness at all times.

Hull Projections Can Damage Fenders: 
Mars 201315
A cargo ship of a novel design called at our 
terminal recently on its maiden voyage. It had 
all its deck cranes fitted along the ship’s port 
side and the pedestals extended beyond the 
shell plating like vertical sponson or blister 
tanks. As such hull protuberances can poten-
tially damage the fenders on the berth, it is 
important that vessels provide this informa- 
tion well before the ship’s arrival. Indeed, the 
vessel’s master admitted a port had filed a 
claim for fender damage against a sister ship. 
Accordingly, it may be prudent for shipown-
ers, naval architects and shipbuilders to avoid 
designs that involve projections beyond the 
side shell of vessels.

Closer views of hull projection showing risk of fouling and 

damaging fenders at wharf and view from astern showing 

two vertical projections on port side shell

Surveyor Fractured Wrist after Fall on 
Deck: Mars 201316
While inspecting cargo tanks after comple- 
tion of discharge at an oil terminal, the ac-
companying surveyor tripped over a longitu-
dinal on the main deck. He fell heavily on his 
right wrist, fracturing it. It was observed that 
the injured person had not worn proper safety 
footwear, although the fall could not be di-
rectly attributed to this omission.

Lessons Learnt
1. Proper PPE must always be worn by all 

personnel on board a ship, regardless of 
whether they are the ship’s crew or shore-
based personnel/visitors.

2. Persons must move with caution in areas 
that may have obstructions, especially un-
der low lighting conditions.

3. Clothing must allow free and unrestricted 
movement of limbs.

Seaman Injured during Hold Washing: 
Mars 201317
An A/B on a bulk carrier at sea was instruct-
ed to remove cargo residue adhering to the 
forward Australian ladder of the hold while 
the deck crew was carrying out hold washing 
operations. The seaman descended to the top 
platform, bringing with him a fully pressurised 
fire hose fitted with a jet nozzle. Having 
cleaned the upper platform and first section 
of the vertical ladder, he directed the water 
jet downwards at the middle landing for sev-
eral minutes, but was unable to dislodge a 
lump of cargo still sticking to the landing. In-
stead of turning off the water temporarily 
while he lowered the hose to the next level, 
he decided to jam the running hose’s nozzle in 
a gap between the rods at the bottom of the 
upper landing. Then, without seeking assist-
ance from other crewmembers, he began de-
scending the middle section of the vertical 
ladder, intending to physically remove the 
cargo. As his head came level with the noz-
zle, it suddenly jerked clear and whipped vio-
lently, hitting him on the face. The whipping 
hose could have struck the seaman repeated-
ly and could have even knocked him uncon-
scious/off the ladder with fatal consequenc-
es, but fortunately, he quickly moved away 
from the danger zone, sustaining only a lacer-
ation and bruise above his right eye. Fortu-
nately, the C/O who was in the vicinity of the 
hold entrance trunk on the main deck, heard 
the seaman’s shouts.
After shutting off the hydrant, he assisted the 
injured person to the ship’s hospital, where 
he was administered first aid.

Root Cause / Contributory Factors
1. No risk assessment was conducted before 

commencing the hold washing operation.
2. Inadequate work planning, briefing and su-

pervision – a pressurised fire hose must al-
ways be handled by at least two persons, 
with another person to supervise and to as-
sist from the deck.

3. Dangerous practice of assigning an inexpe-
rienced seaman to handle a high-pressure 
hose at height without assistance.

4. Failure on the part of the injured person to 
identify the hazards from an unsecured, 
unattended, pressurised fire hose.

Corrective / Preventative Actions
1. The hold washing operation was imme- 

diately suspended and a safety meeting 
was held to review the task, past working 
experience of each crewmember, and safe 
working procedures were communicated 
to all involved.

2. In future, a responsible officer or team  
leader will ensure that all work teams will 
be under the charge of an appropriately ex-
perienced crewmember, and that a “bud-
dy“ system will ensure that every crew-
member is monitored and can avail them- 
selves of immediate assistance at all times.

3. The incident was circulated to all vessels 
in the fleet to prevent recurrence.
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More reports are needed to keep the 
scheme interesting and informative. All
reports are read only by the Mars-coordi-
nator and treated in the strictest confi-
dence. To submit a report please use the
Mars report form, which can be found at
www.nautinst.org/en/forums/mars and
send it to mars@nautinst.org.

For more reports, please visit
www.swzonline.nl/dossiers.
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Nieuwe uitgaven

De maritiem journalist/auteur Bram Ooster-
wijk (1937, Rotterdam) begon zijn carrière eind 
1959 als aankomend redacteur bij Dagblad 
Scheepvaart. Vervolgens was hij haven/
scheepvaartredacteur bij de dagbladen De 
Rotterdammer, het Rotterdams Nieuwsblad en 
het Rotterdams Dagblad tot 1997. In 1960 werd 
hij lid van de in 2011 opgeheven Rotterdamse 
Havenpersclub Kyoto, die uit haven- en 
scheepvaartjournalisten bestond en was van 
1970 tot 2002 secretaris en lid van verdienste 
van dit gezelschap. In de beginjaren zeventig 
van de vorige eeuw is hij begonnen met het 
schrijven van maritieme boeken, waaronder 
biografieën over de Rotterdamse kooplieden 
en reders Anthony van Hoboken en Willem 
Ruys. Deze zeer lezenswaardige en mooi geïl-
lustreerde boeken kregen na gedegen onder-
zoek een vervolg met levensbeschrijvingen 
van nog eens twee personen die hun sporen 
hebben verdiend in de ontwikkeling van de 
Rotterdamse haven en scheepvaart: Lodewijk 
Pincoffs en Jan Rijsdijk. 

Ik verlang geen dank - Lodewijk Pincoffs 
(1827-1911)

Bram Ooster-
wijk publiceer-
de in 1979 al 
een boek over 
Lodewijk Pin-
coffs onder de 
titel Vlucht na 
Victorie. Na 
het verschijnen 
kwamen zoveel 
nieuwe feiten 
boven water 
dat 32 jaar la-

ter een geheel herziene en aangevulde bio-
grafie over Pincoffs gepubliceerd kon worden. 
Bovendien is de publieke opinie over deze 
Rotterdammer in die periode genuanceerder 
geworden. Weliswaar is onomstotelijk vastge-
steld dat er fraude is gepleegd, maar dat er 
ook meer goede kanten aan de zaak waren. Er 
was meer oog voor de positieve elementen 
van Pincoffs gekomen dan voor zijn malversa-
ties. Hij kreeg een standbeeld in de Kop van 
Zuid en er zijn een weg en een brug naar hem 
genoemd. Pincoffs heeft zonder meer in het 

derde kwart van de negentiende eeuw een 
enorme invloed gehad op de havenontwikke-
ling van vooral het zuidelijk deel van zijn ge-
boortestad. Hij was niet alleen zakenman, re-
der en politicus, maar ook actief op het 
gebied van onderwijs en liefdadigheid. Samen 
met zijn zwager en compagnon Henri Kerdijk 
begon Pincoffs een handelsfirma in verfstof-
fen voor de textielindustrie die later werd om-
gezet in de Afrikaansche Handelsvereeniging. 
In 1872 richtte hij de Rotterdamsche Handels-
vereeniging op, die de aanzet gaf tot de ont-
wikkeling van het ten zuiden van Rotterdam 
liggende gebied Feijenoord tot haven- en 
handelsgebied. Om de slechte gang van za-
ken bij zijn Afrikaanse zaken te camoufleren 
begon hij te frauderen. Toen hij uiteindelijk te-
gen de lamp liep, vluchtte hij berooid in mei 
1879 met zijn gezin naar New York, Rotter-
damse particulieren en bedrijven in rep en 
roer achterlatend. Zij waren als gevolg van 
Pincoffs’ fraude hun geld kwijt. Pincoffs, die 
niet kon worden uitgeleverd, werd bij verstek 
tot acht jaar cel veroordeeld. Zijn compagnon 
Kerdijk kreeg twee jaar. 
Ik verlang geen dank. Lodewijk Pincoffs 
(1827-1911) - Bram Oosterwijk, 312 pagina’s, 
afmeting 16,8 x 24 cm, afbeeldingen, ISBN 
9789072247483, Uitgeverij Douane, Rotterdam, 
prijs: € 24,90, info: www.uitgeverijdouane.nl 
 

Tegen de stroom in – Het levensverhaal 
van havenondernemer Jan Rijsdijk

In het boek Te-
gen de stroom 
in worden het 
leven en wer-
ken beschre-
ven van de 
Rotterdammer 
Jan Rijsdijk, 
die in de jaren 
tachtig van de 
vorige eeuw 
met zijn mas-
sagoedover-

slagbedrijven Interstevedoring in Rotterdam 
en OBA in Amsterdam een grote rol heeft ge-
speeld in de ontwikkeling van beide havens. 
Rijsdijk begon in 1965 op zeer bescheiden ni-
veau met 500 gulden startkapitaal een eigen 

havenbedrijf. In 1980 was hij in verband met 
de toenemende containerisatie gedwongen 
zijn conventionele stukgoedactiviteiten af te 
stoten, maar de voortzetting, Interstevedo-
ring, werd een groot succes. Rijsdijk deed het 
op zijn typerende wijze anders dan anderen. 
Omdat er voor zijn stuwadoorsbedrijf geen 
plaats was op de wal ging hij schepen op 
stroom behandelen en de daarmee verbon-
den flexibiliteit zou zijn grootste troef worden. 
Tot verbazing van vriend en vijand zette Inter-
stevedoring voor de overslag van granen drij-
vende grijperkranen in, die efficiënter bleken 
te zijn dan de elevatoren van marktleider 
Graan Elevator Maatschappij (HES Beheer). 
Ondanks veel tegenwerking van zijn concur-
renten en havenautoriteiten heeft onderne-
mer Jan Rijsdijk met de drijvende grijperkra-
nen van zijn Interstevedoring in de Rotter- 
damse haven een modern en succesvol 
massagoedoverslagbedrijf kunnen opbou-
wen. Jan had met zijn drijvende kranen een 
beter en goedkoper concept en hij was snel-
ler op de veranderende markt ingespeeld dan 
de GEM. Voor HES Beheer zat er niet veel an-
ders op dan de concurrent uit te kopen. In 
1991 heeft Rijsdijk deze ondernemingen – on-
der druk van de concurrentie en het Gemeen-
telijk Havenbedrijf in Rotterdam – verkocht 
voor ongeveer 100 miljoen gulden aan HES 
Beheer. Voor Rijsdijk was de verkoop, on-
danks het fraaie bedrag, een bittere ervaring: 
de gevestigde orde was er uiteindelijk toch in 
geslaagd hem weg te werken uit de haven. 
Wel was hij kort daarvoor nog door Kyoto be-
noemd tot Havenman van het Jaar 1990. In 
1994 werd hij eigenaar van het Haarlemse 
kraanbouwbedrijf Figee waar zijn drijvende 
kranen waren gebouwd en het Belgische 
BM-Titan in Hoboken. BM-Titan werd vier jaar 
later al opgeheven en Figee werd in 1999 ver-
kocht. Jan Rijsdijk woont vanaf 1992 op het 
gerenoveerde landgoed De Markgraaf in 
Kalmthout (België). Hij is momenteel kunst-
verzamelaar en schildert zelf ook in moderne 
stijl.
Tegen de stroom in – Het levensverhaal van 
havenondernemer Jan Rijsdijk - Bram Ooster-
wijk, 432 pagina’s, afmeting 19 x 25 cm, af-
beeldingen, ISBN 9789491354106, Coolegem 
Media, Rotterdam, prijs: € 24,95, portokosten: 
€ 3,00, info: www.coolegem-media.nl

Door G.J. de Boer
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Verenigingsnieuws

Afdeling Noord
Onderwerp: Grote jachtenbouw
Dinsdag 7 mei 2013 
Spreker: de heer Hans Konings, hoofd ont-
werp Amels
Amels is sinds 1991 de superjachtbouwer bin-
nen de Damen Shipyards Group. De werf staat 
momenteel aangeschreven als één van de 
meest gerenommeerde en succesvolle super-
jachtbouwers ter wereld. Het succes van 
Amels is gebaseerd op het zogenaamde Limit-
ed Editions-concept dat Amels in 2005 intro-
duceerde: kortere levertijden, betere kwali-
teit, betere prijs-kwaliteitverhouding en 
wederverkoopwaarde. De Limited Editions-
range bestaat nu al uit vijf ontwerpen van 55 
tot 83 meter. Amels heeft sinds 2007 veertien 
van deze jachten succesvol opgeleverd en 
heeft momenteel elf projecten in aanbouw. In 
de presentatie komen de volgende onderwer-
pen aan de orde:

omschrijving Damen Shipyards Group;•	
geschiedenis van Amels ;•	
Amelsvloot; •	
Limited Editions-concept;•	
marktsegmentatie/productontwikkeling;•	
marktaandeel Amels;•	
Limited Editions-range;•	
Amels Refit;•	

Amelswerf;•	
Damen Sea Axe Fast Yacht Support-con-•	
cept en
Damen Sea Axe-range.•	

Locatie: Hotel Restaurant Oostergoo (O), 
Nieuwe Kade 1, Grou, tel.: 0566 - 621309,
www.oostergoo.nl
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang lezing: 20.00 uur
Introducés zijn van harte welkom. Deze avond 
zijn de partners ook uitgenodigd. 

Afdeling Zeeland
In de maand mei wordt een excursie georga-
niseerd, bij het in productie nemen van het 
blad zijn deze gegevens helaas nog niet be-
kend. Zodra de datum en de plaats bekend 
zijn, worden deze op de KNVTS-website ge-
plaatst.

Afdeling Rotterdam 
In cooperation with KIVI NIRIA Martech
Subject: Electric Waves @ Sea 
Thursday 23 May 2013
Speakers: Bjorn van Ubish (Consultant/Naval 
Architect), Martijn Berkhoff (Consultant Ener-
gy Competence Center) and Bart Walraven 
(Supervisor Solution Development - Automa-
tion Competence Center), Imtech Marine

Imtech Marine is a leading company in the glo-
bal maritime market, operating as a full-service 
provider and system integrator of tailor-made, 
innovative technology solutions covering the 
whole ship. They are specialised in automation 
(platform and bridge), navigation and communi-
cation including connectivity, energy and drive 
systems, HVAC solutions and fire protection 
systems, A/V entertainment and maritime infor-
mation services. Imtech Marine provides inno-
vative systems and reliable services during the 
ship’s full lifetime. The speakers will explain the 
technical maritime solutions the company pro-
vides to the maritime industry. This will include 
details about efficiency of ships with diesel 
electric propulsion, innovative ships’ networks 
and automation onboard. 
Location: TU Delft, Faculty Room, 3mE, acces-
sible through the entrance at Leeghwater-
straat 17.
6:15 pm: Supper sponsored by Imtech
7:00 pm: Starting time lecture
9:30 pm: Closure
Registration for meal before Tuesday 21 May 
by e-mail aanmelden@knvts.nl or by mail. 

Afdeling Amsterdam
De afdeling Amsterdam organiseert in de 
maand mei geen lezing.

Lezingenprogramma KNVTS

In memoriam
Richard Akerboom
Op vrijdag 15 maart is ing. Richard Akerboom op 65-jarige leeftijd overleden. Richard was een trouw en actief lid van 
de KNVTS en heeft in de afgelopen jaren veel betekend voor SWZ Maritime. Velen kenden hem vanuit zijn functie bij 
de Scheepvaartinspectie, waar hij mede door zijn prettige persoonlijkheid en scheepsbouwkundige kennis zeer werd 
gewaardeerd. Hij schreef na zijn pensionering als redacteur van ons blad regelmatig artikelen, met name scheepsbe-
schrijvingen. En in het afgelopen jaar was hij de drijvende kracht achter de digitalisatie van alle uitgaven sinds 1919. 
Ondanks de slopende ziekte die zijn krachten deed afnemen bleef hij tot het eind de regie over deze klus houden. De 
aanhef op zijn rouwkaart luidde ‘Wanneer een schip achter de horizon verdwijnt, is het niet weg. Wij zien het alleen 
niet meer’. En zo zal de redactie van SWZ Maritime hem blijven herinneren. Richard was ruim 40 jaar lid van de KNVTS
Hotze Boonstra
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Op woensdag 15 mei 2013 vindt de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van de KNVTS 
weer plaats. Deze keer zijn het hoofdbestuur 
en de leden uitgenodigd om de bijeenkomst 
bij Holland Shipyards te houden en heeft de 
directie van de werf de KNVTS alle benodigde 
faciliteiten en catering aangeboden.
De ontvangst is van 15.00 tot 15.30 uur bij Hol-
land Shipyards aan de Rivierdijk 436 te Har-
dinxveld-Giessendam. Na de ontvangst begint 
de vergadering om circa 15.30 uur. Het stre-
ven is de vergadering rond 16.15/16.30 uur af 
te ronden, waarna een presentatie door en 
over Holland Shipyards wordt gegeven. Aan-
sluitend volgt een rondleiding over de werf en 
als afsluiting is er een netwerkborrel. Rond 
18.30 uur worden de KNVTS-activiteiten in 
Hardinxveld-Giessendam afgerond.
Het bijzondere is, dat een groot deel van de 
bijeenkomst aan boord van één van de sche-
pen van Chevalier Floatels, DP Gezina of DP 
Galyna, wordt gehouden. De werf is momen-
teel bezig met de conversie van DP Gezina, 
deze wordt echter begin mei in gebruik geno-
men. De DP Galyna (nu Siluna Ace) is nog bij-
na in originele staat, maar wordt wellicht bin-
nenkort ook “onder handen” genomen. Afhan- 
kelijk van de definitieve operationele plannen 
voor de schepen, zal één van de twee be-

schikbaar zijn voor de ALV-bijeenkomst van de 
KNVTS.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is 
uitsluitend toegankelijk voor leden. Het pro-
gramma rondom de vergadering is om de uit-
wisseling van kennis en het netwerken te sti-
muleren. Een partnerprogramma is bij deze 
gelegenheid niet voorzien.
Leden worden vriendelijk verzocht zich uiter-
lijk twee weken voor de vergadering voor 
deelname aan te melden (in verband met 
voorbereidingen voor de catering) en eventu-

ele agendapunten in te brengen bij het secre-
tariaat. Dit kan via de tab “contact” op de 
nieuwe website www.knvts.nl, rechtstreeks 
per e-mail naar info@knvts.nl of uiteraard via 
de telefoon of per post.
Ten minste twee weken voor de vergadering 
wordt de definitieve vergaderagenda gepubli-
ceerd. Leden die met eigen vervoer komen, 
kunnen hun auto parkeren op het parkeerter-
rein van Holland Shipyards.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 
KNVTS 2013

Op 28 februari 2013 is op 86-jarige leeftijd 
overleden de heer Ir. F.L. Talmon. Laatst 
woonachtig te Vlaardingen. Hij was ruim 57 
jaar lid van de KNVTS.

Op 1 maart 2013 is op 88-jarige leeftijd overle-
den de heer Ing. J. Blom. Laatst woonachtig 
te Alphen aan den Rijn. Hij was ruim 49 jaar 

lid van de KNVTS. 
Op 5 maart 2013 is op 95-jarige leeftijd overle-
den de heer Ing. J. Slieker. Laatst woonachtig 
te Oosterhout. Hij was ruim 63 jaar lid van de 
KNVTS.

Op 24 maart 2013 is op 79-jarige leeftijd over-
leden de heer Th. Heeres. Laatst woonachtig 

te Burgh-Haamstede. Theo, nimmer op de 
voorgrond tredend, was de grote organisator 
van het jaarlijkse Kerst-wild-biljart. Mede 
dankzij hem hebben we vele jaren op wisse-
lende locaties onze sportieve bijeenkomsten 
mogen beleven. Hij was ruim 35 jaar lid van 
de KNVTS.

Dit jaar kunnen de KNVTS-leden kennismaken met Holland Shipyards

In memoriam
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Voorgesteld en gepasseerd  voor het  
JUNIOR LIDMAATSCHAP

S.B. Baretta
Student Scheepsbouwkunde – Hogeschool 
Rotterdam STC
Henegouwerlaan 32, 3014 CB Rotterdam
Afdeling Rotterdam    

Voorgesteld en gepasseerd voor het  
GEWOON LIDMAATSCHAP
 

A.H.M. van Aken
CEO – AntiRoll BV Best
Kuiltjeshei 4,  
5685 GH Best
Voorgesteld door  
T.A. Groot
Afdeling Rotterdam

B.A. Glas
Docent – Scalda  
Maritiem Vlissingen
Boulevard Bankert 50,  
4382 AC Vlissingen
Voorgesteld door  
W. Konings
Afdeling Zeeland 
 
 
J.J. de Jong
Eigenaar – AdTIM  
Lieveren
Noordesch 20,  
9304 TJ Lieveren
Afdeling Noord 

 
 

J. Rühlmann
Directeur – MCR- 
Shipping.nl Heusden
Heikantvenstraat 71, 
B2910 Essen (België)
Voorgesteld door  
P. Strijbosch
Afdeling Rotterdam  

Nieuwe leden KNVTS april 2013

 
“SWZ Maritime” is onder meer de periodiek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied, opgericht in 1898. 
“SWZ Maritime” verschijnt elf maal per jaar. Het lidmaatschap van de KNVTS bedraagt € 80,00 per jaar inclusief dit periodiek. Het geeft u de voor-
aankondigingen van de maandelijkse lezingen, te houden op vier verschillende plaatsen in Nederland en korting op verschillende activiteiten. 
U kunt zich opgeven als lid bij de algemeen secretaris van de KNVTS, Gebouw Willemswerf, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam, e-mail: secretariaat@
knvts.nl of via het aanmeldingsformulier op de website:  
www.knvts.nl.

M.J. Torpstra
1e rang/loods – kleine zelfstandige
Loods Holland 16, 3024 WC Rotterdam
Voorgesteld door J.H. Klok
Afdeling Rotterdam
 
 

E.J.T. Versteeg
Ontwerper/werkvoor- 
bereider – Manager
ex: Contest Yachts,  
Curaçao Marine
Kaya Telefon 163,  
Willemstad (Curaçao)
Voorgesteld website  
Afdeling World
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Arbocatalogus ‘Werken in besloten 
ruimte’ beschikbaar op 5xbeter.nl
Vanaf april begint de Inspectie SZW met de 
controle op veiligheid bij de Nederlandse 
werven. De inspecteurs richten zich onder 
meer op werken in besloten ruimtes. Ter voor-
bereiding hierop is de arbocatalogus ‘Werken 
in besloten ruimte’ nu te downloaden op de 
website www.5xbeter.nl. De catalogus is on-
derdeel van de Arbocatalogus 5xbeter en is 
goedgekeurd door de Inspectie SZW. Contact: 
David Anink (dan@scheepsbouw.nl)

Garantie Scheepsnieuwbouw- 
financiering van kracht
De kans op het aantrekken van een adequate 
financiering van nieuwe schepen wordt ver-
groot dankzij de Garantie Scheepsnieuw-
bouwfinanciering (GSF) van het ministerie van 
Economische Zaken, die sinds kort beschik-
baar is. Na jarenlang lobbywerk is dit de eer-
ste kredietgarantieregeling die speciaal voor 
de Nederlandse scheepsbouw is ontwikkeld 
om voldoende financieringscapaciteit te creë-
ren. Kijk voor de voorwaarden en of uw finan-
cieringsaanvraag in aanmerking komt, op de 
website www.agentschapnl.nl/GSF. Contact: 
Georgina Doornweerd (gdo@scheepsbouw.nl)

Scheepsbouw Nederland betrokken bij 
revisie Marine Equipment Directive
De Marine Equipment Directive (EC 96/98) die 
eisen stelt aan de equipment aan boord van 
zeegaande schepen, wordt op de schop geno-
men. De Europese Commissie wil dit jaar de 
revisie van de richtlijn afronden. Komende tijd 
zal Scheepsbouw Nederland zich inzetten 
voor het wegnemen van de knelpunten voor 
het bedrijfsleven om de richtlijn praktisch uit-
voerbaar te houden. Contact: David Anink 
(dan@scheepsbouw.nl)

Reders zoeken meer samenwerking
Reders vragen maritieme toeleveranciers om 
meer nieuwe productontwikkeling en betere 
afstemming daarbij en ze hebben behoefte 
aan meer samenwerking om financieringen 
rond te krijgen. Alleen zo kunnen reders zich 
onderscheiden op de internationale shipping-

markt. Dat was de boodschap van reders aan 
maritieme toeleveranciers tijdens de Expor-
teursbijeenkomst op donderdag 14 maart bij 
SKF Marine Industry Service Centre in Ridder-
kerk. Voorafgaand aan de bijeenkomst werd 
de Algemene Ledenvergadering van Vereni-
ging Holland Marine Equipment gehouden. 
Contact: Georgina Doornweerd  
(gdo@scheepsbouw.nl) 

Seminar Markt & Milieu: duurzame op-
lossingen lonen 
Op 20 maart organiseerde Platform Schone 
Scheepvaart (voorheen Platform Scheepse-
missies) het Maritiem Mileu Seminar Markt & 
Milieu. De centrale vraag was hoe de markt 
omgaat met verduurzaming. Dit leverde stof 
op voor een levendig seminar. Iedereen was 
het er over eens dat emissiereductie ook van-
uit de markt gedreven een blijvend fenomeen 
zal zijn. Kortom, duurzame oplossingen lonen, 
zeker op de langere termijn. Tijdens het semi-
nar werd ook de nieuwe website gelanceerd 
van Platform Schone Scheepvaart. Kijk op  
www.schonescheepvaart.nl. Contact: David 
Anink (dan@scheepsbouw.nl)

Digitale nieuwsvoorziening
Scheepsbouw Nederland wil zoveel mogelijk 
maritiem nieuws via digitale media communi-
ceren. Dat doen wij door dagelijks berichten 
te plaatsen op onze website, maar ook via 
Twitter, LinkedIn en Facebook. Nieuws, activi-

teiten en evenementen worden op deze ma-
nier naar een breed publiek gecommuniceerd. 
Volg Scheepsbouw Nederland op Twitter, Lin-
kedIn en Facebook en ontvang als eerste het 
laatste nieuws. Twitter: @Scheepsbouw, Lin-
kedIn: linkd.in/scheepsbouw, Facebook:  
facebook.com/scheepsbouwnederland.

Scheepsbouw Nederland
Scheepsbouw Nederland is de geza-
menlijke organisatie van de vereniging 
voor de Nederlandse scheepswerven 
(VNSI) en Vereniging Holland Marine 
Equipment en is een brancheorgani-
satie van FME. Scheepsbouw Neder-
land zet zich op daadkrachtige wijze 
in voor de branche en maakt zich 
sterk voor een positief maatschappe-
lijk imago van de Nederlandse mari-
tieme industrie. 

Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Postbus 23541
3001 KM Rotterdam
T: (010) 44 44 333
F: (010) 21 30 700
E: info@scheepsbouw.nl
I: www.scheepsbouw.nl 
Twitter: @Scheepsbouw

Overige activiteiten
Algemene Ledenvergaderingen (16 mei)•	
CIMPS-Europort 2013, Maritime by Holland Paviljoen (inclusief werfbezoeken Nantong) •	
(15 tot en met 17 mei)
Design of Marine Auxiliary Systems 2: Fundamentals Pumps, Compressors and Heat Ex-•	
changers (16 & 17 mei )
Condition Based Maintenance (16 & 17 mei)•	
Onboard Noise & Vibration (28 & 29 mei)•	
Speeddate Maritiem Officieren (30 mei)•	
Maritieme introductie (5 & 6 juni) •	

Aanmelden? Kijk op www.scheepsbouw.nl
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Aandrijving 

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

Arbeidsbemiddeling

IPS – Powerful people
Rivium Boulevard 46
2909 LK Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0) 88 447 94 94
Fax: +31 (0) 88 447 94 95
www.ipspersonnel.com
info@ipspersonnel.com 
 

TOS - Energy & Maritime Jobs
Hoofdkantoor Rotterdam
Waalhaven O.Z. 77, gebouw 4
Havennummer 2203a
3087 BM  Rotterdam
Tel:  +31 10 436 62 93
24/7:  +31 6 5574 85 09
www.tos.nl 
info@tos.nl
 
Branche Office Vlissingen
Boulevard Bankert 308
4382 AC Vlissingen
Tel: +31 118 44 09 11 
 

Elektronica

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

Electric propulsion system

ABB B.V. 
George Hintzenweg 81 
3068 AX ROTTERDAM 
Tel. +31 10 407 89 11 
Fax:  +31 10 407 84 52 
E-mail: turbo@nl.abb.com 
marine@nl.abb.com 
www.abb.com/turbocharging 
www.abb.com/marine

Experts & Taxateurs

Doldrums B.V.
Marine & Technical Surveyors
Waalstraat 26
3087 BP Rotterdam 
Tel. +31-(0)10-4299590
Fax +31-(0)10-4296686
E-mail: office@doldrumsbv.nl
www.doldrumsbv.nl

TOWSERVICE B.V.
Independent Marine Consultants
and Warranty Surveyors

Prisma 100
3364 DJ Sliedrecht-Holland

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

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

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

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

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

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

Maritieme Dienstverlening

ABB B.V. 
George Hintzenweg 81 
3068 AX ROTTERDAM 
Tel. +31 10 407 89 11 
Fax:  +31 10 407 84 52 
E-mail: turbo@nl.abb.com 
marine@nl.abb.com 
www.abb.com/turbocharging 
www.abb.com/marine

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

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

Maritieme Training

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

Maritime Engineering

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

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

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

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

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

Scheepsregistratie

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

Scheepsreparatie

ABB B.V. 
George Hintzenweg 81 
3068 AX ROTTERDAM 
Tel. +31 10 407 89 11 
Fax:  +31 10 407 84 52 
E-mail: turbo@nl.abb.com 
marine@nl.abb.com 
www.abb.com/turbocharging 
www.abb.com/marine
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Colofon
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Schroefaskokerafdichtingen

Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Brugwachter 13 
3034 KD Rotterdam
Tel. 010 - 411 46 14 
Fax 010 - 414 10 04
E-mail: info@tbu.nl 
Website: www.tbu.nl
Technisch Bureau Uittenbogaart is since 
1927 active in the shipping and 
shipbuilding industry as exclusive agent in 
the Netherlands, Belgium and Luxembourg 
for a wide range of A class brands.
- SIMPLEX-COMPACT 2000 Seals
- Centrax Bulkhead Seals

Software

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

Staal-IJzer Gieterij

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

Turbochargers

ABB B.V. 
Albert Plesmanweg 53 a 
3088 GB Rotterdam 
Tel: +31 (0)10 407 88 85 
Fax: +31 (0)10 407 84 66
www.abb.com/turbocharging 
www.abb.com/marine

Veiligheid

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

Verwarmingssystemen,  
verkoop en onderhoud

Heatmaster bv
Industrial & Maritime heating systems
Grotenoord 1
3342 GS Hendrik Ido Ambacht
Postbus 252
3340 AG Hendrik-Ido-Ambacht
Tel. + 31 78 - 68 23 404
Fax + 31 78 - 68 23 403
Email: info@heatmaster.nl
www.heatmaster.nl
Heatmaster, your hottest innovator

Voor al uw maritieme zaken

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

Lloyd’s Register
K.P. van der Mandelelaan 41a,  
3062 MB Rotterdam
Tel. 010 - 201 84 47 
Fax 010 - 404 55 88
www.lr.org

SWZ Maritime wordt uitgegeven door de Stichting Schip en Werf 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 titels Schip & Werf de Zee en 
SWZ Maritime. Het bestuur van SWZ wordt gevormd door de 
participanten in SWZ, die elk vier bestuursleden benoemen uit de 
doelgroepen van de lezers en bestaat uit de volgende personen: 
Namens de KNVTS:
Ir. J.R. Smit, voorzitter (KIVI/NIRIA)
Prof. Ir. S. Hengst, penningmeester (Onderwijs)
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 Wijnen (Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
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: 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, 
mevr. E. Reiff (SG William Froude) 
Redactie Adviesraad: mevr. A.A. Boers, Ir. E.W.H. Keizer, 
Ir. G.H.G. Lagers, Mr. K. Polderman, E. Sarton, T. Westra,  
J.K. van der Wiele

Aan SWZ Maritime werken regelmatig mee: Ir. G.H.G. Lagers,  
A.A. Oosting, Ir. C.J. Verkleij, H.Chr. de Wilde
Redactieadres: Gebouw Willemswerf, 15e etage, Boompjes 40,  
3011 XB Rotterdam, telefoon: 010 - 241 74 35, fax: 010 - 241 00 95, 
e-mail: swz.rotterdam@planet.nl
Website: www.swzonline.nl

Uitgeefpartner
MYbusinessmedia; Marjan Leenders, uitgever 
Essebaan 63c 19, 2908 LJ Capelle 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 
Eelco Fransen, media-adviseur
e-mail: e.fransen@mybusinessmedia.nl
telefoon: 0570-504 344, fax: 0570-504 398
Arie van Wiggen, accountmanager
e-mail: a.wiggen@mybusinessmedia.nl
telefoon: 06-204 16 079
René Enkelaar, accountmanager
e-mail: r.enkelaar@mybusinessmedia.nl
telefoon: 06-204 97 056
Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer
Postbus 58, 7400 AB Deventer
Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor 
het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland.

Abonnementen
Nederland € 112,00, buitenland € 154,50 (zeepost), € 163,75 (luchtpost). 
Losse exemplaren € 18,50. Studentenabonnement € 43,75 (alleen met  
bewijs van inschrijving). 
Alle prijzen zijn excl. BTW en € 3,75 administratiekosten.
Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging kan 
uitsluitend plaatsvinden door drie maanden voor het einde van de 
lopende abonnementsperiode een aangetekende brief te sturen naar: 

(voor leden van de KNVTS) Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam, 
(voor leden van Nautilus NL) Postbus 8575, 3009 AN Rotterdam, 
(voor overige abonnees) Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam. 
Moet het verzendadres gewijzigd worden, stuur dan het etiket met 
verbeterd adres terug.
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Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is 
uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever, redactie 
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onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.
Reprorecht: overname van artikelen is alleen toegestaan na 
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Bureau Veritas Marine 
Nederland 

Nationaal netwerk van 2 
vestigingen (Rotterdam en 
Groningen) en 60 
medewerkers. 

Leveringsprogramma:  
ontwerp beoordeling, 
evaluaties,  
inspecties en certificering. 

Activiteiten in scheepsbouw,   
scheepvaart en offshore  
industrie.  

Vestiging Rotterdam 
Vissersdijk 223 - 241 
3011 GW ROTTERDAM 

POSTBUS 4600 
3000 BA Rotterdam 

Tel.  010 - 282 26 66 
Fax. 010 - 241 10 00 

Vestiging Groningen 
Marcellus Enantslaan 1A 
9721 TK Groningen 

Tel:  050 – 312 07 56 
Fax: 050 – 314 14 64 

Bekijk ook onze website  
www.veristar.com.

MOVE FORWARD 
WITH CONFIDENCE Evenementen

HAL
HARDENBERG

GORINCHEM
 VENRAY

Ons evenement. 
UW MOMENT.

Openingstijden
13.00 - 21.00 uur

Gorinchem
 28, 29 en 30 mei 2013

Gorinchem

www.evenementenhal.nl

Registreer u nu via www.evenementenhal.nl/csi-go 
met onderstaand registratienummer en ontvang 
twee gratis entreebewijzen voor Construction & 
Shipping Industry 2013.

7130005404

Job description:

The principal duties of a 

Surveyor 
are diverse and include visiting vessels, marine 
structures and manufacturers to examine and report on 
their compliance with ABS Rules, or other applicable 
standards, including international conventions regulating 
shipping (e.g. SOLAS, MARPOL, Load Line)

Requirements: 
 
- Applicants must have a degree/diploma from a Higher 

Professional Educational Institution and relevant 
experience, preferably as Marine Engineer with Chief 
Engineer License (SWTK C) or equivalent in a related 
 technical discipline.

- Oral and written profi ciency in the English language.
- You must be willing to work outside regular hours and 

be fl exible.

Information: 

The position offers competitive salary and generous 
fringe benefi ts and a challenging and dynamic work 
environment.

Applications: 
 
Applicants should mail their CV and brief letter to: 
ABS Europe Ltd.
Attention Mr. D.Pronk – Assistant Country Manager
Boompjes 55
3011 XB  Rotterdam
absrotterdam@eagle.org 
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At Lloyd’s Register we know that managing energy is about 
understanding the complex relationship between challenging 
regulations, new technology and higher fuel costs. 

We can help you negotiate this complexity and improve 
energy performance – without reducing safety. 

For us it’s about energy management.

Discover more at www.lr.org/energymanagement

Future energy 
management   

Lloyd’s Register is a trading name of Lloyd’s 
Register Group Limited and its subsidiaries. For 
further details please see www.lr.org/entities

Challenging regulations

New technology

Higher fuel costs
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