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Megajachten

18 Ook bemand kantelt nieuwe reddingboot 
goed

  De nieuwe KNRM-reddingboot NH 1816 
doorstond onlangs in Gorinchem met glans 
twee bemande kantelproeven. Weliswaar 
met enige vertraging, want eind oktober 
kon die bemande duikeling niet doorgaan 
wegens een mankement.

20 Special megajachten 
Deze editie van SWZ Maritime staat in het teken van me-
gajachten en de succesvolle Nederlandse sector daarom-
heen. Er zijn bijdragen van het Marin, Feadship en Ocean-
co, een artikel over de stabiliteitseisen voor jachten en 
een uitgebreide scheepsbeschrijving van het zeiljacht Ka-
maxitha.

40 Aanlandplicht dwingt 
kotters tot  
technische oplossingen

  In 2013 hebben Europese visserijministers af-
spraken gemaakt over de uitvoering van de 
plicht om alle vis die in de netten terechtkomt, aan te landen. Het nieuwe Europe-
se Visserijbeleid richt zich op een drastische vermindering van ongewenste bij-
vangsten; vooral ondermaatse vis en vis waar de schipper geen quotum voor 
heeft. Vanaf 1 januari 2016 moeten de kotters die verse vis aanvoeren deze maat-
regel respecteren en voor de vloot vriestrawlers is dat al vanaf 1 januari 2015.
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Omslag: Kamaxitha tijdens proefvaart op de Noordzee, 

ruimwinds onder Gennaker, grootzeil en bezaan  

(foto Hans Westerink)

Traditioneel bouwen Europese werven verre-
weg het grootste gedeelte van alle nieuwe 
luxe jachten, ondanks de opkomst van Aziati-
sche landen in deze sector. En binnen Europa 
spant Italië de kroon als producent van het 
grootste aantal. Maar waar het de hele grote 
jachten in deze sector betreft, is de Neder-
landse maritieme industrie een van de be-
langrijkste spelers. Dit betreft zowel motor-
jachten als zeiljachten. En luxe jachten zijn de 
laatste jaren alleen maar groter geworden. 
Afgelopen jaar was 31 procent van de nieuw 
gebouwde jachten groter dan 50 meter, terwijl 
dat tien jaar geleden 21 procent was. Een 
trend die, waarschijnlijk niet toevallig, in lijn 
ligt met de concentratie van rijkdom bij een 
heel kleine groep superrijken in de afgelopen 
decennia en de steeds groter wordende kloof 
tussen rijk en arm in deze wereld (maar dit 
terzijde). 
De sterke positie van de Nederlandse maritie-
me industrie in de luxe-jachtensector is aan-
leiding in dit nummer van SWZ een aantal as-
pecten van deze sector en de achtergrond 
van het succesvol opereren in deze sector te 
belichten. Uiteraard is een eerste vereiste 
goed vakmanschap, zowel op scheepsbouw-
kundig gebied als toelevering van equipment 
en niet te vergeten een sfeervolle inrichting 
van de verblijven voor de eigenaar en gasten. 
En het is belangrijk dat ontwerpen de "mode" 
in uitstraling van het jacht en de inrichting 
volgen. Die uitstraling hoeft niet altijd modern 
te zijn, soms is een "retro"-uitstraling juist in 
de mode, zie bijvoorbeeld de scheepsbe-
schrijving van de Kamaxitha op pagina 26. 
Maar daarnaast is het van even groot belang 
dat de industrie de laatste stand van zaken op 
het gebied van veiligheid, gedrag in zeegang 
en regelgeving in deze sector word inge-
bracht in het ontwerp en de bouw van luxe 
jachten. We besteden in dit nummer daarom 
ook de nodige aandacht aan stabiliteitseisen 
voor dit type schepen, veiligheidsei-
sen indien meer dan twaalf passa-
giers aan boord zijn en ervaringen 
die het Marin heeft opgedaan bij 
de talloze projecten waar dit on-
derzoeksinstituut in de afgelopen 
jaren bij betrokken is geweest. 

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

Leerstoel Rederijkunde aan de TU Delft
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders (KVNR) en de opleiding Maritieme 
Techniek van de TU Delft gaan samenwerken 
in het vakgebied rederijkunde (Shipping  
Management). De bijdrage door reders aan 
dit vakgebied kan vele vormen aannemen. Zo 
gaan leden van de KVNR gastcolleges geven 
om de rederijkundige aspecten van de mas-
teropleiding Maritieme Techniek (MT) te ver-
sterken. De opleiding MT richt zich in eerste 

instantie op technische aspecten als  
scheepsconstructie, gedrag in golven, weer-
stand en optimalisatie van de scheepsvorm. 
Door rederijkunde krijgt de student specifieke 
kennis van bijvoorbeeld de exploitatie van 
schepen en andere rederseisen rondom bij-
voorbeeld financiële randvoorwaarden en 
wijze van onderhoud. Afstudeerprojecten en 
onderzoek wordt afgestemd op de behoeften 
van de KVNR-leden. De samenwerking komt 

op een moment dat er in veel deelmarkten zo-
als de bouw en onderhoud van windmolen-
parken op zee veel innovatieve ontwikkelin-
gen zijn van bijvoorbeeld de scheepsontwer- 
pen. Daardoor bestaat grote behoefte aan 
jonge, talentvolle maritieme ingenieurs. Door 
de samenwerking wordt de zichtbaarheid van 
de Nederlandse zeevaartsector voor de 
TU-studenten verbeterd. 

Obama maakt kennis met  
MV Drive van IHC Merwede
De Amerikaanse president Barack Obama 
heeft op woensdag 15 januari een bezoek ge-
bracht aan de R&D-locatie van Vacon in Dur-
ham, North Carolina, in de VS. Hier werd voor 
hem een voorbeeld van geavanceerd equip-
ment van IHC Merwede gedemonstreerd, de 
pilotversie van de Medium Voltage (MV)  
Drive.
IHC Merwede heeft de MV Drive in samen-
werking met Vacon ontworpen. De getoonde 

MV Drive is gebouwd bij IHC Merwede in 
Sliedrecht en vervolgens door Vacon in Dur-
ham afgebouwd en getest. De 4,16 kV drive is 
speciaal ontworpen voor maritieme toepas-
singen en is bestand tegen zware trillingen, 
vervuilde omgevingen en hoge temperaturen. 
De watergekoelde frequentieomvormer is ver-
krijgbaar in de range van 1-11 MW en zal door 
IHC Merwede worden toegepast op bagger- 
en offshoreschepen. 

Universiteiten en hogescholen trekken ten strijde
Op 31 maart staan ruim 500 studenten in de 
Rotterdamse Veerhaven aan de start van de 
26ste editie van de grootste zeilregatta voor 
studenten van Europa: de Race of the Clas-
sics. Verdeeld over 22 teams, strijden zij een 
week lang op klassieke zeilschepen op de 
Noordzee en maken de oversteek naar Enge-
land. Hierna hijst de regatta de zeilen richting 
Brugge om via IJmuiden op zondag 6 april in 
Amsterdam te finishen aan de Sumatrakade. 
Tijdens de race staan zeilen en de competitie 
tussen Nederlandse universiteiten en hoge-
scholen centraal. Onder leiding van schippers 
ervaren de studenten als bemanning het rei-
len en zeilen van varen op de Noordzee met 
klassieke schepen. Daarnaast bevordert de 
race het netwerken tussen de deelnemende 
studenten onderling en het bedrijfsleven. 

Loggers, barkentijnen, klippers, schoeners, 
twee- en driemasters: de vloot bestaat uit 22 
unieke klassieke schepen behorend tot het 
nautische erfgoed. Op zondag 30 maart vindt 
de open dag plaats in de historische Rotter-
damse Veerhaven. Hier kunnen geïnteres-
seerden die niet meevaren toch de sfeer 
proeven en de klassieke schepen van binnen 
en buiten bewonderen. Ook vinden er rond-
vaarten plaats over de Maas en zijn er diverse 
activiteiten op de kade. De open dag is gratis 
en voor iedereen toegankelijk.
Op 31 maart geeft de Koninklijke Marine met 
authentieke boordkanonnen op de Zr. Ms. 
Urania het startschot voor de race. Hierna 
presenteren de schepen zich met gehesen 
zeilen tijdens een showstart langs de Eras-
musbrug en de Veerhaven. Dan vaart de vloot 

naar open zee en wordt gestreden om de 
Challenge Cup, het Gouden Kompas, de Media 
Award en de Race Achievement Award (RAA). 
Bezoek voor een sfeerimpressie www.rotc.nl.

De MV Drive kan het toerental van elektrische motoren op 

een energie-efficiënte wijze variëren

De Race of the Classics draait om zeilen en netwerken
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Nieuws

Private beveiliging tegen piraterij is urgent
Het is van groot belang dat het kabinet het 
wetsvoorstel om private beveiliging aan boord 
van Nederlandse koopvaardijschepen toe te 
staan niet verder doorschuift. Verder uitstel 
betekent dat de druk om schepen onder Ne-
derlandse vlag uit te vlaggen blijft bestaan, 
wat niet goed is voor de Nederlandse econo-
mie en werkgelegenheid. Ook heeft uitstel een 
negatief effect op invlaggen. 
Het kabinet is van plan het wetsvoorstel voor 
het toestaan van private beveiligers op sche-

pen met Nederlandse vlag pas eind 2014 naar 
de Tweede Kamer te sturen. Dat is ruim ander-
half jaar na het principebesluit van het kabinet 
om private beveiligers toe te staan.
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders (KVNR) en Nautilus International drin-
gen er met klem op aan het wetsvoorstel voor 
de zomer 2014 aan te bieden, conform de eer-
dere toezegging. Opnieuw een half jaar vertra-
ging betekent dat particuliere beveiliging voor 
de Nederlandse schepen niet eerder dan eind 

2015 geregeld zal zijn. De sociale partners vin-
den dat veel te lang duren. Zij blijven dan ook 
de noodzaak benadrukken van een tijdelijke re-
geling naar Belgisch, Duits en Brits voorbeeld. 
Zo kunnen Nederlandse reders de schepen on-
der Nederlandse vlag ook beschermen. Neder-
land is nu nog het enige land binnen Europa 
dat geen private beveiligers toestaat. Verzeke-
raars en verladers eisen gewapende beveili-
gers en de inzet van militaire teams (VPD’s) is 
niet altijd mogelijk.

Van Voorden levert grootste RVS schroeven ooit
Royal Van Voorden Castings te Zaltbommel 
heeft een order voor vier roestvast stalen 
(RVS) schroeven met een diameter van 2900 
en 3500 mm afgerond. Samen zijn ze goed 
voor 25 ton hoogwaardig RVS. Ze worden ge-
monteerd op twee contraroterende pods en 
zorgen voor een efficiënte voortstuwing van 
een Canadese ferry. De schroeven zijn gepro-
duceerd en compleet afgewerkt in RVS en uit-
gevoerd in de zware ijsklasse 1AS, geschikt 
voor arctische condities. 
Scheepsschroeven worden meestal van 
brons gemaakt. Vanwege de zware condities 

waarin de Canadese ferry gaat varen en de 
hoge eisen omtrent het varen in ijs, zijn deze 
schroeven uitgevoerd in RVS. Bij RVS schroe-
ven worden de bladen dunner uitgevoerd, zo-
dat de efficiency van de schroef beter wordt. 
Dat betekent betere prestaties en een lager 
brandstofverbruik. Daarnaast zijn ze minder 
gevoelig voor cavitatie.
De Italiaanse werf Fincantieri bouwt de ferry 
voor Société des Traversiers du Québec. Om-
dat het schip het hele jaar door veilig moet 
kunnen opereren, geldt de zware ijsklasse 
1AS voor het gehele schip. 

Ulstein-ontwerp voor constructieschip Petrofac
Offshore-aannemer Petrofac heeft een groot 
diepwater-constructieschip besteld bij de 
Chinese werf ZPMC. Het schip, de JSD 6000, 
is ontworpen door Ulstein Sea of Solutions uit 
Vlaardingen en is een klantspecifieke versie 
van het Ulstein SOC 5000-ontwerp.
De dynamisch gepositioneerde Petrofac JSD 
6000 is een uniek, innovatief ontwerp dat 
J-lay- en S-lay-pijplegcapaciteiten verenigt 
met een zeer groot hijsvermogen. Hierdoor is 
het schip zowel geschikt om diepwater 
SURF-projecten uit te voeren als EPCI-projec-
ten in ondiep water. Het ontwerp is uitgevoerd 

met een NOV-kraan met 5000 mt hijscapaci-
teit. Het schip combineert een 600 mt 
S-lay-pijplegsysteem op centre line onder-
deks met een 2000 mt J-lay-toren via een 
moonpool. Door de "dubbeldek"-configuratie, 
een kenmerkend aspect in de ontwerpen van 
Ulstein voor pijplegschepen, ontstaat een on-
derdekse pijpfabricage en een groot, vrij dek- 
oppervlak.
De Petrofac JSD 6000 is het derde klantspeci-
fieke ontwerp van de SOC 5000, na de Seven 
Borealis en de Aegir die al in de vaart zijn. 

Van Voorden is één van de weinige gieterijen ter wereld die 

RVS gietstukken van deze grootte kan gieten

De JSD 6000 combineert een 600 mt S-lay-pijplegsysteem 

met een 2000 mt J-lay-toren
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Door A.A. Oosting

Het heeft de kranten niet gehaald, maar op de laatste vergaderdag van 
2013 van de Tweede Kamer, op donderdag 19 december, is met unanie-
me stem een amendement aangenomen dat de komende maanden voor 
de Nederlandse scheepsbouwers van groot belang kan zijn. Althans, als 
we de voorzitter van Scheepsbouw Nederland, Sjef van Dooremalen 
goed hebben begrepen.

Het gaat maar om een relatief zeer bescheiden budget van € 5,3 miljoen 
in het kader van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw, kortweg 
de SIS-regeling. In de welhaast ontembare honger naar geld had het ka-
binet met de laatste Prinsjesdag het budget voor deze regeling uit de 
Rijksbegroting voor 2014 geschrapt. Kennelijk vonden het kabinet en ver-
antwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken dat de Nederland-
se scheepsbouwsector zo langzamerhand wel sterk genoeg is en het 
zonder subsidie af kan.

Het kind met het badwater weggooien
Daarbij gaan het kabinet en de minister er gemakshalve aan voorbij dat 
er ook nog zoiets is als concurrentie en de noodzaak te zorgen voor een 
level playing field, een speelveld waarin het Nederlandse bedrijfsleven 
moet kunnen blijven beschikken over gelijke kansen. Tegenover het Azi-
atische geweld van lage lonen en dus lagere kosten valt niet te concur-
reren. Maar wel als het gaat om complexe en kwalitatief hoogwaardige 
scheepsbouw. Alleen wordt die concurrentie in Europa verstoord als 
werven in het ene land betere financieringsmogelijkheden kunnen bie-
den dan in het andere.
De strijd tegen de zwaar concurrentievervalsende Spaanse Tax Lease 
lijkt gewonnen. Met het schrappen van zo'n Subsidieregeling Innovatie-
ve Scheepsbouw dreigt de Nederlandse scheepsbouw echter opnieuw, 
en nu nota bene door de eigen regering, op achterstand te worden gezet 
in de concurrentie met de scheepsbouw in andere Europese landen. Tal 
van andere Europese landen kennen een door de Europese Commissie 
goedgekeurde subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw terwijl 
dit kabinet deze dus heeft geschrapt.
Het lijkt een schoolvoorbeeld van het kind met het badwater weggooien, 
althans als we Van Dooremalen mogen geloven. Het is natuurlijk niet 
haar portefeuille, maar die van partijgenoot Kamp, maar toen minister 
Schultz op 13 november bij de redersvereniging KVNR op bezoek was, 
deed Van Dooremalen een dringend beroep op haar om het schrappen 
van de SIS-regeling nog eens in het kabinet aan de orde te stellen.

Voor zowel scheepsbouwers als reders kan 2014 een jaar van doorslaggevende betekenis worden. 
Voor de scheepsbouwers kan dit het jaar worden waarin werven en toeleveranciers kunnen  
bewijzen hoe doorslaggevend een paar miljoen innovatiesubsidie kan zijn voor het al of niet  
binnenslepen van heel veel orders. En voor de reders als het eindelijk lukt de lang gehoopte  
toestemming te krijgen voor het aan boord mogen nemen van gewapende private beveiligers om 
zich de piraten van het lijf te houden. 

Scheepsbouwers en reders  
vechten om steun van de politiek
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Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.

Hulp uit de Tweede Kamer
Ter adstructie van zijn beroep verklaarde Van Dooremalen dat met het 
beperkte budget uit de SIS-regeling een orderstroom van maar liefst € 1 
miljard op gang zou kunnen komen. Dat zou met name gelden voor veel 
orders voor de noordelijke werven in Groningen, Friesland en Overijssel. 
Volgens de voorzitter van Scheepsbouw Nederland dreigen de werven 
deze orders te verliezen aan landen waar ze dit soort subsidieregelingen 
voor innovaties in de scheepsbouw wel hebben gehandhaafd. 
Maar Van Dooremalen en Scheepsbouw Nederland hebben hulp gekre-
gen vanuit de Tweede Kamer. Het ChristenUnie-Kamerlid Carola Schou-
ten diende al bij de behandeling van de begroting van het ministerie van 
Economische Zaken een motie in voor handhaving van de SIS-regeling, 
waarvoor ze echter te weinig steun van andere fracties kreeg. Maar ze 
gaf niet op en diende een amendement ter wijziging van de begroting 
van Economische Zaken in die het kennelijk met effectief lobbywerk bij 
de stemmingen op de laatste vergaderdag van 2013 wel haalde.
In zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van Scheepsbouw Nederland 
op donderdag 23 januari in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam 
dankte Van Dooremalen Schouten en haar VVD-collega Anne-Wil Lucas 
voor de inzet voor het vrijmaken van geld voor de SIS-regeling. Inmid-
dels heeft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer laten weten 
dat hij 'gelet op de breed gedragen wens van uw Kamer om budget be-
schikbaar te stellen' van plan is 'in de geest van het amendement' te be-
zien of de gevraagde € 5,3 miljoen op verantwoorde wijze in 2014 be-
schikbaar kan worden gesteld. 

Scheepsbouwers moeten het waarmaken
Bij het nemen van de finale beslissing over de beschikbaarstelling van 
het budget is haast geboden omdat dit volgens minister Kamp moet ge-
beuren voor het aflopen van het huidige Europese steunkader voor de 
scheepsbouw op 30 juni aanstaande. Kamp belooft daarom nog dit voor-
jaar te laten weten of het gevraagde budget inderdaad op verantwoorde 
wijze binnen de EZ-begroting kan worden ingepast. Scheepsbouw Ne-
derland heeft in een reactie laten weten dat de bedrijven in de sector 
erop rekenen dat minister Kamp de regeling op korte termijn openstelt. 
'De ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat de minister spoe-
dig budget beschikbaar maakt en daarmee invulling geeft aan het breed 
gedragen besluit van de Kamer,' aldus Sjef van Dooremalen.
Als het geld voor de SIS-regeling daadwerkelijk beschikbaar komt, iets 
waar Kamp nauwelijks nog onderuit kan, is het aan de scheepsbouwers 
om waar te maken wat hun voorzitter op die bijeenkomst met Schultz zei. 
Dan moet er dus massaal een beroep op de SIS-regeling worden gedaan 
om die beloofde € 1 miljard aan orders binnen te halen. De jaarlijkse or-
derintake van de Nederlandse werven schommelt rond de € 1 miljard. 
Met de SIS-regeling zou het daar dan nu ruim bovenuit moeten kunnen 
komen.

Multiplier-effect
De eerste berichten van dit jaar zijn veelbelovend; begin februari maakte 
IHC Merwede orders bekend ter waarde van € 350 miljoen. Orders waar-
voor waarschijnlijk niet eens een beroep op de SIS-regeling wordt ge-
daan. Van Dooremalen besloot zijn nieuwjaarsspeech met de boodschap 

dat de Nederlandse scheepsbouw het jaar 2014 met vertrouwen tege-
moet ziet. Als de scheepsbouwers kunnen hardmaken dat de SIS-rege-
ling inderdaad zo'n enorm multiplier-effect heeft, zal dat ook een keihard 
argument zijn dat dit soort subsidies allesbehalve weggegooid geld is en 
dat het dus dom is deze regelingen kortzichtig af te schaffen.

Enige Europese natie die private beveiligers verbiedt
Voor de reders is het nog afwachten in hoeverre alle investeringen in 
hun politieke lobby zich ook vertalen in concrete steun. Het meest ge-
voelige dossier is dat van het al dan niet kunnen inhuren van de gewa-
pende private beveiligers. Nu recent ook Frankrijk toestemming heeft 
gegeven aan zijn reders om deze bewakers aan boord te mogen nemen, 
is Nederland de enige zeevarende natie in Europa die dit blijft verbieden. 
Een eerdere poging om hiervoor toestemming te krijgen is vorig voorjaar 
te elfder ure spaak gelopen op een weifelende PvdA-fractie in de Twee-
de Kamer. 

Kosten mariniers zijn niet op te brengen
Begin dit jaar liet het kabinet weten dat het hoopt eind dit jaar een wet 
naar de Tweede kamer te kunnen sturen om het mogelijk te maken dat 
Nederlandse koopvaardijschepen gewapende private beveiligers mee 
mogen nemen. Dat zou dan met ingang van volgend jaar, 2015, mogelijk 
moeten worden. Al die tijd moeten Nederlandse reders dus 5000 euro 
per dag blijven betalen voor een team van elf mariniers aan boord of af-
zien van de vaart door de door piraten onveilig gemaakte Golf van Aden 
en Indische Oceaan.
De kosten van een team van de marine zijn alleen op te brengen voor de 
grootste, kostbaarste schepen. Voor een groot deel van de general-car-
goschepen, een sector waarin de concurrentie moordend is, zijn de kos-
ten niet op te brengen. Bovendien hebben de veelal kleinere gene-
ral-cargoschepen in veel gevallen niet eens de ruimte voor het 
onderbrengen van elf passagiers. Al die tijd maakt dus een deel van de 
Tweede Kamer de vaart van de Nederlandse koopvaardij door de Golf 
van Aden feitelijk onmogelijk waar alle reders uit alle andere Europese 
landen dit wel kunnen. 

Captain Phillips
Het besef dat hiermee de Nederlandse koopvaardij het werk voor een 
deel onmogelijk wordt gemaakt, wil kennelijk maar niet doordringen in 
de Nederlandse politiek. Want waarom het kabinet er zo lang voor nodig 
heeft een wetsvoorstel voor te bereiden over een kwestie waar al zoveel 
advies over is uitgebracht, is onbegrijpelijk. Voor KVNR-voorzitter Tineke 
Netelenbos zit er in 2014 niets anders op de leden van de Tweede Kamer 
met haar argumenten te blijven bestoken. Misschien kunnen alle Kamer-
leden eens de film Captain Phillips gaan zien. Leuk uitje dat tot nadenken 
stemt. Want wat de bemanning van de Maersk Alabama is overkomen, 
kan nu elk Nederlands koopvaardijschip overkomen dat door de Golf van 
Aden durft te varen. De Somalische piraten weten al lang dat Neder-
landse schepen de enige zijn die geen particuliere gewapende beveili-
gers aan boord mogen hebben. 

Scheepsbouwers en reders  
vechten om steun van de politiek
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Maand Maritiem

Door G.J. de Boer

Nieuwe opdrachten

Sigma PKR 10514
Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissin-
gen tekende op 5 juni 2012 het contract voor 
het ontwerp, de bouw en de levering van het 
Sigma 10514 geleide wapenfregat Perusak 
Kawal Ruda (PKR) voor de Indonesische mari-
ne met oplevering in 2016. Op 14 februari 2013 
werd opdracht gegeven voor een tweede fre-
gat. Evenals bij de vier eerder gebouwde Sig-
ma NPV 9113-fregatten worden ook deze ma-
rinevaartuigen in modules gebouwd. De 
modules voor de PKR worden zowel in Europa 
als bij P.T. Pal (Persero) in Surabaya gebouwd, 
terwijl de samenbouw in Surabaya plaats-
vindt. Op 15 januari werd in Vlissingen en in 
Surabaya gelijktijdig begonnen met het 
staalsnijden. De belangrijkste gegevens van 
de Sigma 10514 zijn: waterverplaatsing 2365 
ton, lengte o.a. 105,11 meter, breedte 14,02 
meter, holte 8,80 meter en diepgang 3,70 me-
ter. De voortstuwing wordt diesel-elektrisch 
op twee verstelbare schroeven met een dia-
meter van 3550 mm voor een snelheid van 28 
knopen. Aan boord komt accommodatie voor 
honderd koppen en nog een extra accommo-
datie voor twintig personen. De fregatten 
worden uitgerust met een 100 mm-kanon, 
twaalf MICA verticale lanceringen voor 
luchtafweerraketten, een ASW Rocket laun-
cher Bofors SR375A, een MM-40 Exocet blok 
II, een torpedolanceerinrichting, een Smart-S 
MK2-radarsysteem en een helikopter. 

PSV 3300 E3
ProMar Shipping Services in Genève bestelde 
bij Damen Shipyards twee bevoorraders van 
het type PSV 3300 E3 (bouwnummers 552028 
en 552029) die door de werf in Galati in febru-
ari en augustus 2015 moeten worden opgele-
verd. De gegevens van de PSV 3300 zijn: 3830 
bt, 1510 nt, 3500 dwt – L o.a. x B x H (dg) = 
80,10 x 16,20 x 7,50 (6,15) meter. De die-
sel-elektrische installatie levert onder andere 
stroom voor de twee roerpropellers met een 
diameter van 2300 mm (2 x 1500 kW) en de 
twee boegschroeven met een diameter van 

1740 mm (2 x 735 kW) in tunnels. De snelheid 
is 13,5 knopen. Het werkdek heeft een opper-
vlakte van 728 m². De bevoorraders worden 
ingericht voor FiFi 1, ROV-operaties en uitge-
rust met een radar voor het opsporen van 
olievervuiling en een systeem voor het ver-
warmen van de dieptanks.

Twin Axe FCS 2610 
Offshore Wind Services (OWS) bestelde in 
december bij Damen Shipyards de eerste van 
een nieuwe serie Twin Axe Fast Crew Sup-
pliers 2610 als bouwnummer 532531 met ople-
vering in oktober 2014.

Accommodation Barge
Bodewes Harlingen Shipyards kreeg op 31 
december opdracht voor de bouw van een 
2950 bt metende accommodatieponton (bouw-

De Sigma PKR 10514 voor de Indonesische marine 

Damen Shipyards bouwt twee PSV’s 3300 E3

 De nieuwe Twin Axe FCS 2610
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Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en bekend 
schrijver van maritieme boeken.

nummer 105) voor 200 personen ten behoeve 
van de olieplatforms voor de kust van Congo. 
De afmetingen worden 70,00 x 19,60 x 4,50 me-
ter. Voor de energievoorziening worden drie 
generatoren van elk 425 kW geïnstalleerd. De 
oplevering moet plaatsvinden op 8 december. 

Tewaterlating
Bijlsma Trader 4500
Het casco van een nieuwe Bijlsma Trader 
4500 (bouwnummer 760) is op 12 december te 
water gelaten bij de Tsjechische werf Nova 
Ceske Lodenice a.s. in Decin en via de Elbe 
naar Hamburg gesleept. Daar is het casco 
door de mslb Zeus weggesleept en op 21 ja-
nuari in IJmuiden afgeleverd. De volgende 
dag is het verhaald naar Lemmer om te wor-
den afgebouwd bij Veka Bijlsma. 

Opleveringen
Arklow Bank
Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek heeft 
op 10 januari de Arklow Bank (bouwnummer 
409, imo 9638769) opgeleverd aan Arklow 
Shipping in Rotterdam. Mirjam van Wasse-
naar, echtgenote van Richard van Wassenaar, 
supervisor van de opdrachtgever, doopte het 
schip op 15 november waarna het dwars-
scheeps te water werd gelaten. De Arklow 
Bank vertrok 7 januari van de werf naar Delf-
zijl van waaruit de volgende dag de techni-
sche proefvaart werd gehouden op de Eems. 
De Arklow Bank is de eerste van een serie 
van zes minibulkers van het type FS 8400/150 
die voor Arklow Shipping worden gebouwd. 
De volgende schepen worden steeds met een 
interval van drie maanden door Ferus Smit op-
geleverd. De gegevens van de Arklow B-serie 
zijn: 5065 bt, 2655 nt, 8400 dwt – L o.a. (l.l.) x B 
x H (dg) = 119,50 (116,90) x 14,99 x 9,70 (7,16) 
meter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
een MaK-hoofdmotor, type 8M25C, van 3585 
rpk of 2640 kW bij 750 tpm op een verstelbare 
schroef voor een snelheid van 14,3 knopen. 
Onder commando van kapitein Robert Bijster-
veld is de Arklow Bank na de overdracht ver-
trokken naar Gent om kunstmest te laden voor 
Santander.

Zijaanzicht accommodation barge

Aankomst casco voor een Bijlsma Trader 4500 (foto M. Coster)

De Arklow Bay is de eerste van een serie van zes (foto F.J. Olinga)
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Abis Dusavik & Arctic Dawn
Aan de Nieuwe Vissershaven in Harlingen 
vond voor de derde keer een dubbeldoop 
plaats van twee nieuwe schepen voor Abis 
Shipping, de Abis Dusavik (bouwnummer 118, 
imo 9671436) en de Arctic Dawn (bouwnum-
mer 121, imo 9671462). Doopvrouwe van de 
Abis Dusavik was Jane Petersen, echtgenote 
van Stefan Petersen, managing director van 
Ocean7 Projects, en van de Arctic Dawn Petra 
van Hoeken, Chief Risk Officer van NIBC. De 
casco’s van beide schepen zijn gebouwd bij 
Partner Sp. z.o.o. in Sczcecin. Het casco van 
de Abis Dusavik kwam op 12 december ge-
sleept door de mslb Waterman aan in Harlin-
gen. De komende weken bouwt Shipkits het 
schip af voor oplevering aan BV Beheer ms 
Abis Dusavik (Abis Shipping BV), Harlingen, 
begin maart. Het casco van de Arctic Dawn 
werd op 21 juni te water gelaten en werd op 
20 augustus door de mslb Waterman in IJmui-
den afgeleverd om in Urk te worden afge-
bouwd bij Hartman Marine Shipbuilding. Op 13 
december is de Arctic Dawn verhaald van Urk 
naar Velsen, waarna de proefvaart werd ge-
houden op 19 december van Velsen naar Har-
lingen. De overdracht aan Hartman Shipping 3 
BV (Abis Shipping BV), Harlingen, vond plaats 
op 23 december. De Arctic Dawn vertrekt op 
korte termijn voor de eerste reis naar Sharp-

ness (VK) om projectlading in te nemen voor 
Jinhae (Korea). Dankzij de hoge dienstsnel-
heid verwacht men een reisduur van maximaal 
35 dagen. De gegevens van de zwarelading-
schepen zijn: 5465 bt, 1638 nt, 4200 dwt - L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 102,00 (111,60) x 16,80 x 
12,70 (5,80) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit een MaK Caterpillar-hoofdmotor, 
type 8M32, van 5435 rpk of 4000 kW bij 600 tpm 
op een verstelbare schroef voor een snelheid 
van 17 knopen. De twee boegschroeven heb-
ben elk een vermogen van 300 kW. De bunker-
capaciteit is 530 m³ HFO en 28 m³ MGO. Het 
schip is uitgerust met twee NMF-dekkranen 
aan SB elk met een SWL van 150 ton bij een 
reikwijdte van 16 meter. De ruiminhoud is 
240.000 cft of 11.892 m³ en de containercapaci-
teit is 261 teu waarvan 137 op dek. Van dit type 
worden alsnog zes schepen gebouwd. De eer-
ste van de serie, de Atlantic Dawn (bouwnum-
mer 120, imo 9671450), werd op 2 december 
overgedragen aan Hartman Shipping 2 BV, 
Urk. De serie wordt door Abis Shipping voort-
gezet met de Abis Dunkerque (bouwnummer 
119, imo 9671448), Indian Dawn (bouwnummer 
122, imo 9671474) en mogelijk met een zesde 
schip (bouwnummer 123, imo 9671486) waarop 
een optie is genomen. Alle schepen van deze 
serie zijn of komen in bevrachting bij Ocean7 
Projects ApS in Kolding.

Noordvliet & Zuidvliet
In Harlingen zijn op 4 januari de twee laatste 
CombiFreighters 3850 gedoopt en overgedra-
gen aan de Beheermaatschappijen Noordvliet 
en Zuidvliet. Doopvrouwen waren de dames 
M. Wildöer en D.E. de Bock. Beide casco’s zijn 
gebouwd bij DAHK Chernomorsky Sudostroi-
telni Zavod in Nikolaev. Het casco van de 
Noordvliet (bouwnummer 9416, imo 9518220) 
was op 23 september 2012 achter de mslb Leo-
pard in Harlingen aangekomen en afgebouwd 
in Bergum. Bijna een jaar later, op 14 septem-
ber, was het schip als YN 9416 terug in Harlin-
gen. Het casco van de Zuidvliet (bouwnummer 
9408, imo 9629809) kwam op 15 januari 2013 
achter de mslb Courbet in Harlingen aan voor 
afbouw in Bergum. Op 6 november was het 
schip als YN 9408 eveneens terug in Harlingen. 
Een maand later zijn beide CombiFreighters 
verkocht aan Hudig & Veder in Rhoon. De be-
langrijkste gegevens van de CF 3850 zijn: ton-
nages: 2597 bt, 1460 nt, 3850 dwt; afmetingen: 
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 88,60 (84,99) x 12,50 x 
7,00 (5,42) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit een MaK-hoofdmotor, type 8M 20, 
met een vermogen van 2065 rpk of 1520 kW bij 
1000 tpm op een vaste schroef met een diame-
ter van 2600 mm voor een snelheid van 12,3 
knopen. De boegschroef heeft een vermogen 
van 220 kW. De bunkercapaciteit is 170 ton IFO 
380 + 27 ton gasolie. Het ruim (62,50 x 10,12 x 
8,43 meter) heeft een inhoud 5250 m³ of 185.400 
cft en de containercapaciteit is 188 teu waar-
van 80 op de luiken. De CombiFreighters 3850 
zijn ingericht voor het vervoer van containers, 
bulk, bosproducten, rollen staal en projectla-
ding tot 15 ton per m². De kruiplijn in ballast is 
21,50 meter. Aan boord is accommodatie voor De Abis Dusavik en Arctic Dawn werden tegelijk gedoopt (foto G.J. de Boer)

De Noordvliet is de laatste in Bergum afgebouwde CF 3850 

(foto Flying Focus)
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negen personen. De Noordvliet en Zuidvliet 
zijn de vijfde en zesde coaster van dit type die 
Damen Shipyards in Bergum voor Hartel Ship-
ping & Chartering, Oostvoorne bouwde. Eerder 
werden al de Heenvliet, Geervliet, Haringvliet 
en Hoogvliet opgeleverd. Alle schepen varen 
in technisch management bij Kroezen Ship 
Support, terwijl de bevrachting in handen is 
van Hartel voor een lijndienst tussen West-Eu-
ropa en Turkije. De Noordvliet is de laatste CF 
3850 die in Bergum werd afgebouwd. Per 31 
december is de afbouw gestopt als onderdeel 
van een strategische heroriëntatie van de Da-
men Shipyards Group. De vestiging in Bergum 
is omgevormd tot het centrum voor offshore 
en transport in de breedste zin van het woord 
waarvoor de afdelingen engineering, inkoop 
en bouwbegeleiding zijn versterkt om een 
groeiend aantal projecten te kunnen behande-
len die in eerste instantie op de Damenwerven 
in Roemenië of het Verre Oosten worden uit-
gevoerd onder begeleiding, supervisie en 
kwaliteitsborging van Damen Bergum. Naast 
de kabellegger voor Van Oord, gebaseerd op 
de door Bergum ontwikkelde Offshore Carrier 
7500 (bouwnummer 553014 / 9461) en de Sigrid 
(bouwnummer 551017) zijn er ook twee ro-pax 
ferry’s (bouwnummers 539305 en 539306) in 
opdracht van New Foundland & Labrador in 
aanbouw en lopen de onderhandelingen voor 
een additionele kabelleger en een aantal klei-
nere schepen. 

Anita
De Anita was oorspronkelijk door Union 
Transport Group Plc in Bromley als Union 
Bronze (bouwnummer 9380, imo 9479577) be-
steld als laatste van een serie van drie Combi-
Coasters 2500. De Union Gold (bouwnummer 
9327, imo 9479565) en Union Silver (bouwnum-
mer 9377, imo 9374909) waren in mei 2010 en 
januari 2011 opgeleverd. Het casco van de 
Union Bronze werd op 14 juni 2010 te water 
gelaten bij Ceske Lodenice Decin en via de 
binnenwateren naar Bergum gesleept om te 
worden afgebouwd bij Damen Shipyards. Op 
23 november 2011 is de Union Bronze uit Ber-
gum weggesleept met bestemming Harlingen. 

De proefvaart op de Waddenzee werd gehou-
den op 30 november. De opdrachtgever was 
inmiddels in financiële moeilijkheden geko-
men en het derde schip kon niet worden afge-
nomen. Twee maanden later, op 30 januari 
2012, is de Union Bronze naar Bergum terug-
gesleept in afwachting wat er verder ging ge-
beuren. In november 2013 was de verkoop 
rond en zou de coaster worden omgedoopt tot 
Antje G. Op 4 december werd het schip echter 
als Anita van Bergum naar Harlingen verhaald 
waarna op 9 december voor de tweede maal 
een proefvaart werd gehouden. Op 30 decem-
ber is de CombiCoaster ten slotte overgedra-
gen aan Antje G Shipping in Wedde. De gege-
vens van de CombiCoaster 2500 zijn: 1767 bt, 
927 nt, 2570 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
87,50 (84,30) x 11,45 x 5,40 (4,15) meter. Het 
ruim heeft een inhoud van 3461 m³. De voort-
stuwing wordt geleverd door een ABC-diesel-
motor, type 6MDZC, met een vermogen van 
1500 pk of 1104 kW bij 800 tpm op een vaste 
schroef met een diameter van 2000 mm voor 
een snelheid van 11,2 knopen. De bunkerca-
paciteit is 147,6 m³. De boegschroef heeft een 
vermogen van 257 kW. 

DCI Dredge XXI
IHC Merwede heeft op 23 januari de sleep-
hopperzuiger DCI Dredge XXI (bouwnummer 
1266, imo 9624134) opgeleverd aan de Dred-
ging Corporation of India Ltd. (DCI) in Visak-
hapatnam. De DCI Dredge XXI werd op 8 au-
gustus in Kinderdijk te water gelaten. Vanaf 8 
januari zijn op de Noordzee proefvaarten ge-

De Anita is een CombiCoaster 2500 (foto Flying Focus)

De DCI Dredge XXI is de derde van een serie (foto Flying Focus)
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houden. DCI heeft op 29 april 2010 bij IHC 
Dredgers drie 5500 m³-sleephopperzuigers 
besteld waarvan de belangrijkste gegevens 
zijn: 6981 bt en 8650 dwt - L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 114,00 (106,40) x 21,30 x 7,50 (6,50) me-
ter. De maximale baggerdiepte is 25 meter. De 
twee zuigbuizen hebben een diameter van 700 
mm. Het totaal geïnstalleerd vermogen is 8831 
kW. De sleephopperzuigers hebben twee 
schroeven (2 x 4100 kW) en een vaarsnelheid 
van 14,1 knopen. Aan boord is accommodatie 
voor 35 personen. De drie hopperzuigers zijn 
bestemd voor inzet bij onderhoudsbagger-
werkzaamheden op de Hooghly-rivier, een zij-
rivier van de Ganges in West-Bengalen.

Prompt 
De Prompt (bouwnummer 512261, imo 
9647409) vertrok op 14 november van Stellen-
dam voor een proefvaart en een paaltrekproef 
in Europoort. De ASD 2411-sleepboot werd op 
26 juni bij de aan Damen gelieerde werf Song 
Thu Co. in Danang te water gelaten en in sep-
tember met het zwareladingschip Frauke naar 
Rotterdam verscheept. De Prompt kwam op 21 
oktober bij de Damen Maaskant Shipyard in 
Stellendam aan voor de afbouw. Na nog een 
proefvaart bij Bremerhaven is de Prompt 
overgedragen aan Lütgens & Reimers in Ham-
burg, onderdeel van URAG Unterweser Ree-
derei GmbH, Bremerhaven. De gegevens van 
de ASD 2411 zijn: 250 bt, 75 nt; afmetingen: L 
o.a. x B x H (dg) = 24,47 x 11,33 x 4,60 (5,54) 
meter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 

twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 3516B TA 
HD+/D op twee RR-roerpropellers, type US 255 
Mk1, elk met een diameter van 2600 mm, to-
taal vermogen 5680/4180 kW bij 1600 tpm voor 
een snelheid van 13 knopen en een trekkracht 
van 71 ton. De bunkercapaciteit is 70,8 m³.

Asterix & Ibex
Damen Shipyards leverde twee sleepboten op 
aan Solent Towage in Southampton: de Stan-
Tug 1205 Asterix (bouwnummer 502511) en de 
StanTug 1606 Ibex (bouwnummer 503167). De 
in Changde gebouwde casco’s waren op 18 
mei met het zwareladingschip Frauke in Rot-
terdam aangekomen en op voorraad gelegd in 
Gorinchem. De gegevens van de StanTug 1205 
zijn: 32 bt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 13,12 (12,30) 
x 5,28 x 2,30 (1,82) meter. De voortstuwingsin-
stallatie bestaat uit twee Volvo-hoofdmotoren, 
type D9MH, totaal 600 rpk/442 kW bij 1800 tpm 
via twee tandwielkasten, type MG5091 (3,82 : 
1) op twee vaste Kaplan-schroeven (diameter 
1050 mm) in Optima-straalbuizen voor een 
trekkracht van 8,3 ton en een snelheid van 9,8 
knopen. De bunkercapaciteit is 5,81 m³. De 
StanTug 1205 heeft twee roeren. De gegevens 
van de StanTug 1606 zijn: 46 bt, L o.a. (l.l.) x B 
x H (dg) = 16,76 (16,00) x 5,54 x 2,54 (2,22) me-
ter. Twee Caterpillar-hoofdmotoren, type C18 
TA/B, via WAF 264L (4,5 : 1) op twee vaste Kap- 
lan II-schroeven in Optima-straalbuizen met 
een diameter van 1350 mm, hebben een totaal 
vermogen van 1200 pk/896 kW bij 1800 tpm 
voor een trekkracht van 14,9 ton en een snel-
heid van 11,2 knopen. De bunkercapaciteit is 
14,81 m³. De StanTug 1205 is uitgerust met 
twee roeren. 

Obelix 
Neptune Shipyards in Aalst droeg de Obelix 
(bouwnummer 428, imo 9691448) over aan 
DBB Jack-up Services A/S in Aarhus. Deze 
sleepboot van het type EuroTug 2710 werd op 
20 december te water gelaten, waarna op 9 
januari de proefvaart en de trekproeven wer-
den gehouden in Rotterdam-Europoort. De ge-

gevens van de EuroTug 2710 zijn: 259 bt, L o.a. 
x B x H = 28,80 x 10,00 x 3,45 meter. De voort-
stuwing wordt geleverd door twee Caterpil-
lar-hoofdmotoren, type 3512, totaal 2500 kW 
bij 1800 tpm voor een trekkracht van 40 ton en 
een snelheid van 12 knopen.

Esnaad 715
Damen Shipyards leverde op 15 januari de 
achtste Fast Crew Supplier (FCS) 5009, de 
Esnaad 715 (bouwnummer 547239, imo 
9673355), op aan ADNOC (Abu Dhabi National 
Oil Company). De 700-serie is ingericht als sa-
fety standby rescue en blusboot (FiFi-1). De 

naam imo bouwnr. bouwlocatie t.w. i.d.
DCI Dredge XIX  9612399 1.264 Krimpen a/d IJssel 2-apr-2012 9-nov-2012
DCI Dredge XX 9612404 1.265 Kinderdijk 11-jun-2011 19-jun-2013
DCI Dredge XXI 9624134 1.266 Kinderdijk 8-aug-2013 23-jan-2014

De ASD 2411 Prompt werd in Stellendam afgebouwd

De StanTug 1205 Asterix

De StanTug 1606 Ibex

De Obelix is de eerste EuroTug 2710 
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Esnaad 715 is op 9 november te water gelaten 
en de proefvaart werd gehouden op 25 no-
vember. De FCS 5009 heeft als tonnages 493 
bt, 128 nt, 350 dwt en als afmetingen: L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 51,25 (49,92) x 9,20 x 4,70 
(3,45) meter. Het achterdek heeft een vrij op-
pervlak van 230 m² en een capaciteit voor 250 
ton lading. Het casco is van staal, de opbouw 
van aluminium. De FCS 5009 wordt voortge-
stuwd door vier Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3512C TA met een totaal vermogen van 
6080 pk of 4476 kW bij 1800 tpm via ZWVS 
730/1L op vier vaste schroeven voor een snel-
heid van 25 knopen. De bunkercapaciteit is 
169,92 m³.

Don Daniel T. & Don Benjamin 
De 189 Shipyard in Haiphong droeg op 27 no-
vember de Don Daniel T. (bouwnummer 

547228, imo 9676541) over aan Naviera Inte-
gral de CV in Mexico. Binnen twee maanden, 
op 20 januari, leverde de Song Cam Shipyard, 
eveneens in Haiphong, de volgende, de Don 
Benjamin (bouwnummer 547229, imo 9676553), 
op aan de Mexicaanse rederij. Beide Fast 
Crew Suppliers 5009 vertrokken op eigen 
kracht van Haiphong naar Ciudad del Carmen. 
Beide vaartuigen waren op 10 juli 2012 be-
steld bij Damen Shipyards die de bouw uitbe-
steedde aan de Vietnamese werven. De Don 
Benjamin is de tiende FCS 5009 in de vloot van 
Naviera Integral die vanuit Ciudad del Carmen 
wordt ingezet ten behoeve van de offshore in 
de Golf van Mexico.

Impala Gamarra & Impala Magangue
In IJmuiden zijn op 21 januari aan de Monnic-
kendamkade weer twee duwboten geladen 

voor Impala de Colombia, de Impala Gamarra, 
de zesde van het type KP3400 (bouwnummer 
266/102), op de luiken en de Impala Magan-
gue, de vijfde van het type KP1200 (bouwnum-
mer 268), in het ruim van de Tramper van Big-
Lift Shipping. Deze duwboten maken deel uit 
van een grote opdracht van Trafigura Beheer 
aan Scheepswerf De Kaap (Bodewes Ship- 
yards) in Meppel. De Tramper is de volgende 
dag vertrokken naar Barranquilla. In aanbouw 
zijn nog de Impala La Gloria (KP3400, bouw-
nummer 103) en de Impala El Banco (KP1200, 
bouwnummer 104) met oplevering in maart en 
juli.

De Esnaad 715 is de achtste FCS 5009 voor ADNOC (foto René van der Kloet)

Fast Crew Suppliers 5009 ADNOC
naam imo bouwnr. bouwlocatie oplevering
Esnaad 250 9612832 547211 Haiphong/Singapore 24-feb-2012
Esnaad 251 9641546 547223 Franeker/Gorinchem 27-mrt-2013
Esnaad 252 9641558 547224 Franeker/Gorinchem 27-mrt-2013
Esnaad 711 9575395 547204 Danang/Singapore 12-feb-2010
Esnaad 712 9585302 547210 Haiphong/Singapore 29-jul-2011
Esnaad 713 9641522 547221 Franeker/Gorinchem 20-jul-2012
Esnaad 714 9641534 547222 Franeker/Gorinchem 12-mrt-2013
Esnaad 715 9673355 547239 Franeker/Gorinchem 15-jan-2014

De FCS 5009 Don Daniel T.

De Don Benjamin is de tiende FCS 5009 voor Naviera Integral

Het laden van de Impala Gamarra (foto M. Coster)
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Voor u gelezen

Emma Maersk's Engine Room Flooded
On the evening of 1 February 2013, a severe leakage occurred in the 
container ship Emma Maersk while the ship, loaded with some 14,000 
containers, was about to pass southbound through the Suez Canal. 
At the end of last year, the Danish Maritime Accident Investigation 
Board issued its report on this serious accident.
According to the report, the leakage was caused by a mechanical 
breakdown of a stern thruster situated at the aft part of the ship’s 
shaft tunnel whereby the shaft tunnel was flooded. The bulkhead be-
tween the shaft tunnel and the main engine room could not with-
stand the hydrostatic water pressure and, eventually, the main en-
gine room was also flooded. Loss of the ship’s own propulsion, 
electric power and steerage subsequently occurred. Despite a se-
ries of technical breakdowns and system weaknesses, the shipboard 
organisation remained resilient and the ship’s officers and crew 
managed to contain the emergency situation and bring the ship 
alongside a local container terminal without any personal injury or 
pollution to the environment.
The report reveals serious issues with the propeller blades of the 
stern thrusters, the cable penetrations between the shaft tunnel and 
the engine room, and the bilge pumping arrangements. It is further 
noted in the report that throughout the entire course of events, the 
officers and crew were constantly disturbed and highly stressed by 
the sound of countless alarms. The number of these alarms was 
such that they could not be followed up and consequently it became 
necessary to disregard them and concentrate on basic observations 
and to act manually. It is evident from the report that the captain, of-
ficers and crew did a great job during this very unfortunate accident. 
Reading of the full report can be recommended. See  
www.dmaib.com.

LNG as Fuel Ever More Popular
• LNG Fuel Systems for New AIDA Cruise Ships  

Complete LNG fuel systems will be installed on the new generati-
on of cruise ships now being built in Japan for Aida Cruises from 
Germany. The 124,500 GT ships will be the first cruise vessels to 
be fitted with dual-fuel engines, meaning that they can also run 
on liquefied gas, depending on its availability in the port. (Hansa) 

• UASC Orders Dual-Fuel Container Ships 
United Arab Shipping Company (UASC) has ordered a series of 
14,000 to 18,000 teu container ships at Hyundai that will be  
equipped with dual-fuel engines and LNG bunker tanks. The LNG 
containment system for these ships consists of self-supporting 
prismatic tanks based on a design from Ishikawajima Harima 
(IHI). This design has aleady been used for a number of LNG car-
riers. (Asian Shipper) 

• NYK to Build Japan’s First LNG-Fuelled Tug 
In 2011, NYK established a team in the company’s fuel depart-
ment to research next-generation fuel alternatives to heavy oil, 
in cooperation with NKK and others. Now, NYK will build Japan's 
first LNG-fuelled tug. The project will be subsidised by the Japa-
nese Government. (NYK) 

• American Owners Choose LNG 
In 2013, three American shipping companies ordered dual fuel 
engines for their newbuildings for the Jones Act shipping market 
(trade between U.S. ports). Recently, Crowly ordered two con- 
tainer ro-ro vessels of 2400 teu and 350 rolling stock from the 
American yard VT Halter Marine. Earlier in the year, Totem Ocean 
Trailer Express ordered 3100 teu container ships from General 
Dynamics, and in November, Matson announced the order for 
two LNG powered 3600 teu container vessels from Aker Phila-
delphia shipyard. (Fairplay) 

• Wärtsilä Launches 2-Stroke, Low Speed DF Engine  
Wärtsilä's new 2-stroke, low speed duel-fuel (DF) engine is NOX 
compliant with IMO’s Tier III regulations without secondary 
measures when running on LNG. There are no sulphur emissions 
and close to zero particulate emissions, whilst the pilot fuel con-
sumption is just one per cent of the fuel used. This engine design 
enables LNG fuel to be used at all engine loads, so there is no 
need to switch to diesel oil at low loads, such as during man- 
oeuvring or in port. The first engines of this type will be installed 
in two chemical tankers ordered by the Danish shipping com- 
pany Terntank Rederi in China. (Naval Architect)

Safety of Ships Affected by Land Air 
Pollution?
Extreme air pollution in Asia appears to be making storms and cy-
clones stronger, according to American researchers. This implies 
that shipping safety could be adversely impacted by land pollution. 
The researchers found that air pollution over Asia - much of it com-
ing from China - is impacting global air circulations. Once emitted 
into the atmosphere, pollutant particles affect cloud formations and 
weather systems worldwide, the study shows. Increases in coal 
burning and car emissions are major sources of pollution in China 
and other Asian countries. Air pollution levels in some Chinese cities 
are often more than one hundred times higher than acceptable limits 
set by the World Health Organisation standards. (Nature Communi-
cations)
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Door Navingo

Volop maritieme carrièrekansen
De achtste editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) vindt dit jaar 
plaats op woensdag 2 april in het Beurs-WTC gebouw te Rotterdam. MOCE is één van de 
grootste carrièrebeurzen in Nederland en richt zich enkel en alleen op banen in de maritieme 
en offshoresector. Zowel op land als op zee, zowel technisch, administratief als nautisch.

Maritieme evenementen

Hoewel de economie van de meeste Europese landen een kleine 
groei heeft laten zien in de laatste zes maanden van 2013 en het 
aantal vacatures langzaam groeit, zijn het nog steeds turbulente tij-
den op de arbeidsmarkt. Toch lijken de maritieme en offshorebedrij-
ven zich goed staande te houden. Meer en meer studenten kiezen 
dit jaar en volgend jaar voor een technische studie. Het aantal aan-
meldingen voor universitaire studies techniek voor het schooljaar 
2013-2014 is nu al twintig procent hoger dan vorig jaar, meldt de ver-
eniging van universiteiten VSNU. Het lijkt erop dat de studenten ge-
hoor geven aan de oproepen van de overheid en het bedrijfsleven 
van de afgelopen jaren om voor een technische studie te kiezen om-
dat er een groot tekort is aan technisch personeel.

Uitstroom afgestudeerden naar de vloot te laag 
Op dit moment staan ongeveer 2000 nautische studenten ingeschre-
ven bij Nederlandse opleidingen. Elk jaar melden zich zo’n 650 nieu-
we studenten aan. Dat is niet slecht, vergeleken met andere techni-
sche opleidingen en met andere zeevaartopleidingen in Europa, 
maar toch is het te weinig. De uitstroom afgestudeerden naar de 
vloot  is te laag om het natuurlijk verloop aan boord op te vangen, 
laat staan het aantal Nederlandse zeevarenden te laten groeien. 
Aantrekkelijke opleidingen en een goed contact tussen onderwijs 
en praktijk zijn daarvoor cruciaal. 

Een scala aan mogelijkheden
Echter, de maritieme en offshore-industrie bieden volop kansen. Dat 
is onder meer te zien op 2 april in Rotterdam. Nergens anders in de 
Benelux vinden bezoekers zoveel (meer dan 100) toonaangevende 
maritieme en offshorebedrijven bij elkaar, met een uitgebreid scala 
aan vacatures en carrièrekansen, als op MOCE. Bedrijven die zich 
tot nu toe hebben aangemeld zijn onder andere Allseas, Van Oord, 
Heerema, Stolt Tankers, Keppel Verolme, Sea Trucks Group, Red-
wave, Nautic Jobs, Chemgas, Spliethoff Group, Pon Power, Kenz Fi-
gee en Vroon. De beurs is van 10.30 tot 18.00 uur geopend (gratis 
entree) met om 11.00 uur de offi ciële opening. Wie de achtste editie 
van MOCE opent, wordt binnenkort bekend gemaakt. 
Een nieuw onderdeel van de beurs dit jaar is de mogelijkheid voor 
de bezoeker zichzelf te presenteren aan de werkgevers in de video 
booth. Ben jij klaar voor de volgende stap in je carrière? Kom dan 
naar deze video booth.
De beurs wordt afgesloten met een netwerkborrel op de beursvloer, 
waarbij zowel aan exposanten als bezoekers een gratis hapje en 
drankje wordt aangeboden door organisator Navingo BV. 
Voor meer informatie of voorregistratie voor een gratis bezoek gaat 
u naar www.maritimeoffshorecareerevent.com. 
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Door T. Oomkens

Een roerig 2013

Terugblikkend op het afgelopen jaar lijkt er een 
kentering te komen in de crisis. Hoewel er nog 
steeds bedrijven in onze sector zijn die een moeilijke 
tijd doormaken, is de trend toch weer gematigd 
positief. Er worden voorzichtig weer orders geboekt, 
de Nederlandse kennis en ervaring hebben grote 
belangstelling vanuit het buitenland en alle 
maritieme mbo-, hbo- en universitaire studies 
hebben een ongekend hoog aantal inschrijvingen 
van nieuwe studenten.

Verslag

Voor het KNVTS-hoofdbestuur is 2013 een jaar geweest, dat met 
recht "roerig" mag worden genoemd. In april heeft onze algemeen 
secretaris, David Jurres, na ongeveer 3,5 jaar enthousiaste en be-
vlogen inzet, zijn functie neergelegd. In mei hadden we de algeme-
ne ledenvergadering bij Holland Shipyards, waar Arnout Damen en 
Wessel Bakker hun driejarige bestuursperiode beëindigden en af-
traden. Een ledenvergadering trouwens, waar duidelijk merkbaar 
was dat het HB zich aan het "hergroeperen" was. Dit werd in okto-
ber gevolgd door het voortijdig aftreden van de penningmeester, 
Erik Klok. Eind 2013, begin 2014 heeft het nieuws ons bereikt dat ook 
Nick Wessels helaas genoodzaakt is om, vanwege (persoonlijke) 
omstandigheden, zijn rol in het bestuur per direct stop te zetten.
Hoewel bovenstaande tekst wellicht wat somber overkomt, heeft 
een en ander een stimulerende en positieve "boost" gegeven aan de 
overige HB-leden en de afdelingsbesturen. Arnout en Wessel zijn 
intussen opgevolgd door Karin Schulting-Schrale (vertegenwoor-
digster afdeling Amsterdam) en Stanley Cijntje (bestuurslid). Na een 
korte interim-periode, waargenomen door de voorzitter Willem 
Laros, is het penningmeesterschap inmiddels opgepakt door Tom 
Oomkens. Ook is er intussen een nieuwe algemeen secretaris aan-
getrokken, de heer Meinard Sprenger, die deze rol per 1 februari 
2014 op zich zal nemen.

Grotere rol voor de afdelingen
Vanuit de afdelingsbesturen komt sinds vorig jaar een meer actieve 
bijdrage en ondersteuning aan het bestuurlijk en organisatorisch 
werk van de hoofdbestuursleden. Dit heeft onder andere geresul-
teerd in meer regelmatige bijeenkomsten van de lokale besturen en 
het hoofdbestuur om de taken duidelijk en gestructureerd te verde-
len. Ook zullen de afdelingen een grotere rol gaan spelen in het be-
palen van het beleid en de begrotingen, gecombineerd met een di-
rectere communicatie van en naar de leden. Voor 2014 had de 
afdeling Amsterdam als eerste het (te prijzen) initiatief genomen 
voor de "landelijke" kick-off-bestuursbijeenkomst op 29 januari, 
waarbij SARC te Bussum als gastbedrijf heeft opgetreden.
Omdat alle spilposities binnen het hoofdbestuur volgens de statuten 
zijn ingevuld, zal het bestuur zich de komende tijd gaan beraden of 
vervanging van de twee "ontbrekende" bestuursleden nog noodza-
kelijk is. Verwacht wordt echter, dat dit voldoende is gecompen-
seerd door de geïntensiveerde input van de afdelingen.
Rest mij tot slot nog iedereen weer een mooi verenigingsjaar te 
wensen!

Tom Oomkens nam de rol van penningmeester op zich
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Tom Oomkens is penningmeester van de KNVTS en 
schreef dit stukje namens het hoofdbestuur van de 
KNVTS.

For the KNVTS and its board members, 2013 was a year that may 
rightfully be called “tumultuous”. In April, our General Secretary, 
David Jurres, resigned after about 3.5 years of enthusiastic and 
passionate commitment. In May, we had the General Members 
Meeting at Holland Shipyards, where Arnout Damen and Wessel 
Bakker stepped down, after their statutory three-year term. A meet-
ing, by the way, in which it was noticeable that the board members 
were under pressure of “regrouping”. This was followed in October 
by the premature resignation of the Treasurer, Eric Klok. At the end 
of 2013, early 2014, the board members were informed that Nick 
Wessels unfortunately was forced to immediately resign from his 
role in the board of the KNVTS, due to personal circumstances.
Although this may appear somewhat gloomy, the above has been a 
stimulating and positive boost to the other board members and the 
local departments. Karin Schulting-Schrale (representative of the 
Amsterdam Department) and Stanley Cijntje (board member) have 
succeeded Arnout and Wessel. After a short interim period, which 
was fulfilled by the Chairman Willem Laros, the role of Treasurer is 
now taken over by Tom Oomkens. Meanwhile, we have also con-
tracted a new General Secretary, Mr Meinard Sprenger, who will 
take on this function as of 1 February 2014.

Local Departments Increase Their Role
Since last year, the local departments have had a more active role 
and they support the board by actively contributing in organisation-
al and managerial work. This has, amongst other things, resulted in 
a higher frequency of regular meetings between the local depart-
ments and the board members to redistribute all tasks. The depart-
ments will now play an intensified role in determining policy and 
budgets, combined with a more direct communication from and to 
the members. The Amsterdam department initiated the first “nation-
al” kick-off meeting on 29 January, for which the company SARC in 
Bussum acted as host.
As all relevant positions within the board have been filled, as re-
quired by the statutory requirements, the current board members 
will over the next few months decide, whether replacing the two 
“missing” board members is still necessary. It is expected that 
these vacancies, however, may be adequately compensated for by 
the increased input from the departments.
I would like to wish everyone a belated Happy New Year!

A Tumultuous 2013
Looking back on the past year, the “crisis”-tide seems to be turning. Although there are still a 
number of companies in our industry going through a tough time, the average trend is  
cautiously changing to moderately positive. In a modest way, new orders are being placed, 
Dutch knowledge and experience is attracting great interest from abroad and all maritime 
study centres are reporting an unprecedented high number of registrations of new students.

In future,  

the KNVTS will 

communicate 

with its members 

more directly
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Door H.S. Klos

Tienden van seconden beslissen 
modellenwedstrijd studenten
Ietwat mistroostig waadt Ronne Aarts door het ondiepwaterbassin van het Marin in 
Wageningen. Hij voert zijn zeilschip ROLO aan de hand mee. Het zal je maar gebeuren, 
tot de laatste heat in de fi nale nummer één en dan door een stuurfout bij de benedenboei 
1,1 seconde verspelen en als derde in het eindklassement eindigen. ‘Ik weet niet wat er 
nou mis ging,’ zegt hij. Langs het bassin juichen de fans van Racekees, want die maakte
in de laatste heat een sprong van de vierde naar de eerste plaats.

Verslag

Samen met Charlotte van der Wateren vertegenwoordigt Aarts de 
afdeling Scheepsbouwkunde van het STC. Ze hebben gekozen voor 
een zo groot mogelijk zeiloppervlak, in roze. Geen politiek statement 
richting Sochi, er was gewoon geen andere kleur spinnakerdoek te 
krijgen. Verder valt de zelfstuurvaan op de boeg op, die vooral op 
aandewindse rakken goede diensten bewijst, maar af en toe wel 
even een extra stukje tape nodig heeft.

Kees racet
Winnaars Erik-Jan van de Zande, Stefanie Doljé, Maarten van der 

Broek, Andrea Elshof en Evelien Martens van de TU Delft zochten 
met de Racekees het maximum op in de gestelde maten en kozen 
voor twee vleugelzeilen op één draaibare giek.
De zeilschepen werden beoordeeld op snelheid, keersnelheid en in-
novatie. Dit jaar golden alleen beperkingen aan totale afmeting van 
romp en mast. Het ontwerp mocht maximaal één meter lang, dertig 
centimeter breed en één meter hoog zijn vanaf de waterlijn. Het 
zeiloppervlak was onbeperkt, waardoor de studenten moesten kie-
zen tussen de snelheid van een zeer groot zeiloppervlak en een 
goed beheersbare boot met een kleiner zeiloppervlak.

De Racekees won met 0,8 seconden voorsprong het eindklassement Mede vanwege de vernieuwende besturing werd de Mark 6 het meest innovatieve model
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Sander Klos is hoofdredacteur van Het Magazine, 
freelance maritiem journalist en redactielid van SWZ 
Maritime.

Tienden van seconden beslissen 
modellenwedstrijd studenten

Innovatieve besturing
Het ontwerp Mark 6 van team 6 van de TU Delft - Mark Pieter de 
Jonge, Floriaan Bijleveld, Cas Hendriks en Nathan Fopma - haalde 
de finale niet, maar won wel de innovatieprijs. De boot werd met 
slechts één stuurkanaal op de afstandbediening gecontroleerd en 
een windvaan deed de rest. Een microcontroller bepaalde op basis 
van die informatie stand en diepte van het zeil en het roer. Die mate 
van automatisering en het succes ervan leverden de winst op.

Bloedstollend
In de finale komen de snelste vijf - 5 (HighFive), 8 (Unico), 9 (White-
Whale), 10 (Racekees) en 11 (ROLO) - van het veld van elf schepen 
opnieuw tegen elkaar uit. De eerste heat is redelijk eenvoudig; met 
halve tot ruime wind het bassin oversteken. De ROLO is de snelste 
met 9,9 seconden, gevolgd door de WhiteWhale met stompe boeg 
(10,5), Racekees (10,9), HighFive (11,1) en Unico (13,9).
Heat 2 bestaat uit een voordewinds rak naar de benedenboei met 
vervolgens een aandewinds rak naar de finish. De Unico heeft voor-
dewinds niks aan het voorzeil, verliest aan de wind snelheid en 
raakt ook nog een keer een boei. De finish gaat vlot, maar dan zijn al 
dertig seconden verloren gegaan.
De WhiteWhale heeft een flink snelheidspotentieel, maar verliest 
hoogte in de tweede slag en heeft sowieso vier slagen nodig naar 
de finish. Hij is op deze baan wel vijf seconden sneller dan in de 
voorwedstrijden.
Racekees is vlot bij de benedenboei, weet het kruisrak te beperken 
tot drie slagen en is net als de WhiteWhale vijf seconden sneller 
dan in de eerste ronde. Hoewel de HighFive maar twee slagen voor 
het kruisrak nodig heeft, doet deze boot er een halve seconde lan-
ger over dan de Racekees. Laatste starter ROLO is ondanks de 

stuurfout slechts 2,2 seconden langzamer dan de Racekees, maar 
verspeelt zo wel de voorsprong van één seconde uit de eerste heat. 
De HighFive wurmt zich met 0,3 seconden voorsprong op de ROLO 
nog op de tweede plaats. 
 
Zinkertje
Misschien was de naam al een voorteken, want de trimaran hydro-
foil Icarus eindigt de wedstrijd als zinkertje. De eerste heat in de 
groepswedstrijden lukt nog, maar bij de start van heat 2 slaat het 
ontwerp tweemaal om. ‘Te weinig volume voorin,’ constateren 
teamleden Francis, Cortlever, Draaijer, Lengkeek en Rietema van de 
TU Delft. ‘We kregen doordat de waterlijn slechts twee millimeter 
onder dekhoogte zit al direct water over en de gebogen vinkielen 
onder de zijrompen gaven niet de gehoopte lift. We hebben de mast 
en het zeilpunt nog iets naar achteren gezet, maar ook dat hielp 
niet. In Delft ging het nog aardig, maar daar zijn de ventilatoren min-
der sterk dan hier.’

Moreno Francis (r.) met 

twee collega’s van de  

tri Icarus, die aan  

stabiliteitsproblemen  

ten onder ging. Vier van  

de vijf teamleden doen  

werktuigbouwkunde,  

Francis is de enige van  

maritieme techniek.  

‘We hadden meer van  

hem verwacht’  

(foto Sander Klos).

Ronne Aarts sleutelt nog even aan de windvaan op de boeg (foto Sander Klos)

Every year, students of universities in the Netherlands build  
innovative models of sailing yachts and compete in Marin’s  
windy testtank in Wageningen. This year, boatspeed, turning  
ability and innovation were leading. The models had a maximum 
length of one metre, a maximum beam of thirty centimetres and  
a height of one metre above the waterline. The sailarea was  
unlimited, therefore the students had to choose between speed 
with large sails and manoeuvrability with smaller sails.
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Waar het kapseizen van moderne boten als de Nine Anna en 
Jan van Engelenburg reden waren voor een nieuw ontwerp, zo 
waren ongelukken in de jaren twintig met twee stoomredding-
boten reden op zoek te gaan naar een zelfrichtende redding-
boot. Beide stoomschepen bleven op hun kop liggen en hun be-
manningen lieten het leven. Onderzoek wees op het gevaar van 
een overhangend dek, betoogde prof. E. Vossnack in 1932 in 
vakblad Het Schip. In dat artikel zette hij uiteen hoe nieuwe bo-
ten als de Insulinde en Neeltje Jacoba na een kapseis weer 
overeind kwamen. Het artikel is in zijn geheel te zien op 
www.swzonline.nl.

Door H.S. Klos

Ook bemand kantelt nieuwe 
reddingboot goed

De nieuwe KNRM-reddingboot NH 1816 doorstond onlangs in Gorinchem met 
glans twee bemande kantelproeven. Weliswaar met enige vertraging, want eind 
oktober kon die bemande duikeling niet doorgaan wegens een mankement. 

Verslag

De NH 1816 

nadert het 

kantelmoment, 

ligt recht op de 

kop en komt 

bliksemsnel 

weer overeind 

(foto’s Sander 

Klos) 

Volgens Damen-ontwerper John Nieboer was dat te wijten aan een 
loslatende lijmverbinding van de luchtkokers boven de stuurhuis-
ramen. ‘Maar met de belangrijke zware dwarsbalk in het dak is niets 
mis en deze lijmverbinding is goed te repareren.’ Enkele weken later 
was de dakconstructie niet opnieuw verlijmd, maar volledig gelami-
neerd en viel bij de kanteling geen kraakje meer te horen.
Uit onafhankelijk onderzoek door Airborne Composites bleek, dat 
het lijmproces onvoldoende was voorbereid, geen of te weinig lijm 
was gebruikt en dat die lijm ook niet aan de specifi caties voldeed. 
Voorafgaand aan de bemande kantelproef lichtte de onderzoeker de 
resultaten toe en stelden de KNRM-schippers indringende vragen 
over de constructie van het schip, waarvan het leven van hen en 
hun bemanningen kan afhangen.
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Sander Klos is hoofdredacteur van Het Magazine, 
freelance maritiem journalist en redactielid van SWZ 
Maritime.

Volgens NH 1816-projectleider Gerard Burema laat ‘klant’ KNRM de 
afwikkeling van de constructiefout verder over aan klassebureau 
Lloyd’s en hoofdaannemer Damen. 

Stabiliteitsvragen
Voorafgaand aan de eerste onbemande kantelproef lichtte professor 
Lex Keuning van de TU Delft de stabiliteitsvragen rond het nieuwe 
ontwerp nog eens toe. ‘Het zwaartepunt B en het opwaartse druk-
punt G bepalen de hele stabiliteit. G zit altijd op dezelfde plek, terwijl 
B bij helling verschuift. Meer hoef je van stabiliteit niet te weten. ’
In theorie zou de boot recht op de kop liggend kunnen blijven liggen, 
maar zeker in golven zal dat niet gebeuren, betoogde Keuning. Want 
het gewicht zit onder in het schip en het stuurhuis bevat lucht. En 
net als de Arie Visserklasse heeft de NH 1816 altijd een positief sta-
biliteitsmoment. Zelfs bij een negatief stabiliteitsmoment kunnen 
schepen zich weer oprichten, zoals bleek bij twee gekenterde jach-
ten in de rampzalige Fastnetrace van 1979. 
Kapseizen van onder andere de waddenvlet Nine Anna (1985), de 
Jan van Engelenburg (1991) en de Anna Margaretha (2006) leverden 
de KNRM waardevolle informatie over de veiligheid van de sche-

pen. Tevens bleek de noodzaak om na een rol motorvermogen te be-
houden om de kop weer op de zee te kunnen brengen. Op dat laat-
ste punt is de NH 1816 zeer vernieuwend met motoren, die op de 
kop liggend tot dertig seconden stationair doorlopen. En een 
kapseis duurt over het algemeen maar enkele seconden, zo bleek 
ook bij de recente kantelproef.

Lesje stabiliteit 

van Lex Keuning

The Dutch lifeboat institute KNRM recently performed a capsize 
test with its newest type, the NH 1816. Special about this ship is, 
that the propulsion line keeps running stationary for thirty  
seconds during a 180 degree turn. That should do, because a  
roll or broach usually takes no longer than seconds (see  
www.youtube.com/watch?v=jmfVapXk9H0). 
This first boat will be tested for a year to draw lessons for the 
rest of the series. In the coming years, all boats of the Arie  
Visser-class will be replaced by the NH 1816-type. 
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Door ir. E. Della Valentina

A New Generation of Yachts
Thanks to the developments in hydrodynamic tools, with regard to the 
production techniques and materials, Marin is witnessing the birth of a 
new generation of yachts that cannot be easily labelled.

Special

The yacht 

industry, a 

laboratory of 

creativity

In recent times, the yacht industry has become an incredible labo-
ratory of creativity, in which the designers’ visionary ideas are 
made possible by the naval architects within the evermore stringent 
classifi cation rules. The specialised magazines label these yachts 
with the most attractive terms such as classic, modern, explorer, 
yacht support vessels, high performance motor yacht, et cetera. To-
gether they form a new generation.

The Right Hull Form
The hull forms of the “early” days are used as inspiration, but re-in-
terpreted in a modern key. Marin’s contribution is not only in the ex-
ecution of the model tests. On the contrary, some clients have un-
derstood that the involvement of specialised hydrodynamic 

institutes at the early design stage can be of great signifi cance to 
the success of the project by shortening the large design loops. 
By means of a large database of hull forms and the availability of 
powerful and accurate hydrodynamic simulation tools, it is pos-
sible to evaluate the motion responses and the resistance charac-
teristics of specifi c hull forms including variations of their geome-
tries. This allows easy comparisons between different design op-
tions in a relatively quick and reliable way. The results of these 
advanced desk studies are often in favour of hull forms with high 
L/B ratios. 
The possible reduction in roll damping of slender hull forms is com-
pensated by the use of active and passive control surfaces (bilge 
keels, stabiliser fi ns, trim fl aps, rudders, and so on) or other stabili-
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sation systems (gyros, anti-roll tanks, et cetera). Once the main di-
mensions and the hull form are fixed, the ship model is finally built 
and tested.

Improved FEM Calculations Open up New Possibilities
Similar developments have also occurred on the production side, 
which is nowadays done almost exclusively in environment-con-
trolled areas. The use of the most efficient welding and production 
techniques and the use of the most advanced composite materials 
have led to an incredible weight-saving in the production of yachts 
with an increased level of quality and finishing. Furthermore, the in-
troduction and use of segmented ship models for the assessment of 
the deformation of the yacht in waves has contributed to increasing 
the accuracy and value of FEM results. The availability of the im-
proved assessment tools on strength and stiffness now allows the 
application of materials like glass, which was unthinkable only a 
few years ago. An additional indirect consequence is the increase 
in the size of mainly sailing yachts with quite a few yachts currently 
under construction with a length of more than 100 metres.
 
Finding a Balance between Space and Performance
Sleek superstructures or peculiar shapes are not left to chance: the 
effects of green water and spray are thoroughly investigated. Fur-
thermore, the effects of the wind on the superstructure and the 
paths of the exhaust gasses are evaluated in detail to avoid the suc-
tion of undesired odours and chemicals in the inlet of the ventilation 
system and the spread of exhausts in the outside living areas and 

decks. Sometimes even the helicopter landing operation is studied 
with the same accuracy as for naval vessels.
The current strive to create a unique design, the mature awareness 
of the environment and the need for efficient propulsion systems 
has led to an interesting balance between the ship's performance 
and the available space on board. More value is given to the “quali-

 A classic liner 

with a vertical 

bow, the Ile de 

France (source: 

internet page 

cruiseshipand-

liner.blogspot.

com)

The result of  

advanced desk 

studies are often 

in favour of hull 

forms with high 

L/B ratios
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ty” of the space onboard than to the maximum usage. This is also 
due to the generous dimensions of the latest superyachts and to the 
endless creativity of the designers.

New Designs on the Horizon
Experienced clients who decide to start a new adventure in pur-
chasing a new yacht, are more aware of what they are looking for in 
terms of comfort, safety and how they intend to use their new yacht. 
It is therefore essential to be able to assess the characteristics of 
the proposed designs in comparison to an existing reference.
The global economic crisis has hit mainly the yacht market in the 
small to medium-size range (less than 50 metres). That is why in 
2008-2009 and 2012-2013 not many new designs had become an or-
der or been researched. The second-hand market has been chal-
lenged with repetitive price reductions, which was not beneficial for 
the yacht industry. The refit market has profited slightly from this sit-
uation.
As soon as the market picks up again, many new designs will ap-
pear in the medium-size range too, perhaps taking inspiration from 
the developments in the superyacht industry, which will probably 
keep on growing in ship size.

With segmented ship models, the deformation of the yacht in waves can be assessed 

LPP range of 

yachts studied at 

Marin
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Uit Marin Report

Building Yachts Others Do Not 
Dare to Build
Feadship’s iconic yachts are entirely custom-built to the best quality and have al-
ways pushed the boundaries of naval architecture to its very limits. Marin has been 
alongside this unique yacht builder on many of its inspiring journeys, where nothing 
is deemed impossible. An interview with Ronno Schouten, Head of Design.

Special

Aluminium yacht 

with an all-glass 

superstructure 

(copyright 

Feadship)

Owned by two families, Feadship’s engineering offi ce De Voogt Naval 
Architects, celebrated its 100th anniversary in July. Having built more 
than 400 yachts, the company typically builds four to fi ve boats a year, 
ranging from 35 m to more than 100 m. Feadship employs some 1500 
people and everything from design, engineering, building the hulls and 
superstructures, to fi nishing is carried out in the Netherlands.

Fully Customised
Every year, Feadship launches a new design concept at the Monaco 
Yacht Show. Given the nature of its clientele, confi dentiality is highly 
prized and its designs are always kept under wrap. The new con-
cept, however, gives Feadship the chance to show clients what is 
possible and what R&D work it has been doing.
Although Feadship cannot reveal any details of the yachts it is 
working on, it can talk freely about its Future Concepts. One very 
special concept is the “Feadship Royale”. As the name suggests, 
this yacht is designed for the Dutch royal family and as the offi cial 
State vessel, it will show the world what this Dutch superyacht 
builder is capable of. 
Mr Schouten comments: 'As the Feadship Royale will demonstrate, 
we build exactly to our client’s wishes. This yacht is simply not suit-
able for anyone else. Other builders claim that they make cus-

tom-made vessels, but we truly do. For example, with the new pro-
pulsion system on this yacht, the blades point inwards so they are 
more effi cient and quiet, there is no electric motor inside and no 
pod outside. It is very, very quiet and extremely comfortable. Our 
boats are fully customised. There are not even a handful of yacht 
builders out there that do what we do.'

Just One Propeller
A recent example, the “Breathe” concept, certainly inspired one 
client and it highlights the partnership with Marin. Breathe emerged 
when Feadship considered how superyachts can have improved 
propulsion and as a consequence, better fuel effi ciency. With typi-
cal yachts having two propellers for easy manoeuvrability and relia-
bility, Feadship took an unusual approach and considered what 
would happen if a yacht has only one propeller. 
Mr Schouten says: 'We considered that if there is one propeller, 
there is better infl ow and higher effi ciency, but at the same time we 
wanted to have redundancy and manoeuvrability.' Feadship intro-
duced a podded azimuthing propeller. 'This electrically driven, con-
tra-rotating propeller can spread the load better and it has 360 de-
gree manoeuvrability. It has good infl ow and higher fuel effi ciency.' 
The new concept design also had a medium speed diesel engine 

SWZ02_Feadship.indd   23 11-02-14   11:05



SWZ|MARITIME24

Special

rather than a high-speed engine and two large rudders. Feadship 
was expecting fuel savings of twenty to thirty per cent.
Following a concept desk study done with Marin on the merit of such 
a propulsion system and possible alternatives, a model testing pro-
gramme was undertaken to confirm the expectations. 'The propulsion 
method is very innovative, we were confident it would work, but were 
concerned that maybe we could not achieve the levels of efficiency 
we thought were possible. We also had concerns about the manoeu-
vring and steering, given that the boat would have one propeller with 
a pod behind. We had to prove it and keep our promise to our clients. 
We wanted to show them what could be achieved in terms of effi-
ciency and seakeeping. We were delighted that we did achieve the 
numbers and even better then we had originally thought!'

Flexibility
And this undoubtedly impressed the client as the first concept turns 
into reality. The first yacht with this new hybrid system is underway. 
The hull arrived at the yard in October and the yacht will be com-
pleted in 2015. Although the client cannot be revealed, Mr Schouten 
says the owner was interested by the fuel savings, but more impor-
tantly, it was really about the flexibility of the system. 'This yacht 
can sail diesel electric or diesel direct and is very manoeuvrable. 
And buying yachts of this type, our clients are always supporting in-
novation. They are always pushing the boundaries, and what is 
learnt in this arena is also interesting for shipbuilding in general.'

The hybrid system will absolutely be chosen by other clients, he 
says, adding that, even though it may be a slightly higher investment 
in the first place, it will be earned back in a few years. 

All-Glass Superstructure
Another ground-breaking project Marin has been involved in was 
for a certain aluminium yacht – the name cannot be revealed – with 
an all-glass superstructure. 'This was a really revolutionary project. 
Essentially, aluminium deforms and glass does not and could easily 
break. We had to combine simulations with a complex model testing 
programme in waves and measure the deformation of the model, 
which importantly, had the same stiffness as the real yacht. This 
was the first time we had used that much glass – 10 m long panes – 
so it was very risky.' This amazing yacht has now been sailing for a 
year with no problem at all. 'The stresses correlated with the meas-
urements better than we had dared to hope,' he points out.

Comfort Rating
Because there will be more yachts with an Axe Bow, Feadship has 
also been working with Marin examining the seakeeping behaviour 
of these yachts in stern quartering waves. 'Calculations show that 
we can achieve the same seakeeping and steering capability as a 
conventional yacht. These calculations prove to our clients that the 
seakeeping and steering behaviour of the boat is more than good.' 
The first Axe Bow superyacht, the Predator, is pictured. 

Ronno Schouten: 

‘Our clients are 

always  

supporting  

innovation. They 

are always 

pushing the 

boundaries’  

(copyright 

Feadship)
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Mr Schouten adds that they work together with Marin to combine 
the Feadship and Marin knowledge pool to optimise the yachts of 
the future. 'You can walk around Marin and find experts with thirty 
years plus experience, which is such a valuable resource.'

Pushing Boundaries
In the short-term, Mr Schouten expects clients to continue to focus 
on fuel consumption and propulsion, with more hybrid systems com-
ing into development. 'Clients want more flexibility, more efficient 
cruising speeds and high maximum speeds. This flexibility in speeds 
may require different propulsion options. And comfort will remain 
top of the agenda.'
Feadship has sixteen yachts under construction, many for repeat 
clients. Mr Schouten says Feadship’s secret to success is having 
the ability to stay ahead, being innovative and to keep on pushing 
boundaries forward. 'We offer true customisation of the highest 
quality and comfort standards.'

 Feadship’s Future Concepts, from top to bottom: the Feadship Aeon, Breathe, F-Stream 

and X-Stream (copyright Feadship)

Marin, Feadship, TNO and the Royal Netherlands Navy have also 
worked together on a very large study looking into comfort at sea. 
They examined which motions cause seasickness – if it is accelera-
tion, heeling, rolling – and also considered if certain people are 
prone to it if they are a certain age, gender, et cetera. The motions 
of the yachts were calculated, resulting in an in-house tool at Fead-
ship, which can calculate the Comfort Rating. 
'We can compare different yachts, new and old designs. This is a 
good prediction tool and we can combine it with all the information 
and data we have from our clients. We can prove the yacht will be 
more comfortable and this is used in the initial design to decide on 
the length, beam, location of owner’s stateroom and if, for example, 
aluminium or steel would be better.' 

Knowledge Pool
Marin also helps Feadship with full-scale measurements and their 
correlation with model testing and simulations and offers advice. 
'We have a huge database, it is always very valuable to get on 
board measurements and fundamental to build up our knowledge.' 

The Predator, the first Axe Bow superyacht (copyright Feadship)

SWZ02_Feadship.indd   25 11-02-14   11:05



SWZ|MARITIME26

Scheepsbeschrijving

Door H. Buitelaar

Symbiose van 
jachtbouwkunst 
waagt zich op de 
wedstrijdbaan

Een langgerekte versie van de Britse zeilende 
loodskotters van ruim honderd jaar geleden, zo is 
het voorkomen van Kamaxitha. De verticale boeg 
met boegspriet, de overhangende spiegel met 
opengewerkt hek: de stijl klopt. Het klassieke 
voorkomen is de vermomming van moderne 
techniek: een ophaalbare torpedokiel, carbonvezel 
masten en zeiltrim met draadloze bedieningskastjes.

Eind maart gaat het echt gebeuren voor kapitein Adam Wil-
liams en zijn bemanning: zeiljacht Kamaxitha verschijnt dan 
aan de start van zijn eerste wedstrijd. Prijzen heeft de boot al 
eerder gewonnen: vorig jaar sleepte het jacht de eerste prijs in 
de wacht voor de styling van het exterieur in de Design Awards 
die het tijdschrift ShowBoats jaarlijks uitschrijft. Maar nu moet 
om de prijzen worden gezeild. Het jacht is niet als radicale 
wedstrijdzeiler ontworpen of gebouwd, maar in de combinatie 
van rompvorm, zeiloppervlak en gewicht is wel degelijk ge-
streefd naar goede zeileigenschappen. De Bucket Regatta bij 
het Caribische eiland St. Barths is een wedstrijd waar de groot-
ste zeiljachten van de wereld verzamelen voor een potje rond 
de tonnen.

Verlangen
‘Natuurlijk, als je echt hoog aan de wind wilt zeilen en dan de 
maximale snelheid wilt halen, zal een sloeptuigage betere 
prestaties leveren dan een kits,’ erkent jachtontwerper Erik 
Wassen van Dijkstra Naval Architects. ‘Op een schip van bijna 
50 meter worden de krachten op het tuig met één enkele mast 
en een gigantisch grootzeil zo groot, dat het niet meer te hante-
ren is. Bovendien kom je dan ruim boven de maximale 62,5 me-
ter boven de waterlijn met de top van de mast, zodat de boot 
niet meer door het Panamakanaal kan. Bovendien vond de ei-
genaar die de boot liet bouwen tweemasters erg mooi. We wil-
den een snel zeilend, maar ook comfortabel jacht ontwikkelen. 
De eigenaar had eerder grote motorjachten, maar was na het 

Een aanlegsteiger annex 

zwemplateau klapt 

midscheeps hydraulisch uit 

de romp (foto Cory Silken)
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zien van het jacht Hetairos verliefd geraakt op het idee om met 
zo'n groot jacht snel te zeilen en toch veel luxe aan boord te 
hebben.’
De kits Hetairos werd in 2011 volledig in carbon gebouwd, met 
waterballast voor extra stabiliteit en een diepgang van 9,5 me-
ter. Het zeilplan werd op aerodynamische prestaties getest in 
de windtunnel. Ook dit jacht heeft de vormgeving van een 
loodskotter, met verticale boeg en overhangende spiegel. Het 
ontwerp van dit jacht is bij Dijkstra Naval Architects gemaakt. 
Zodoende stapte de rijkaard vol verlangen naar een snel en 
comfortabel zeiljacht naar dit ontwerpbureau om te bespreken 
hoe zijn wens kon worden vervuld. 
‘De eigenaar heeft in de periode van de ontwikkeling van Ka-

maxitha zeillessen gevolgd: hij had als motorbootvaarder vrij-
wel geen zeilervaring,’ vervolgt Wassen. ‘Toch was de op-
dracht heel duidelijk: zorg dat het jacht snel zeilt. Aan de 
andere kant moest de boot met een bescheiden bemanning ge-
varen kunnen worden en moest aan boord comfort zijn. Omdat 
één van de persoonlijke vrienden van de eigenaar aan een rol-
stoel gekluisterd is, moest bovendien in het gastenverblijf reke-
ning worden gehouden met de mogelijkheid met een rolstoel 
tussen de verschillende ruimtes als salon, bar en slaapvertrek-
ken te bewegen.’

Windingen
Het resultaat van alle afwegingen is een jacht met een relatief 
hoog tuig, waarop in verhouding tot de lengte van de waterlijn 
en het gewicht een vrij groot zeiloppervlak wordt gevoerd. Met 
een verhouding van zeiloppervlak (1108 m² aan de wind) tegen 
waterverplaatsing (245 ton) van 26,4 (berekend met square feet: 
lbs) komt Kamaxitha inderdaad in de grafieken tussen de wed-
strijdjachten terecht. Een ophaalbare torpedokiel met bulb van 
52.000 kilogram zorgt op 6,75 meter onder water voor een groot 
oprichtend moment om de zeildruk te compenseren. Zeilbedie-
ning gaat via hydraulisch aangedreven lieren. Grootzeil en be-
zaan rollen op in de giek. Feeders en onderdekse vallieren van 
Rondal zorgen voor het in- en uitrollen van de laminaatzeilen 
van North Sails. De blade jib – de scherp gesneden fok voor op-
kruisen – en de reacher – de genua voor ruimere koersen – 
worden geborgen op Reckmann-rolreefinstallaties. Schoten van 
al deze zeilen worden bediend met onderdekse lieren van Ron-
dal. De vallen worden tijdens het zeilen ontlast doordat de eind-
platen bovenaan grootzeil en bezaan in klemmen vallen. Voor-
lijkspanning is dan te variëren met de cunningham. Afwijkend in 
de zeilvoering is de bediening van de gennaker. ‘Die wordt ge-
hesen in een slurf,’ licht Wassen toe. ‘Voor de schoten wilden 
we een “gewone” deklier met vrijloop. Zo kan de bemanning de 
schoten van de enorme gennaker (1358 m²) op de lier beleggen 
en alvast voldoende windingen om de lier slaan. Bij het hijsen 
en uit de slurf komen van de gennaker kan dan heel snel op de 
hand de vrijgekomen ruimte uit de schoot worden getrokken. 
Daarvoor is het wel nodig dat de lier een vrijloop heeft, anders 
geeft de schoot met alle windingen veel te veel wrijving. Op het 
moment dat de gennaker vol waait, komt uiteraard veel druk op 
de schoot te staan. Daarom moet op dat moment de schoot al 
vaak genoeg om de lier gewikkeld zitten.’ De lieren die aan deze 
specificaties voldoen, werden gevonden bij Lewmar.

Oliedruk
Alles bij elkaar beschikt het jacht over tien onderdekse Ron-
dal-lieren voor vallen en schoten, twee Rondal hydraulische 
rolgieken, twee Reckmann-voorstagrollers en maar liefst der-
tien Lewmar-deklieren. Nog meer hydraulisch vermogen wordt 
gevraagd door de 103 kW Hundested FT4 ophaalbare boeg-
schroef en de ophaalbare 73 kW hekschroef van dezelfde leve-
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Kamaxitha
• Ontwerp: Dijkstra Naval Architects
• Interieurontwerp: Rhoades Young Design
• Projectmanagement: Jens Cornelsen Yacht Con- 

                                                sultant
• Werf: Royal Huisman
• Opgeleverd: 2012
• Lengte over alles: 55,42 m
• Lengte romp: 48,97 m
• Lengte waterlijn: 42,08 m
• Grootste breedte: 9,06 m
• Diepgang kiel op/neer: 4,50 m/6,75 m
• Waterverplaatsing: 245 ton
Zeiloppervlaktes
• Grootzeil: 423 m²
• Bezaan: 284 m²
• Fok: 391 m²
• Genua: 629 m²
• Gennaker: 1385 m²
•  Halfwinder (stagzeil  

aan bezaanmast): 204 m²
• Kotterstagzeil: 218 m²
• Stormfok: 91 m²
Classificatie
Gebouwd volgens Lloyd's Register EMEA en MCA
Vlaggenstaat: Cayman Islands, voldoet aan eisen Large 
Yacht Code 2 < 500 GT
Spanten Alustar H112, rompbeplating Alustar H321
Voortstuwing
• Hoofdmotor:  MTU type 12V2000M60: 600 kW @ 

1800 omwentelingen
• Keerkoppeling:  ZF 3000A, overbrenging 3,28:1 

onder een hoek van 10 graden
• Schroef:  Hundested VP9½, 1400 mm, vier-

blads met instelbare spoed
• Generatoren:  2x Northern Lights M106A 67 kW, 

50 Hz
• Actieradius (motor): 2700 mijl bij 10 knopen
Tanks
• Brandstof:  18.000 liter
• Drinkwater:  8600 liter
• Vuilwater:  2000 liter
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rancier. Dan is er nog hydraulisch vermogen nodig voor het om-
hoog pompen van de kiel. Het totaalgewicht van 65 ton, met 52 
ton in de bulb, wordt met drie forse cilinders verticaal omhoog 
gestuwd. De opwaartse en neerwaartse slag van 4,5 meter 
naar 6,75 meter diepgang vergt twee minuten en vijftien secon-
den. Ook het zwemplateau dat vanuit de zijkant van het jacht 
kan worden neergelaten, wordt hydraulisch bediend.
Het benodigde vermogen wordt geleverd door de twee 
Northern Lights-generatoren van 67 kW, die elk een pomp aan-
drijven waarmee in totaal 65 kW hydraulisch vermogen wordt 
opgewekt. Dat is genoeg voor het bedienen van de schootlie-
ren. De 805 pk sterke hoofdmotor drijft de grootste hydraulische 
pomp aan, direct op de aandrijfas gemonteerd tussen motor en 
keerkoppeling. Die pomp levert 240 kW vermogen voor het be-
dienen van de kiel, boeg- en hekschroef en de vallieren.

Zeilwissel
De uitdrukkelijke wens van goede zeilprestaties leidde in het 
ontwerp van de tuigage niet tot extremen. ‘We hebben bekeken 
welke voordelen carbonvezel verstaging zou opleveren ten op-
zichte van roestvrijstalen rod rigging. In de meest gunstige om-
standigheden zou carbon verstaging 0,4 procent meer snelheid 
kunnen opleveren met verder gelijke zeilvoering op dit jacht. De 
hogere kosten en de onzekerheid over de levensduur van de 
nieuwste soorten carbon verstaging vonden we niet opwegen 
tegen de snelheidswinst,’ meldt Wassen. ‘Bovendien: het levert 
een veel grotere snelheidswinst op als je op tijd nieuwe zeilen 
koopt. Als Kamaxitha voor de start van de St. Barths Bucket 
met een mooi nieuw setje laminaat wordt opgetuigd, is de winst 
veel groter dan die van carbon verstaging.’
Tijdens zo'n wedstrijd is de bemanning veel groter dan tijdens 

Kamaxitha onder grootzeil, bezaan en halfwinder (foto Cory Silken)
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privétochten van de eigenaar of tijdens overtochten als de be-
manning het jacht voor de eigenaar naar een nieuwe bestem-
ming brengt. Toch moet ook de kleinere bemanning het jacht 
kunnen zeilen. ‘Kamaxitha zeilt aanzienlijk sneller dan hij met 
de motor kan varen,’ meldt Wassen. Met de zeilbediening op 
draagbare controllers kan de bemanning een ideale positie op 
het dek kiezen om de trim goed te bekijken en van daaruit 
draadloos de hydraulica aan te sturen. Dat maakt het ook tij-
dens tochten met kleinere bemanningen mogelijk de zeilen te 
zetten. ‘We streven altijd naar een zo intuïtief mogelijke zeilbe-
diening en dekplan. Als de indeling goed is, weet een zeiler als 
vanzelf welke lijn voor welk zeil en welke trimfunctie is. Dat 
maakt het zeilen prettiger, helpt de zeilers beter te trimmen en 
het vergroot de veiligheid.’

Staalkabels
De stuurinrichting van Kamaxitha bestaat uit een carbon diep-
stekend balansroer aan een carbon roerkoning. De overbren-
ging naar de stuurwielen is conventioneel met staalkabels. ‘Dat 
geeft de meest accurate feedback over de zeiltrim,’ licht Was-
sen toe. ‘Dankzij het balansdeel van het roer is het grote jacht 
te sturen met directe kabeloverbrenging. Dat gaat prima tijdens 
motoren, bij het zeilen blijft het roer vrij licht en geeft veel feed-
back, ook op hoge snelheid. Pas als de trim niet in orde is, ko-
men er te grote krachten op het roer. Maar dan is het wel met- 
een duidelijk dat de trim moet veranderen. Dit maakt het een 
echt zeiljacht. Tijdens het zeilen stimuleert het om zo goed mo-
gelijk te trimmen. Zeker met een kits kun je perfecte balans in 
het zeilplan bereiken door goed te trimmen.’
Spits en verticaal als de boeg is, is het lastig het anker te ber-
gen. Helemaal voorin is eigenlijk te weinig ruimte voor een fat-
soenlijke ankerroller. Bovendien zit de verticale boeg in de weg 
bij het uitgooien en ophalen van het anker: dat zou de boeg be-
schadigen. Het onderwater anker is de uitkomst. Een innovatie-
ve oplossing, die wat extra installaties aan boord vereist. Onder 
het anker is een plaat, die precies past in het gat in de romp, 
onder de waterlijn, waardoor het anker wordt uitgeworpen. Bij 
het ophalen van de ankerketting zorgt een speciale rail ervoor 
dat het anker in de juiste positie wordt gedraaid waardoor de 
afsluitende plaat exact in de uitsparing in de romp valt. Een in-
spectieluik bij de ankerkluis onder water maakt het mogelijk te 
controleren of geen andere lijnen aan het anker zijn blijven 
hangen bij anker opgaan.

Ondersteuning vanaf de wal
De staat van techniek en het functioneren van de boordsyste-
men op Kamaxitha zijn van afstand te controleren. Zolang er in-
ternetverbinding is – en dat is dankzij wifi, gsm en satellietver-
bindingen vrijwel overal ter wereld – kunnen de engineers van 
Royal Huisman inloggen op het boordnet en het functioneren 
van de systemen controleren of instellingen wijzigen. Dit alles 
niet zonder medeweten van de eigenaar of kapitein. 

Volbloed
Een bar met biertap in de kajuit, een rolstoelvriendelijk gasten-
verblijf, een eigenaarskajuit in het achterschip met eigen dek-
huis en kuip: Kamaxitha biedt de weelde van een volbloed super-
jacht. De klassieke uitstraling van een antieke loodskotter is tot 
in de puntjes doorgevoerd. Zo zijn er zelfs geen patrijspoorten in 
de romp. Al het daglicht valt via de ramen in de opbouw en via 
koekkoeken in het dek in het interieur. 
De luxe en de schoonheid hebben Dijkstra Naval Architects, Ro-
yal Huisman en interieurontwerpers Rhoades Young Design ge-
koppeld aan moderne, maar bewezen techniek in een uitgekien-
de configuratie. Op het geheel staat een geoptimaliseerd kitstuig 
dat bedieningsgemak biedt, maar ook flinke snelheden op het  
log kan toveren. De theoretische rompsnelheid is 16 knopen. 
Halfwinds zeilend in tien knopen ware windsnelheid, haalt het 
jacht al makkelijk 8 knopen bootsnelheid tijdens de eerste zeil-
tochten. Met een beetje surf ruimwinds hoopt de kapitein toch 
wel herhaaldelijk de 20 knopen te zien. Of deze performance 
cruiser ook op de wedstrijdbanen zal excelleren, weten we over 
een maand.

Aan stuurboord in het centrale dekhuis is een navigatietafel met touch screens voor  

elektronische navigatie en het bedienen van alle elektronische apparatuur aan 

boord, van lampen en televisies tot de airconditioning. Seinvlaggen worden  

opgeborgen in hun eigen vakje in de kast naast de navigatiehoek (foto Cory Silken).
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Door S. van Duyn en B. Scheeren 

Second Generation Intact 
Stability Criteria Level 2
Over the past decades, there have been signifi cant changes in the design and 
operation of ships. As the current intact stability legislation has not kept pace 
with these changes, the International Maritime Organisation (IMO) is 
developing the so-called second generation intact stability criteria. 

Special

During the 48th session of the IMO SLF Sub-committee in September 
2005, work on the second generation intact stability criteria was 
started. However, superyachts had not been specifi cally considered 
until the 53rd SLF meeting when the Superyacht Builders Association 
(SYBAss) noted that the then proposed criteria were predominantly 
tested on large and partly full ships like tankers, bulk carriers and 
container ships. As yachts are small and slender ships, SYBAss con-
sidered further research into the criteria necessary. 
A previous article in SWZ, titled “Second Generation Intact Stability 
Requirements for Superyachts” by C.M. van Hooren (volume 133, 
July/August 2012), explained what the second generation stability 
criteria imply. The overall structure of the criteria was clarifi ed, the 
failure modes were identifi ed and initial results of “Level 1” criteria 
calculations for yachts were reported. Partly based on that work, the 

Level 1 criteria for parametric roll and pure loss of stability have been 
modifi ed and are now considered better suited for superyachts.
In this article, the “Level 2” criteria for two of the fi ve failure modes, 
that is, parametric roll and pure loss of stability, are introduced and 
results of calculations are discussed. The purpose of the calculations 
was to verify the assumed discriminatory nature of the Level 1 and 
Level 2 criteria and to establish which of the now proposed Level 2 
methods for pure loss of stability are more suited for superyachts.
It is to be noted that work on the second generation intact stability 
criteria is still ongoing. During 2014, a choice between mentioned op-
tions will probably be made and undecided items resolved.

Level 2 Criteria
The testing of the second generation intact stability criteria com-
prises a phased approach. For each failure mode, a ship is fi rstly 
tested for vulnerability using the simple Level 1 criteria. If the ship 
does not satisfy the Level 1 criteria, the more advanced Level 2 cri-
teria are to be applied. Analyses of Level 2 criteria require much 
more effort, but results are less conservative as the actual hull 
shape and realistic wave profi les are taken into account. In case 
the ship is also found vulnerable when applying the Level 2 criteria, 
vulnerability shall be investigated in more detail by direct analysis 
and, if necessary, the ship is provided with operational limitations. 
Alternatively, design parameters can be modifi ed to improve the 
stability characteristics.

Pure Loss of Stability
Pure loss of stability may appear when a wave passes alongships. 
See the fi gure on the left explaining a possible scenario for the devel-
opment of pure loss of stability. The resulting decrease of stability 
may lead to total capsize of the vessel. Pure loss of stability is a sin-
gle-wave event.
For the Level 2 calculations of pure loss of stability, vulnerability is 
determined by one standard, that is, a ship is deemed not vulnerable 
in case:

Possible 

scenario for the 

development of 

pure loss of 

stability 

(courtesy US 

SLF Delegation)
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 X < RPL0     
      (1)
 X = Max(CR1,CR2,CR3)

In which:
• CR1, CR2 and CR3 represent weighted averages of certain stabili-

ty criteria for the ship considered to be statically positioned in a 
wave;

• RPL0 = 0.06 for wave option 6 – A;
• RPL0 = 0.15 for wave option 6 – B.
At this time, two wave options are proposed coded 6-A and 6-B. In 
both options, the stability is calculated for the ship exposed to a set 
of waves. For option 6-A, sixteen waves of different lengths and 
heights are considered, for option 6-B 306 waves of length equal to 
the length of the ship, but of different heights are considered. The 
wave cases for option 6-A are provided in a table. For wave option 
6-B, the waves are derived from a wave scatter diagram.
The three stability criteria in (1) are calculated according to:

 CR1 = ∑N
i=1 WiC1i

 CR2 = ∑N
i=1 WiC2i

 CR3 = ∑N
i=1 WiC3i

Wi is a weighting factor expressing the probability of occurrence of 
wave (i).
C1i, C2i and C3i are equal 0 or 1 depending on stability parameters 1, 
2 and 3 for the ship in wave (i). 
The procedure for testing vulnerability for pure loss of stability is as 
follows. For each wave (i) the stability of the ship is calculated for 
ten wave crest positions (j) spaced at ten per cent of the ship 
length. The values of C1/2/3j are set to 0 in case the corresponding 
stability criterion is not violated, otherwise set to 1. Violation of the 
three stability criteria is assessed as follows:

The value of the angle of vanishing stability φV is the minimum angle 
occurring when wave (i) passes the ship.

The value of the angle of loll φloll is the maximum angle occurring 
when wave (i) passes the ship. 

The maximum value of the righting lever curve GZmax is the minimum 
value of GZmax occurring when wave (i) passes the ship.
Hi = height of wave (i); 

λi = length of wave (i); 
d = draft corresponding to the loading condition under consideration;
FN = Froude number.

Parametric Roll
Parametric roll has the same physical basis as pure loss of stability. 
The difference is that this mode is a multi-wave event. The stability 
failure mode parametric roll may occur as a result of periodic stabil-
ity variations in waves. Level 2 vulnerability for parametric rolling is 
determined by two criteria. 
A ship is considered not vulnerable in case: 

• C1 < RPRO or,
• C1 > RPRO and C2 < RPR1

Where:
• C1 = ∑N

i=1 WiCi ;
• For the calculation of C2, methods are yet to be developed;
• The values for the standards RPR0 and RPR1 are still to be decided, 

but proposed are RPR0 = [0.06 or 0.1] and RPR1 = [0.15 or 0.25]. 
In case neither of the two criteria is met, a ship is deemed vulner- 
able to the parametric rolling failure mode. 
For the calculation of C1, N = 16 prescribed waves of different 
lengths and heights are to be considered. For each wave (i) the sta-
bility of the ship is calculated for ten wave crest positions (j) spaced 
at ten per cent of the ship length. Wi is a weighting factor express-
ing the probability of occurrence of wave (i). Ci is set to 0 if the cor-
responding stability criterion is not violated, otherwise set to 1.
A ship is considered vulnerable for parametric roll in a specific 
wave case (Ci = 1) when one of the following criteria is not met:

Provided that:
• VPRi < VS

Where:
•    GM(Hi,λi) is the average value of the ships metacentric height 

[m] occurring when wave (i) passes the ship;
•    ∆GM(Hi,λi ) is half the difference between the maximum and the 

minimum value of the metacentric height [m] occurring when 
wave (i) passes the ship;

•   VPRi is the reference ship speed [m/s] corresponding to paramet-
ric resonance conditions.

The value of standard RPR is still to be decided from one of the fol-
lowing:
For option 1-A:

RPRA = 0.5;
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For option 1-B:

Where:
• Cm is the midships section coefficient;
• ABk is the overall area [m2] of bilge keels (which may include 

non-retractable stabilisers);
• L is the length [m] between perpendiculars;
• B is the moulded breadth [m] of the ship.
SYBAss’ preference is RPRB as it takes the effect of bilge keels and 
non-retractable stabilisers into account. Since the final standard 
will be decided later, calculations are performed for both standards.
VPRi represents the speeds above which the ship becomes vulner- 
able to parametric rolling, due to the natural roll period of the ship. 
This value is compared to VS, the service speed [m/s] of the ship, 
and is calculated as:

Where:
• Tφ is the roll natural period [s] in calm water;
• GM is the metacentric height in calm water;
• g the acceleration due to gravity, which may be taken as g=9.81 

[m⁄s2].

Results
The naval architect software PIAS is used to calculate the different 
methods. Results of Levels 1 and 2 assessments of parametric roll 
and pure loss of stability for two superyachts are presented in the 
table. 
Although initially free surface effects were not mentioned for Level 
2 calculations, they have been considered here by using the fluid 
KG instead of the solid KG in the calculations. 
The sample of superyachts considered in this article is very small. 
Observations mentioned below should therefore be considered as 
indicative. 

Firstly, the results indicate that superyachts are more sensitive to 
parametric roll and pure loss of stability in light conditions of load-
ing. This is an important observation as in initial stages, designers 
are inclined to focus on full load design conditions in order to verify 
compliance with commercial contractual requirements. 
Secondly, the results for parametric roll confirm the discriminatory 
nature of Levels 1 and 2 vulnerability. Although the results of option 
1-A and 1-B for parametric roll do not differ for the sample ships, 
option 1-B is preferred, as mentioned earlier. 
Thereafter, ship SYB02_02 in light loaded condition is found vulner- 
able for pure loss of stability at both Levels. Vulnerability at Level 2 
was caused by CR3 (GZmax). CR1 and CR2 did not indicate vulnerabili-
ty.
Finally, wave option 6-B for the vulnerability criteria for pure loss of 
stability has not been assessed here. For superyachts, with lengths 
between 40 and 100 m, wave option 6-B results in unusually large 
wave steepness. This has also been noted by the related IMO cor-
respondence group, which has limited the wave steepness to 0.1. 
However, the adoption of such limitation raises questions about the 
physical background of the method. Furthermore, from the aspect of 
consistency, it seems advisable to choose wave option 6-A instead 
of 6-B. Since both pure loss of stability and parametric roll are dy-
namic responses in waves, it seems preferable that both methods 
are based on the same wave principles. Finally, calculations with 
wave option 6-B require a greater effort compared to wave option 
6-A, whilst in the process, a large number of equal wave steepness-
es can be discarded as a result of the limitation of the steepness. 
For all those reasons, SYBAss' preference is to adopt wave option 
6-A.

Manageability
To make Level 1 and Level 2 analyses of parametric roll and pure 
loss of stability less demanding and more easily accessible for pre-
liminary design work, suppliers of naval architectural software are 
advised to automate the calculation of the vulnerability criteria as 
much as possible.

Results of Level 

1 and Level 2 

stability criteria
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Door ing. D. de Jong

Pleasure Yacht or Passenger Ship?
Designing a Luxury Superyacht in Compliance with the 
Passenger Yacht Code

Oceanco is a builder of superyachts, established in 1987 and situated in 
Alblasserdam. Since the start-up, Oceanco has earned a worldwide reputation 
of building extremely sophisticated superyachts to the highest standards of 
technology achievement and in accordance with the latest international rules and 
regulations. In 2010, Oceanco received an order to design and build a superyacht 
suitable for up to 26 guests under both private and commercial operation.

Special

To build this PYC 

compliant mega 

yacht, Oceanco 

had to fi nd a 

precarious 

balance between 

luxury and 

regulation

The market for large yachts has been very buoyant over recent years. 
Since 2004, the number of large yachts has grown rapidly, the num-
ber of yachts with a length of over 100 metres doubled from four-
teen to 28. In 2013, eight yachts entered the top hundred of largest 
yachts, these eight yachts representing an average length of close 
to 100 metres, including a 180 metres yacht, ranking the top of the 
list. Although exact fi gures do not exist, it is generally accepted that 
there are over 4000 yachts with a length of over 30 metres and in 
2013 approximate 160 yachts were delivered worldwide. Traditional-
ly, the Netherlands has a very strong position in the yacht market, 
holding a market position of approximately fi fteen per cent (if meas-
ured in length and an even higher percentage if measure in value). 
According to the Boat International Global Order book 2013, ‘A trend 
for this 2013 Order Book is the inclusion of some enormous yachts; 
no less than fourteen projects over the mythical 100 meters are cur-
rently on order - a new record for the industry...’
Furthermore, the forecast for 2014 and beyond is that more su-

peryachts (it is generally accepted that a superyacht is defi ned as a 
yacht with a length in excess of 50 metres, fi nished to the highest 
possible degree of luxury) will be built, most of them suitable for 
well over twelve guests.

The Passenger Yacht Code
Since the launch of the Large Commercial Yacht Code (also referred 
to as Large Yacht Code, LY Code) at the end of 1998, it has been the 
norm to which large commercially and privately operated yachts 
have been built. The LY Code is ‘applicable to yachts which are 24 
metres and over in load line length, are commercially used for sport 
or pleasure, do not carry cargo and do not carry more than twelve 
passengers’ [1]. Until the third edition of the code of 2012, an upper 
limit of 3000 GT was applicable.
As a result of those limitations, an increasing number of (large) 
yachts were built to full Solas requirements, although it was recog-
nised by the regulatory bodies that the requirements for passenger 
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Category of yacht Passenger Yacht Unrestricted Engaged in 

Trade (PY-U)

Pleasure Vessel not Engaged 

in Trade

PY-1 PY-2

Operational Area 

(except for polar regions)

Unlimited Unlimited Prescribed international 

voyage

 (see definitions)

60n.m. of a safe haven  

and 20n.m. from land in  

conditions not exceeding 

wind force 6 and sea state 

5 on Beaufort scale

Damage Stability Standard < 80 m L

 Chapter 4 Part VI

≥ 80 m L

Chapter 4 Part II

< 80 m L

Chapter 4 

Part VI

≥ 80 m L

Chapter 4 

Part II

< 80 m L

Chapter 4 

Part VI

< 80 m L

Chapter 4 

Part VI

≥ 80 m L

Chapter 4 

Part II

LSA71 7273

≤ 50 Persons 300% Liferafts

+

Additional Provisions     

(Chapter 4 Part VII)

300% Liferafts          +                   

Additional Provisions     

(Chapter 4 Part VII)

300% Liferafts 300% Liferafts                                                    

+                                                                   

Additional Provisions

 (Chapter 4 part VII)

300% Liferafts

> 50 & 

≤ 99 Persons

Lifeboats 

(as per Section 7.21)

> 99 & 

≤ 120 Persons

Lifeboats (as per Section 7.21) 

+ Doctor

Lifeboats (as per Section 7.21)

+ Doctor

Lifeboats (as per Section 7.21)

+ Doctor

Lifeboats (as per Section 7.21) 

+ Doctor

ships were ‘in some instances disproportionally onerous in terms of 
design and cost’ [2]. Accordingly, the Red Ensign Group, supported 
by the various stakeholders in the industry, developed The Code of 
Practice for Yachts Carrying 13 to 36 Passengers (also referred to 
as Passenger Yacht Code, PY Code or PYC), which was released at 
the end of 2010.
The PYC is based on the Solas convention, but adopted to suit the 
specific requirements related to the design and operation of a luxu-
ry superyacht. An overview of the major differences between the 
two Codes is listed in table 1.

Application of the PY Code
Since the project started prior to the formal release of the code, 
neither the flag state and classification society, nor the shipyard 
had any experience with regards to the implementation and implica-
tions of these regulations. As with every new set of rules and regu-
lations, all parties involved went through a steep learning curve, un-
derstanding the full implications of the code, while ironing out some 
inconsistencies and imperfections.  
Following a formal kick-off meeting at which all stakeholders were 
present, a stable basis was set to ensure there was a full under-
standing by all parties involved of the implications of the new regu-
lations.

Design Brief 
The following design brief was derived following the discussions 
with the owner at the start of the project:  
• accommodation for at least 26 guests, divided over at least ele-

ven guest cabins (including owner’s cabin),
• large owner’s stateroom,
• large dining room,
• two salons,
• large sauna and beach club (including gym facilities),
• two large tenders (at least 10.5 metres each),
• fully compliant helicopter deck for EC135 with refuelling facility,
• unrestricted, worldwide operation, including ice class notation,
• give appropriate consideration to the environment, and
• possible to use either commercially or privately.
Considering the number of guests requested, building in accord-
ance to the PY Code would offer substantial benefits, especially 
since it will be the first superyacht designed to and built in accord-
ance with the new code, allowing up to 36 guests on board without 
any restrictions, both in private and commercial operation.
With the initial selection of the PY Code, the exterior designer re-
quested to avoid: lifeboats, too much interference with the exterior 
styling of the yacht, too many restrictions to the general arrange-
ment and a substantial increase of the cost.

Subject Large Yacht Code, edition 3 Passenger Yacht Code, edition 4

Construction In compliance with the applicable Classification Society rules and 

regulations; in case of Lloyd’s Register to comply with the Special 

Service Crafts.

In compliance with the Classification Society rules and regulations 

as applicable for a passenger ship.

Stability and  

watertight  

integrity

Severe Wind and Rolling (Weather) criterion not applicable.

Relaxed single compartment damage stability to be complied with.

Severe Wind and Rolling (Weather) criterion fully applicable. 

Pending size and type of notation 

Deterministic or probabilistic damage stability requirements to  

be complied with. In certain cases also deterministic two compart-

ment “enhanced Survivability” standard is applicable.

Fire Protection, 

Detection and  

Extinction

With an addressable fire detection and automatic fire extinguis-

hing system installed, no limitations to the use of combustible  

materials for the outfitting of the crew and luxury interior spaces.

Fully addressable fire detection and extinguishing system is  

required. All interior is to be made of non-combustible materials, 

with the exemption of the linings in the luxury accommodation  

(not part of escape routes). Fire load calculation to be made.

Means of escape Relaxed requirements for escape routes are applicable, conside-

ring the location and number of people normally in the considered 

room. Dead end corridors and pull dow n ladders as part of the es-

cape route are acceptable.

In compliance with Solas passenger ship requirements (that is, 

FSS code), such as: dead-end corridors not allowed, each WT 

compartment normally to be provided with a staircase, et cetera.

Life Saving  

Appliances

Throw overboard life-rafts acceptable. Dry-shot evacuation required, with Davit launched life-rafts as a 

minimum.

Crew  

accommodation 

Substantial equivalence of the MLC requirements is acceptable. Full compliance with the MLC 2006 regulations as applicable to 

Passenger Ships to be complied with.

Table 1. Differences between the Large Yacht Code and the Passenger Yacht Code
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As can be seen in table 2, the PY Code is built up around some basic 
combinations of: type of operation, area of operation, length of the 
vessel and selection of Life Saving Appliances (LSA), resulting in 
various levels of damage stability requirements. 
To ensure a smooth design and build process, it is essential to make 
the correct selection of those variables at the start of the project, as 
this will drive the development of the general arrangement.

Enhanced Survivability Requirements
Considering the design brief, it was decided to select the following 
flag state notation “Passenger Yacht Unrestricted, engaged in 
Trade”.
When limiting the load line length to less than 80 metres, no life-
boats are required while still having the possibility to carry up to 99 
persons, that is, guests, crew and other complement. As a side ef-
fect, this will require the yacht to comply with the “Enhanced Sur-
vivability” requirements, as specified in chapter 4, part VII of the PY 
Code. The requirements for the enhanced survivability do create a 
harsh restriction on the length of the watertight compartments, the 
distribution of the watertight compartments along the ship’s length 
and the necessity to avoid asymmetric flooding. Based on initial de-
terministic based damage stability calculations, a careful balance 
was found between the length of each compartment and the loca-
tion in relation to the general arrangement. This resulted in some 
compartments being rather restrictive with regards to their mini-
mum length, which was at odds with practical arrangements, such 
as the propulsion installation dictating a minimum length of the en-
gine room. Although not required, the yacht also complied with the 
probabilistic damage stability requirements.
As a result of the enhanced survivability requirements, two addi-

tional water-tight compartments were required in comparison to a 
comparable 90 metres, 3000 GT luxury yacht built in accordance to 
the LY Code. 

Life Saving Appliances
With all lifesaving appliances required to meet the requirements of 
the Life Saving Appliance Code (LSA code), the position of equip-
ment has to be considered very carefully in the early stage of the 
design. Various locations have been investigated, but in general, it 
can be concluded that the life-rafts and rescue tenders (or lifeboats 
as might be applicable) have to be located around mid-ship and at 
least on one deck above main deck. From a design point of view this 
is far from ideal, as this is considered prime “real estate” for the 
owner and his guests. 
As a minimum, two rescue tenders are required, to be located in 
such a position that they can be launched safely under trim and heel 
as defined in the LSA code. Since a dry evacuation is required, davit 
launched life-rafts are considered to be a minimum requirement. 
Marine Evacuation Systems can be used, but always in conjunction 
with David Launched Life-rafts, never as a stand-alone system. In 
accordance to the LSA code, the davits for both the rescue tenders 
and the life-rafts will need to be equipped with back-up provisions, 
such as mechanically stored back-up power or manual operation. In 
order to save space and weight, following a Failure Mode Effect 
Analysis (FMEA), the flag state authorities agreed to replace the me-
chanically stored back-up power with a battery system.  

Escape Routes
Where the LY Code will allow the use of vertical ladders and escape 
hatches in the deck above, the PY Code will normally demand at 

Category of yacht Passenger Yacht Unrestricted Engaged in 

Trade (PY-U)

Pleasure Vessel not Engaged 

in Trade

PY-1 PY-2

Operational Area 

(except for polar regions)

Unlimited Unlimited Prescribed international 

voyage

 (see definitions)

60n.m. of a safe haven  

and 20n.m. from land in  

conditions not exceeding 

wind force 6 and sea state 

5 on Beaufort scale

Damage Stability Standard < 80 m L

 Chapter 4 Part VI

≥ 80 m L

Chapter 4 Part II

< 80 m L

Chapter 4 

Part VI

≥ 80 m L

Chapter 4 

Part II

< 80 m L

Chapter 4 

Part VI

< 80 m L

Chapter 4 

Part VI

≥ 80 m L

Chapter 4 

Part II

LSA71 7273

≤ 50 Persons 300% Liferafts

+

Additional Provisions     

(Chapter 4 Part VII)

300% Liferafts          +                   

Additional Provisions     

(Chapter 4 Part VII)

300% Liferafts 300% Liferafts                                                    

+                                                                   

Additional Provisions

 (Chapter 4 part VII)

300% Liferafts

> 50 & 

≤ 99 Persons

Lifeboats 

(as per Section 7.21)

> 99 & 

≤ 120 Persons

Lifeboats (as per Section 7.21) 

+ Doctor

Lifeboats (as per Section 7.21)

+ Doctor

Lifeboats (as per Section 7.21)

+ Doctor

Lifeboats (as per Section 7.21) 

+ Doctor

Table 2. Categories of passenger yacht, standards of stability and survivability, LSA scales, maximum persons carried and other related matters
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least one staircase within each watertight compartment leading to 
open deck or preferably towards the muster station, as well as a 
secondary horizontal escape to the adjacent  watertight compart-
ment. 
Together with the restrictions on the use of dead-end corridors, it 
can be concluded that yachts built under the LY Code have escape 
routes that are a result of the general arrangement while yachts 
built under the PY Code have a general arrangement that is a result 
of the location of WT compartments with associated staircases and 
corridors.  
Care is to be taken that all escape routes, corridors and stairways 
(including all the doors part of the escape routes) have a clear pas-
sage of at least 900 millimetres wide (in between the handrails). 

Windows in Way of Escape Routes
Under the PY Code, windows located adjacent to escape routes, 
muster stations and in way of life saving appliances will need to be 
fire rated (A-60 or A-30 class depending upon the situation). This im-
poses stringent restrictions on the design and appearance of win-
dows. The exterior yacht designer asked for flush fitted glass sur-
faces, whilst the interior yacht designer demanded large size 
windows, both flat and curved and providing unobstructed views 
from the main living areas. Such windows were not available on the 
market and, therefore, Oceanco started a specific R&D programme 
to develop an acceptable solution for flag state, classification soci-
ety, designers and owner. Various fire tests have been carried out, 

using a combination of different glass thicknesses and different 
glass specifications in combination with different installation meth-
ods, resulting in an approved fire rated window configuration, suit- 
able for both steel hull and aluminium superstructure application, 
acceptable to all parties involved. 

Interior Outfitting
Whilst a traditional luxury interior of a superyacht will consist of a 
wide variety of combustible and low-flame spread materials, such as 
various treated and untreated (rare) wood selections, fabrics, leath-
ers, lacquer finishes, marbles, et cetera, within the PY Code the use 
of combustible or low flame spread materials is very restricted. In 
principal, all internal bulkheads, linings, grounds, ceilings, and so on, 
are to be non-combustible. Only in the owner and guest areas, not 
part of a stairway or corridor, combustible materials can be selected 
for the exposed, finished material. In such cases, a fire load calcula-
tion for each area or room will need to be approved by the classifica-
tion society and flag state authorities. Even when the total fire load in 
a room is within the given limits (the caloric value may not exceed 
45MJ/m2 of the area for the thickness used), fire breaks were re-
quested to divide larger surfaces covered with a combustible materi-
al or as separation between two different combustible materials ap-
plied on a wall or ceiling. Further guidelines on the use of 
combustible materials in luxury interiors can be found in [3].  
These guidelines proved to be a serious restriction for the interior 
designer, since very limited materials are currently available with 

FEA model used 

for the analysis 

and optimisation 

of the helicopter 

deck structure
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the required certification or in compliance with the requirements. 
With the correct combination of marbles, stones, leather and metal 
finishes, combined with a limited amount of wood and fabric, a 
spectacular interior has been created, to the full satisfaction of the 
interior designer. Due to confidentiality restrictions interior images 
cannot be presented.

MLC Compliant Crew Accommodation
Even though the Maritime Labour Convention (MLC) 2006 was only 
ratified in 2013, and since the same regulations had already been in-
cluded in the PY Code, it was decided to also build the crew accom-
modation for this vessel fully in accordance with these require-
ments. Whilst the LY Code has achieved an equivalent standard for 
yachts of this size (less demanding), within the PY Code the full MLC 
requirements with regard to crew cabin size, number of persons per 
cabin, day rooms, engineer’s and deck offices are applicable. Even 
though Oceanco was known for building yachts with well laid-out 
crew areas and most cabins already complied with the MLC regula-
tions, the increased number of officers and additional requirements, 
such as for an engineer’s office beside the engine control room and 
day rooms for officers (if above 3000 GT), more space has to be allo-
cated for the crew quarters reducing the space for the luxury ac-
commodation. Whilst it is essential to offer the crew suitable work-
ing and living space, a good balance has to be found within the 
overall given space between crew (including service spaces) and 
luxury accommodation. Since a yacht of this size is normally operat-
ed with a crew to passenger ratio or in excess of 1.0, complying 
with the MLC accommodation requirements creates a significant 
impact on the vessel’s overall design.

Helicopter Landing Facilities 
As part of the design brief, an approved helicopter platform had to 
be provided, including a helicopter refuelling installation. Although 
often installed on commercial vessels, yachts are rarely outfitted 
with an approved and fully compliant helicopter platform. Within the 
PY Code, a certified helicopter landing platform is required if heli-
copter operations are foreseen, both in commercial operation as 
well as in private use. The approvals of the landing area and associ-
ated safety requirements have been delegated by the flag state to 
the Helicopter Certification Agency (HCA), located in Aberdeen. 
For the exterior designer, it was essential to have the helicopter 
landing area well integrated in the overall exterior design of the 
yacht. The minimum helicopter landing area requirements as inte-
grated in the PY Code are derived from the UK Civil Aviation Authori-
ty Paper 2004. One of the requirements is a 215 degree obstacle free 
zone, limiting the location of the helicopter landing area to the front 
or aft side of the yacht. Considering the aft area would offer a more 
sheltered position and can also be used for other functions, the aft 
deck was considered the more appropriate location.
A detailed structural analysis was prepared for the helicopter deck, 
considering not only the crash load as per classification require-
ments (2.5 times the maximum allowed take-off weight), but also the 

loads resulting from the sliding davits located under deck for 
launching the main tenders. The Finite Element Analysis (FEA) was 
performed to optimise the deck structure in terms of weight and 
stiffness within the given space, since it was essential to provide 
maximum height below deck for the tenders. See the figure for the 
FEA model used for the analysis and optimisation of the helicopter 
deck structure.
Further requirements such as landing markings, deck lighting, sepa-
rate scupper system, integrated fire fighting system, deck lashings 
and air to ship communications are relatively easily complied with.
Due to the stringent guidelines regarding the storage of helicopter 
fuel storage on-board, the location of the tanks and associated in-
stallation is very limited and should be considered in the very early 
stage of the design. 

Maintaining the Character
This article only provides a limited overview of all the smaller and 
larger challenges that had to be overcome during the design, engi-
neering and production of the first PY Code compliant yacht. Some 
of these challenges have now been resolved and can be integrated 
in any new design; some others will always remain a challenge for 
the shipyard and designers to comply with. 
While the yacht is currently undergoing its sea-trials, it can be con-
cluded that it is possible to build a superyacht in compliance with 
the PY Code to the full satisfaction of owner, exterior designer, inte-
rior designer, flag state and classification society while still main-
taining the character of a high class, luxury superyacht instead of a 
passenger vessel. 
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Door W.M. den Heijer

Aanlandplicht dwingt kotters 
tot technische oplossingen
Drastische vermindering ongewenste bijvangsten 
gewenst

In 2013 hebben Europese visserijministers afspraken gemaakt over de uitvoering van 
de plicht om alle vis die in de netten terechtkomt, aan te landen. Het nieuwe 
Europese Visserijbeleid richt zich op een drastische vermindering van ongewenste 
bijvangsten; vooral ondermaatse vis en vis waar de schipper geen quotum voor heeft. 
Vanaf 1 januari 2016 moeten de kotters die verse vis aanvoeren deze maatregel 
respecteren en voor de vloot vriestrawlers is dat al vanaf 1 januari 2015.

Visserij

Ruimte aan dek 

van grote kotters 

is doorgaans 

optimaal in 

gebruik

De beleidsmakers in Brussel gaan ervan uit dat er veel vis over-
boord wordt gegooid. Voor elke aangelande kilo vis, gaat er 1,5 tot 
2,5 kilo vis weer terug in zee. Dat is vis waar geen markt voor is of 
waar het vaartuig op dat moment geen vangstrechten voor heeft. 
Op basis van onderzoeksmethoden beweert de Europese Unie (EU) 
dat bijna alle teruggegooide vis sterft. De Europese visserijministers 
zijn unaniem van mening dat deze praktijk de komende jaren met 
beter afgestemd vistuig moet worden teruggedrongen. De bijvang-
sten die dan toch nog in de netten belanden, moeten door de vloot 
aan wal worden gebracht.
Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma is de aanlandplicht één 
van de belangrijkste pijlers van het nieuwe, duurzamere visserijbe-
leid van de EU. Omdat de aankondiging van de aanlandplicht voor 

veel commotie binnen de visserijsector zorgde, arrangeerde het mi-
nisterie in het najaar van 2013 een aantal gesprekssessies in onder 
andere Scheveningen en Urk. Dijksma ging daar in debat met de 
vissers en signaleerde ontzettend veel weerstand. Zij legde uit dat 
de maatregel gefaseerd zal worden ingevoerd om de sector de kans 
te geven te anticiperen. Natuurlijk realiseert zij zich dat met name 
de kottersector in zwaar weer verkeert als gevolg van matige 
visprijzen en dure brandstof. Zij vroeg ook nadrukkelijk of de kotter-
vloot argumenten wil verzamelen zodat zij in Brussel met een onder-
bouwd verhaal kan komen als de situatie echt nijpend begint te 
worden. Desalniettemin hamerde de staatssecretaris er vorig jaar 
bij de vissers op dat ze echt aan de slag moeten gaan om straks niet 
in de problemen te komen.
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Willem den Heijer is freelance journalist, geeft workshops/lezin-
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de Zuiderzee en is inzetbaar als Fisheries Liaison Officer (FLO) 
aan boord van onder andere seismische onderzoeksvaartuigen.

Lastig anticiperen
In de pelagische sector, waar de grote vriestrawlers deel van uitma-
ken, zijn al verschillende projecten opgestart om nog selectiever te 
vissen, maar in de kottersector verloopt de aanpak moeizaam. Vis-
tuigspecialist Maarten den Dulk, werkzaam bij nettenleverancier 
Ymuiden Stores, laat weten dat enkele vissers weliswaar aan het ex-
perimenteren zijn geslagen, maar dat het nog geen vaart loopt. Hij 
beseft ook dat het voor relatief veel visserijbedrijven lastig is te anti-
ciperen. De financiële situatie is namelijk verre van gunstig. 'Wijzigin-
gen of aanpassingen in het vistuig aanbrengen is geen sinecure. Om 
bijvangsten van kleinere vis te vermijden, denkt iedereen dat een ver-
ruiming van de maaswijdte de beste oplossing is. In die richting moet 
de oplossing wel gevonden worden, maar als bij het experimenteren 
maatse ofwel marktwaardige vis verloren gaat, dan komt er aan het 
eind van de week minder geld in het laatje,' aldus Den Dulk. 
Gelukkig is er enige kennis als het gaat om het gedrag van vis als 
die in het net terechtkomt. Algemeen bekend is dat bij de gerichte 
visserij op platvis met het boomkor- of pulstuig, de moderne elektri-
sche versie van het boomkortuig, jonge vis na het opschrikken naar 
boven wegzwemt terwijl de volwassen vis zo snel mogelijk weer de 
bodem wil in duiken. Dat betekent dat aan de bovenkant van het net 
geëxperimenteerd kan worden met panelen die voorzien zijn van 
vierkante mazen. Zelfs wanneer er dus druk op het net staat, blijven 
deze mazen hun vorm houden zodat naar boven zwemmende plat-
visjes kunnen ontsnappen. Rondvissoorten als kabeljauw en wijting, 
waar niet gericht op wordt gevist, maar die op sommige locaties 
wel talrijk zijn, vertonen vrijwel hetzelfde gedrag als jonge platvis. 
Aangezien de quota voor kabeljauw uiterst klein zijn, is vermijden 
van deze soort met behulp van panelen met vierkante mazen mooi 
meegenomen.

Gebiedsafhankelijke bijvangsten
Omdat de laatste jaren verschillende vangsttechnieken hun weg 
hebben weten te vinden op de Nederlandse kottervloot, is de druk 
van de aanlandplicht niet voor iedereen gelijk. Bovendien speelt ook 

de locatie een belangrijke rol als het gaat om percentages onge-
wenste bijvangsten. Beneden de 53ste breedtegraad ligt het per-
centage ongewenste bijvangsten in de boomkorvisserij met acht 
centimeter maaswijdte veel hoger dan de boomkorvisserij met meer 
dan elf centimeter maaswijdte in de noordelijke Noordzee. In de 
diepere noordelijke Noordzee is de platvis gemiddeld wat groter van 
formaat en daar komt bij dat tong daar geen doelsoort is. In de zui-
delijke Noordzee is tong wel een doelsoort en daarom vissen de 
boomkorkotters en de pulskotters met minimaal acht centimeter. 
Ruimere mazen zijn toegestaan, maar dan glippen er te veel markt-
waardige tongen door het net. En dat maakt de visser niet blij, want 
de vangst van tong zorgt voor een fikse bijdrage in het weekresul-
taat. In de zuidelijke Noordzee is sprake van een andere bodem-
structuur met organismen die ook in de netten terechtkomen. Dat 
speelt veel minder op de vangstbestekken van schol ver boven de 
53ste breedtegraad. Een vangsttechniek als de twinrigvisserij op 
schol die vooral op de bestekken in de centrale en de noordelijke 
Noordzee wordt toegepast, heeft eveneens te maken met een rela-
tief gering percentage aan ongewenste bijvangsten. Hoe ruimer de 
maaswijdte, hoe minder de bijvangsten, zo blijkt in deze visserij.

Het moet aan dek werkbaar blijven
In hoeverre kotterbedrijven ook van plan zijn aan dek of in het vis-
ruim aanpassingen te verrichten als het in de praktijk onmogelijk 
blijkt om ongewenste bijvangsten te voorkomen, is niet duidelijk. In 
die situatie zou dus marktwaardige vis gescheiden moeten worden 
van de hoeveelheid ongewenste bijvangst, bestaande uit onder-
maatse platvis en grondvuil met allerlei organismen, zoals zeester-
ren, kokerwormen, schelpen, zeewieren, zeeslakken, zeesponzen, 
enzovoort. Op sommige locaties kunnen enorme schommelingen 
plaatsvinden in omvang van de samenstelling van de ongewenste 
bijvangsten. Voor de visser betekent het aan boord houden van alles 
wat in het net terechtkomt extra werk. Het ligt dus voor de hand dat 
veel bedrijven aan het vistuig (netconcept) zullen gaan sleutelen om 
ervoor te zorgen dat het aan dek werkbaar blijft.

Kotters die met de pulstechniek zijn 

uitgerust, vangen minder bijvis
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This article has been divided into two parts. This is the fi rst part. 
The second part will be published in SWZ Maritime's March issue.

Door Dr.ir. J. Dang, ir. H.J.J. van den Boom 
en ir. J.Th. Ligtelijn

The Wageningen C- and 
D-Series Propellers (Part 1)
The Maritime Research Institute Netherlands (Marin) has recently started a Joint 
Industry Project (JIP) on developing two new propeller series for Controllable Pitch 
Propellers (CPPs). Following the well known Wageningen B- and Ka-series, the 
new C-series comprise open CPPs, whereas the new D-series concern ducted 
CPPs. The primary objective of developing the new CPP series is to help the 
shipbuilding and offshore industries in understanding the off-design performance 
of the CPPs, for which systematic information was lacking.

Onderzoek

Table 1. Overview of B-series with four-quadrant open water characteristics (pitch ratio P/D of the propellers are listed in the table)

CPP blades have been generated for four- and fi ve-bladed open 
propellers and for four-bladed ducted propellers in two ducts, rep-
resenting the most contemporary propeller design practice. Sys-
tematic measurements of the propeller and duct thrusts, the torque 
and also the blade spindle torque have been carried out for the en-
tire range of operational conditions and pitch-settings of each pro-
peller. The results of the C4-40 series are presented in this paper as 
an example case.

Existing Series
The Marin, the former Netherlands Ship Model Basin (N.S.M.B.), 
started to develop the well-known Wageningen B-series Propellers 
right from the establishment of this institute in 1932 [1]. The fi rst se-
ries were published by Van Lammeren [2] and Troost [3,4], followed 

by further developments and expansions of the series over more 
than forty years. A major review of the available data was given by 
Van Lammeren et al [5,6]. The B-series had been further extended to 
six- and seven-bladed propellers in the 1970s. In total, twenty series 
with more than 120 propellers were tested over that period.
Systematic series have also been developed for ducted propellers 
since 1954 [7]. A major amount of data of the Ka-series were pub-
lished by Oosterveld [8]. In the meantime, other systematic propeller 
series were also developed worldwide, such as the Taylor- [9], 
Gawn- [10], (M)AU- [11] and SSPA- [12,13] series. However, in prac-
tice, the B-series data are among the most widely used in the indus-
try.
Besides that most of the propeller characteristics (the thrust and 
the torque) of the series in design operation condition have been 
made available by model tests between J=0 and KT=0, four-quadrant 
open water characteristics of some of the propellers in the B-series 
and the ducted propellers in the Ka-series were also made available 
in the 1980s [14] for off-design conditions. Table 1 provides an over-
view of the propellers in the B-series, of which four-quadrant open 

AE/A0 [%] 40 55 65 70 75 80 85 100
Z=3   1.0     
Z=4 1.0 1.0  0.5, 0.6, 0.8   1.0 1.0
    1.0, 1.2, 1.4
Z=5     1.0   
Z=6      1.0  
Z=7       1.0 
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water characteristics are available. For the Ka-series, only Ka 4-70 
propellers in 19A and 37 ducts have been published [1].

Need for Systematic Data
Different from Fixed Pitch Propellers (FPPs), Controllable Pitch Pro-
pellers (CPPs) are well-known for their advantage for full power uti-
lisation at any circumstances: accelerating and stopping, rapid ma-
noeuvring, dynamic positioning (DP), et cetera. For these reasons, 
CPPs are widely used for multi-purpose vessels where their propul-
sors are often used in off-design conditions.
In order to predict the performance of a CPP in off-design condi-
tions, people have to either carry out dedicated and expensive 
measurements for a specific propeller design, such as often done 
for navy vessels [15,16], or rely on the estimated values from the ex-
isting four-quadrant open water data from the B-series [17], which 
were primarily designed for merchant ships with FPP blade forms. 
Information for the complete two-quadrant open water characteris-
tics of CPPs in the public domain is scarce, especially when the 
propeller blades are deflected away from their design pitch [18,19]. 
In the Wageningen series book [1], off-design information is only 
available for two CPPs in ahead and astern conditions, one with a 
design pitch ratio of zero and the other of one.
With the deployment of more and more vessels with DP-capability, 
accurate prediction of the off-design performance of a propulsor 
becomes more important than ever. Dedicated tests for each pro-
peller design is unaffordable for most of the projects, while the ex-
isting limited information is far from enough. For this reason, there is 
a strong demand for systematic data on the performance of CPPs in 
off-design conditions.
In addition to these, a CPP blade has a completely different blade 
form than an FPP. This is because more practical issues need to be 

considered for a CPP, such as: the blades must be able to pass each 
other from positive pitch to negative pitch, the blade has to be posi-
tioned properly between the bolt holes on the blade foot, the cavita-
tion performance must be acceptable for a wide range of operation-
al pitch settings, the blade overhang at the blade foot should 
preferably be avoided to prevent stress concentration; the blade 
tips must not touch the inner side of a duct at any deflected pitch 
angles for the ducted CPPs. Besides all these constraints, one of 
the important and unique issues is the blade spindle torque of CPPs 
[20], where very limited information can be found [19,21,22]. To the 
knowledge of the authors, there is also no CPP series with system-
atic information on the propeller blade spindle torque at all possible 
blade pitch settings (from full positive pitch to full negative pitch 
and over the complete two quadrants). Furthermore, no systematic 
information is available on blade feathering performance.

Quasi-Steady Testing
In close co-operation with industry and universities, Marin started 
to explore the possibilities for developing  new systematic series for 
both open and ducted CPPs. In September 2011, a Jointed Industry 
Project (JIP) was officially launched, called the Wageningen C- and 
D-series Propellers for CPPs and ducted CPPs, respectively. Here 
the C stands for controllable and the D stands for ducted.
Conducting conventional open water tests for an extensive propel-
ler series in two quadrants is not economically feasible as each 
propeller has to be tested at more than ten pitch settings between 
full positive and full negative pitch. New test technology had to be 
developed in order to reduce the test time significantly. This led to 
the idea of a quasi-steady test technique for propeller open water 
characteristics that is enabled by the new sensor technology that 
allows high frequent dynamic measurement with rapid response. 

Figure 1. Test 

set-up and  

propeller shaft 

thrust and torque 

sensors, and  

blade spindle 

torque sensor
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Under support of the Wageningen C- and D-series JIP, a pilot study 
has been successfully carried out to explore the possibility of using 
this technique. The study proved that the quasi-steady test results 
are as accurate as the conventional steady test results, while re-
ducing the test time by a factor of eight to ten [23]. This technology 
development enabled the JIP to test large systematic series within 
reasonable budget.
The propeller series, the blade design methodology, the parameteri-
sation of the propeller geometry, the test procedures, the data anal-
yses and the presentation of the results are discussed in the follow-
ing sections. At the end of the paper, the complete test results of 
the C4-40 series are presented and discussed.

Design Methodology, Propeller Series and Test Matrix
In order to obtain systematic information on propeller open water 

characteristics, the Wageningen B-series propellers were designed 
in such a way that the number of blades, the blade area ratio and 
the pitch-diameter ratio were systematically varied, while the blade 
contour, the skew distribution, the pitch distribution (constant, ex-
cept for the four-bladed), the rake angle (15o), the hub-propeller di-
ameter ratio (1/6, except for the three-bladed propellers, which has 
a ratio of 18 per cent) and the section profiles, are all kept the same 
for the whole series [1].
While designing the Wageningen C- and D-series propellers, first an 
extensive propeller database search was carried out. A large num-
ber of practical propeller designs, made with up-to-date hydrody-
namic knowledge was gathered. Studies have been carried out to 
relate the propeller main dimensions to the typical applications, so 
that each design of the blades reflects a certain scenario of a typi-
cal application. For instance, a four-bladed CPP with large blade 

AE/A0 [%] 40 55 60 70 75
C4 series 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 0.8, 1.0, 1.2, 1.4  0.8, 1.0, 1.2, 1.4 
C5 series   1.0, 1.2, 1.4, 1.6  1.0, 1.2, 1.4, 1.6
D4 series 0.0, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 0.0, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4  0.0, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 

Table 2. Overview of the C- and D-series propeller models (design pitch ratio P0.7R/D of the propellers are listed in the table), in total 35 propeller models

  Propeller design pitch ratio P0.7R/D
 C4-40 C5-60 D4-40 D4-40
 C4-55 C5-75 D4-55 D4-55
 C4-70*  D4-70 D4-70
   in No.19A duct in No. 37 duct

 0.8 1.0 1.2 1.4 1.0 1.2 1.4 1.6 0.0 0.8 1.0 1.2 1.4 0.0 0.8 1.0 1.2 1.4
-1.4       × ×          
-1.2   × × × × × ×    × ×    × ×
-1.0 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
-0.7 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
-0.4 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
-0.1 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.0 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.1 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.2 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.5 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.8 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1.0 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1.2  × × × × × × ×   × × ×   × × ×
1.4   × ×  × × ×    × ×    × ×
1.6    ×   × ×     ×     ×
1.8        ×          
∞* × × × ×              
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Table 3. Overview of the test matrix, in total 604 complete two-quadrant propeller open water tests (* blade feathering tests, in both positive & negative advance directions)
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area and high pitch ratios is often used for fast ferries and cruise 
ships where comfort is weighted more than efficiency; a four-blad-
ed CPP with small blade area and low pitch ratios is typically used 
by transport ships with a large amount of harbour activities, such as 
a shuttle tanker, where propulsive efficiency is essentially impor-
tant, rather than comfort. The five-bladed CPP designs are aimed at 
applications for the navies.
The statistics from the database also showed that the CPP hub size 
changes noticeably with the blade area ratio and the blade design 
pitch ratio for open propellers. This is because these main parame-
ters of a propeller are closely related to the power density on the 
blade, which determines how strong a hub should be and how large 
the pitch actuating system should be. However, this tendency is not 
found for the ducted CPPs. These findings are applied to the present 
series designs where the C-series has different hub-propeller diam-
eter ratios for each propeller design; while the D-series propellers 
have the same hub-propeller diameter ratio for all designs.
Thereafter, each propeller in the series was designed individually 
with the best present design practice with the compromise between 
efficiency, comfort and mechanical requirements, which comprise 
the blade strength requirements, minimum blade passing distance 
when going from positive to negative pitch, fitting the blade root be-
tween the bolt holes, blade root over-hang, tip clearance in a duct 
while the pitch is actuated through the whole stroke, blade spindle 
torque at all operation conditions, et cetera. The compromise has 
given more weight on:
• propulsive efficiency for low pitch and blade area ratios;
• comfort (better cavitation performance) for high pitch and large 

blade area ratios.
The design methodology and philosophy discussed above for these 
C- and D-series propellers can be summarised in one sentence: 
these series represent contemporary and practical CPP designs.
The whole series consist of twenty open propellers and fifteen duct-
ed propellers, as listed in table 2, which were tested for 604 com-
plete two-quadrant open water characteristics at various pitch set-
tings and duct combinations (table 3).

Propeller Geometry
After the initial design of each propeller of the series, the main pa-
rameters of every propeller were fitted with polynomials and the 
propeller models were manufactured according to the parametric 
descriptions. In order to reduce the influence of the blade weight on 
the measurements, all propeller blades and hubs were made of alu-
minium with anodised final surface treatment.

Hub-Propeller Diameter Ratio
The hub-propeller diameter ratio is determined first, which varies 
with the design pitch ratio at 0.7R of the propeller, defined as:

  
 (1)

and represents the present best practice on hub design with small-
est achievable hub size. The ratio is determined by the following 
quadratic polynomial:

 (2)

with a hub consisting of a basic spherical form contour connected 
to two cylinders on the two sides (figure 1).

Blade Parametric Descriptions
The radial distribution of the main parameters of the propellers 
(blade chord length ratio C/D, pitch ratio P/D, skew ratio S/D, rake 
ratio X/D, maximum thickness ratio tmax/D and maximum camber ra-
tio fmax/D of the blade sections) are all given in polynomials in the 
form of:

 (3)

where s is the non-dimensional radius defined as:

  
  
 (4) 

and r is the radius. At the blade tip when r=D/2, s=0. At the blade 
root when r=d/2, s=1. The coefficients a depend on the design pitch 
of the propeller p by quadratic polynomials defined as:
  

  
(5)

By integrating the chord length of the propeller blades from the 
blade root to the tip, as given in equation (3) and (4), the blade area 
can be easily derived and expressed also in parametric formula.

Blade Section Profiles
The NACA 66 (MOD) thickness distribution and the NACA a=0.8 
meanline have been used for all of the propeller blades for the pres-
ent propeller series. The thickness distribution is, however, applied 
perpendicular to the nose-tail line of the section profile.
In order to prevent very thin blade trailing edges in model scale, the 
trailing edges of the propeller model blades are thickened to a mini-

  Propeller design pitch ratio P0.7R/D
 C4-40 C5-60 D4-40 D4-40
 C4-55 C5-75 D4-55 D4-55
 C4-70*  D4-70 D4-70
   in No.19A duct in No. 37 duct

 0.8 1.0 1.2 1.4 1.0 1.2 1.4 1.6 0.0 0.8 1.0 1.2 1.4 0.0 0.8 1.0 1.2 1.4
-1.4       × ×          
-1.2   × × × × × ×    × ×    × ×
-1.0 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
-0.7 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
-0.4 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
-0.1 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.0 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.1 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.2 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.5 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
0.8 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1.0 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1.2  × × × × × × ×   × × ×   × × ×
1.4   × ×  × × ×    × ×    × ×
1.6    ×   × ×     ×     ×
1.8        ×          
∞* × × × ×              

Table 3. Overview of the test matrix, in total 604 complete two-quadrant propeller open water tests (* blade feathering tests, in both positive & negative advance directions)
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mum of 0.4 mm, starting gradually from the maximum thickness of 
the profile to the trailing edges by a parabolic distribution.

Pitch Definition
The design pitch is defined based on the nose-tail line of the blade 
section profile. At off-design condition, the pitch setting refers to 
the pitch of the blade at 0.7R which is based on the nose-tail line of 
the section profile at that pitch setting (R is the propeller radius at 
design pitch).

Tip Form, Blade Root Fillets and Anti-Singing Edge
A non-ice-strengthened tip form and composite blade root fillets are 
applied to all of the model propellers. The composite blade root fil-
lets consist of two fillet radii, the larger one has a radius of 3Tmax 
and the small one has a radius of Tmax/3, where Tmax is the blade 
maximum thickness at the blade root. Due to the fact that the pro-
peller model blades are too thin to make anti-singing edges, no an-
ti-singing edges are applied.
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Door G.J. de Boer

Drie eeuwen T. van Duijvendijk’s 
Scheepswerf Lekkerkerk
Hoewel het oorspronkelijk niet de intentie was, 
is onlangs een fraai boek over T. van Duijven-
dijk’s Scheepswerf in Lekkerkerk verschenen. 
Auteur Michiel J. Emmery, een verre nazaat 
van één van de werfdirecteuren, heeft na drie 
jaar intensief speurwerk veel nieuwe feiten 
en cijfers van dit niet meer bestaande, oerou-
de familiebedrijf boven water gehaald. Aanlei-
ding was in 2010 een verzoek aan Michiel Em-
mery om tijdens een boottochtje in Lekkerkerk 
ter gelegenheid van een familiefeestje iets te 
vertellen over de Van Duijvendijk-werf. Het 
bleek dat de huidige generatie vrijwel niets 
wist over de werfgeschiedenis en bijna alle 
familieleden van de (vorige) generatie, die de 
werf bewust hadden meegemaakt als me-
de-aandeelhouder of beherend vennoot, wa-
ren inmiddels overleden. Zij hadden door de 
traumatische loop van de geschiedenis en te-
loorgang van de werf nooit behoefte gehad 
hun kinderen over de werf te vertellen. 
Hierdoor geprikkeld ging de auteur op de bon-
nefooi naar Lekkerkerk om plompverloren bij 
mensen aan te bellen en te vragen naar hun 
weetjes over de werf. Het werd het begin van 
een diepgaand onderzoek naar de familie Van 
Duijvendijk en hun werf. Het resultaat is een 
chronologische weergave van de bedrijfsvoe-
ring die begon in 1647 met het scheepstim-
merwerfje van Fop Jan Prins dat in 1737 werd 
overgenomen door Jan van Duijvendijk en 
eindigde met het faillissement op 16 septem-
ber 1975. Zeven Van Duijvendijk-generaties 
voerden de bedrijfsleiding totdat de werf bij 
gebrek aan opvolging eind 1963 werd ver-
kocht aan Adri Klip (tot 1941 tekenaar bij de 
werf en inmiddels eigenaar van een pijplei-
dingfabriek en constructiewerkplaats). In die 
periode was de werf op verschillende locaties 
in Lekkerkerk gevestigd: Schuwacht, Opper- 
duit en ’t Zandje. Van Duijvendijk verrichtte 
scheepsreparaties en bouwde eerst houten 
zalmschouwen en binnenvaartschepen. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw wer-
den voornamelijk barken op stapel gezet en af 
en toe een stoomboot. In 1880 begon de om-
schakeling van houten naar ijzeren en vervol-
gens stalen schepen. De eerste stoomsleep-
boot werd in 1908 gebouwd. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog begon de werf met de bouw 

van zeeschepen. De crisis van de jaren dertig 
overleefde de werf met de bouw van series 
Thames-barges en sleepboten voor Engelse 
rekening. Vanaf 1937 zijn motorkustvaarders 
voor buitenlandse opdrachtgevers gebouwd. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in op-
dracht van de bezetter landingsvaartuigen en 
een Hansa A-schip opgeleverd. Een tweede 
Hansa A is niet meer afgebouwd. Na de oor-
log is een groot aantal motorkustvaarders, 
vrachtschepen en trawlers voor zowel Neder-
landse als buitenlandse opdrachtgevers ge-
bouwd. De grootste waren drie schepen voor 
de Booth Steamship Co. In het topjaar 1954 
was het personeelsbestand gegroeid naar 250 
man, maar Van Duijvendijk had te lang en te 
krampachtig vastgehouden aan klinknagelen 
en vanaf 1960 kwam de werf in de rode cij-
fers. Pas na de overname door Klip ging de 
werf volledig over op lassen. Vanaf 1970 ging 
het steeds slechter in de scheepsbouw en vijf 
jaar later viel het doek definitief. Er waren 
toen nog negentig mensen in dienst. 
Er was al eerder, in september 1986, een boek 
verschenen over Van Duijvendijk’s Scheeps-
werf onder de titel Scheepsbouwmeesters 
aan de Lek dat was samengesteld door Mari-
nus Hoogenboezem. Helaas was de auteur 
door een chronische ziekte gedwongen het 
onderzoek naar de volledige bestaansge-
schiedenis vroegtijdig te beëindigen. In drie 
hoofdstukken is de opkomst (beknopte histo-
rie vanaf 1737), bloei (de gebouwde schepen) 

en de ondergang (afbraak van de werf) be-
schreven zonder de economische, personele 
en financiële kant te belichten. In die leemte 
is nu voorzien door het boek van Michiel Em-
mery. Bijna veertig jaar na de sluiting van de 
werf is nog een laatste kans aangegrepen 
persoonlijke herinneringen en verhalen van 
familieleden, oud-werknemers en werfleiding 
te verzamelen. Ruim zestig oud-werknemers, 
buurtbewoners, Van Duijvendijk-familieleden 
en archivarissen konden nog worden bena-
derd zodat inzicht kon worden verkregen in 
het reilen en zeilen van een familiewerf ach-
ter de schermen. 
Naast de geschiedschrijving zijn in het boek 
een stamboom van de werfbestuurders, lijst 
personeelsleden vanaf 1940, een overzicht 
van gebouwde schepen vanaf 1850, histori-
sche kaarten, tabellen met spectaculaire 
winst- en verliesschommelingen en 300 foto’s 
en afbeeldingen opgenomen. Van Duijvendijk 
was eens een van de grootste werkgevers 
van de Krimpenerwaard die een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de geschiedenis 
van de Zuid-Hollandse scheepsbouw en de 
economie van Lekkerkerk. 
Drie eeuwen T. van Duijvendijk’s Scheepswerf 
Lekkerkerk, afmeting 21,5 x 30 cm, 190 pagi-
na’s, afbeeldingen, prijs € 34,95, inclusief ver-
zendkosten, of € 37,00 aangetekend, ISBN 
9789082054606, info:  
www.scheepswerflekkerkerk.nl of  
michielemmery3000@gmail.com.
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Incinerator Door Deals a Crushing Blow: 
Mars 201402
An engineer attempted to open the incinera-
tor door while underway. His thumb was 
trapped and crushed between the door holder 
lever and the stopper plate (see photo). He 
was quickly transferred to the ship’s hospital 
and first aid was administered. The victim 
was disembarked and at the hospital a frac-
ture of the thumb was diagnosed and ortho-
paedic surgery was necessary.There were no 
reported difficulties in opening the door, and it 
is not known why the engineer placed his left 
hand at the indicated location. The engineer 
had two prior contracts with the same ship, 
so he was familiar with this incinerator unit. 
However, the day before the incident there 
had been an unexpected engine room Un-

manned Machinery Space (UMS) suspension. 
Due to this UMS suspension he had to stand 
watches in the engine room and as a conse-
quence had had inadequate rest for the peri-
od leading up to the accident.

Direct Causes
1.    Inappropriate handling of the equipment.
2.    Improper decision-making and lack of 

judgement.
3.    Fatigue due to violation of resting hours 

the previous day without adequate com-
pensatory rest. 

Furthermore, it appears the risks involved were 
not taken into consideration. Since the duties 
of operating the incinerator were considered 
“routine”, no risk assessment had been done 
on the task. Therefore, the company also found 
the following contributing factors:
• Inappropriate management of engine 

staff.
• Inadequate training and familiarisation.
• Lack of a risk assessment on the use and 

handling of the incinerator.
Editor’s note: The company is to be congratu-
lated for such a thorough report. It should be 
noted that the first two direct causes are in 
fact probably due to the third factor – fatigue. 
Fatigue has been said to be the equivalent of 
working while under the influence of alcohol, 
as both judgement and reaction time are im-
paired. In this case, the unexpected UMS sus-
pension meant more work and less rest for 
the engineer. When unplanned extra work is 
incurred, mariners are encouraged to make 
every attempt to recuperate their needed rest 
hours to avoid unexpected negative conse-
quences.

Fire in the Hold: Mars 201403
As edited from ATSB official report 293
In preparation for hot work by shore workers, 
the crew placed three fire hoses, two dry- 
powder fire extinguishers and a number of 
fire blankets in the hold. As gas-cutting be-
gan, no fire watch had been established at 

the hot work site(s) inside the cargo hold. A 
tarpaulin cover caught fire, and the shore 
workers raised the alarm. 
None of the ship’s crew were in the hold and 
there was no attempt to use a fire extinguish-
er or the other fire-fighting equipment that 
had been prepared. The chief mate saw 
smoke coming from number one cargo hold. 
He too raised the alarm, alerting the ship’s 
master via handheld radio. The master imme-
diately went to the vessel’s bridge and noti-
fied the authorities ashore. He also notified 
the ship’s local agent before leaving the 
bridge to co-ordinate the fire-fighting on deck. 
Both of the ship’s fire pumps had now been 
started.
The chief mate entered the cargo hold with a 
fire extinguisher, but once in the lower hold 
he saw the tarpaulin was well alight and gen-
erating dense smoke, so he quickly exited the 
cargo hold. The vessel’s crew were standing 
by on the main deck with pressurised fire  
hoses. Shortly thereafter, the fire burnt 
through the oxy-acetylene hoses that had 
been left on the tween deck; the acetylene ig-
nited, resulting in a fire ball and dense black 
smoke. The master ordered the crew to spray 
water on the cargo adjacent to the fire and to 
check that the oxygen and acetylene cylin-
ders had been turned off.
Soon after the alarm had been raised, the 
ship’s crew were fighting the fire with fire 
hoses and boundary cooling. Shortly thereaf-
ter, several harbour tugs also joined in bound-
ary cooling. With the assistance of shore 
fire-fighters, the fire was extinguished and the 
ship’s crew began checking compartments 
adjacent to number one hold for hot spots and 
fire risk. No hot spots were found and a fire 
watch covering the hold and adjacent com-
partments was established.

Lessons Learned
In carrying out the hot work on board the ves-
sel, neither the ship’s crew, nor the shore per-
sonnel properly considered or mitigated the 

Marine Accident Reporting Scheme
Report No. 255

With door open, red circle indicates where crushing ensued

Incinerator with door closed
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risk of fire. Not all of the precautions listed on 
the ship’s hot work permit were taken, nor 
was the permit completed properly. Similarly, 
not all of the measures listed on the shore 
gang’s job safety analysis were taken.
Additionally, no tool box meeting was held to 
discuss the work and risks, define roles and 
responsibilities and the action to take in case 
of a fire. 
As a result of inadequate risk assessments, 
there was no fire watch, none of the ship’s 
crew was at the hot work site and the shore 
personnel did not have a clear understanding 
of the action to take in case of a fire.
Consequently, action to fight the fire with a 
fire extinguisher and other fire-fighting equip-
ment was not taken immediately, resulting in 
a larger fire that took longer to contain.
Editor’s note: Procedures are in place to pre-
vent accidents and reduce negative conse-
quences, but time and again we see a lack of 
procedural integrity that leads to unwanted 
events. If you start to see procedural rigour 
slipping, it may be time for a reassessment 
and crew meeting to remind all of the impor-
tance of following procedures.

Pins Found in Wiping Rags: Mars 201405
It has recently been reported that sewing pins 

have been found in orders of wiping rags re-
ceived from various suppliers in Europe. It is 
not known if this is an anomaly or if there is a 
systemic risk, but readers are encouraged to 
spread the word and to take the appropriate 
precautions when handling wiping rags.

Fall from Pilot Ladder: Mars 201406
A pilot ladder was securely rigged by the 
ship’s staff and inspected by the duty OOW; 
the ship’s freeboard at the time was 7.60 m. 
The main deck, including the pilot ladder, was 
well illuminated by the deck flood lights and 
the bridge wing lights. While disembarking via 
the pilot ladder, one of the port officials 
slipped and fell onto the pilot boat. She was 
immediately taken ashore to seek medical at-
tention. It was later reported that the victim 
had suffered a broken leg.
The vessel investigation found no inherent un-
safe condition related to procedures, the pilot 
ladder or the environment. However, the re-
port found that the use of a safety harness 
and fall prevention rope for personnel who 
are using the pilot ladder would reduce the 
risk of falling in the future.
Editor’s note: Pilot ladder accidents and inci-
dents are more common than we would like to 
think. Pilots and other personnel using these 

ladders are exposed to falling in the water or 
onto the deck of the pilot boat, with the at-
tending consequences. Obviously, wearing a 
life vest should be second nature when using 
a pilot ladder and most persons do. For some 
reason, fall arrest equipment has never been 
seriously considered for persons using a pilot 
ladder, even though heights may reach over 8 
m. Maybe it should be.
Reports from pilots about any unsafe boarding 
configurations or practices they come across 
would be appreciated.

The acetylene of the oxy-acetylene hoses that had been left on the tween deck ignited, resulting in a 

fire ball and dense black smoke
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Mechanical and Cryogenic Engineer, Marine 
Service GmbH
Due to new regulations for emission reduction 
for ships coming in force in the next years, 
LNG is an option as a clean fuel for the future. 
Currently, there is only limited LNG bunkering 

infrastructure available for gas-fuelled ships. 
This is proving to be one of the major obsta-
cles for introduction of gas-fuelled shipping.
Marine Service has developed an LNG fuel 
ISO tank container. This purpose-built 40´ con-
tainer is transported and handled like any nor-
mal dangerous goods container. Once loaded 
on board the vessel, the LNG tank container is 
connected to the ship’s LNG fuel system, thus 
becoming an LNG bunker tank. With these 
LNG tank containers, gas-fuelled vessels do 
not have to be moved to special LNG bunker-
ing terminals to bunker LNG, thus minimising 
interruption of the itinerary. Reducing the 
number of LNG transfers between the storage 
tank in the main LNG import terminal and the 
LNG bunker tanks on board the vessel, greatly 
minimises the risk of accidental LNG spillage 
and lowers additional LNG boil-off generated 
by pumping. Inerting, cool-down, gassing up 
and filling of the LNG tank containers is done 
in special container filling stations, which are 
already in operation in a number of larger LNG 
import terminals around Europe. 
Marine Service expects the first orders for 
the system to be placed early 2014. 
Locatie: Hotel Restaurant Oostergoo, Nieuwe 
kade 1, Grou, tel. 0566-621309,  

www.oostergoo.nl
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang lezing: 20.00 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Afdeling Zeeland
Donderdag 20 maart
De geplande lezing van de afdeling Zeeland 
kon helaas geen doorgang vinden. Op het mo-
ment van drukken van dit blad, was de afde-
ling er nog niet in geslaagd een vervangend 
programma te organiseren. Houd de website 
www.knvts.nl en de nieuwsbrief in de gaten 
voor meer informatie. 
Locatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266, 
Vlissingen
Aanvang lezing: 19.30 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Afdeling Amsterdam 
Vaarexcursie in de haven van Amsterdam
Woensdag 19 maart
Vertreklocatie: Shipdock Amsterdam-Noord 
(ex-NDSM-terrein)
12.30 uur: vertrek per boot naar de Oranjewerf 
en aansluitend bezoek. De Oranjewerf 
Scheepsreparatie (onderdeel Damen Ship- 
yards Group) legt zich toe op reparaties, om-

With LNG tank containers, gas-fuelled vessels do not have to 

be moved to special LNG bunkering terminals
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“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 € 82,40 per jaar inclusief dit periodiek. Het geeft u de  
vooraankondigingen 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.

bouw en onderhoud. De werf heeft een ma-
chinefabriek en een scheepsbouwloods.
15.00 uur: vertrek naar Overslag Bedrijf Am-
sterdam (OBA). Varend langs het bedrijf krij-
gen we informatie over de overslag van kolen, 
agribulk, enzovoort. OBA is één van de groot-
ste overslagbedrijven in Amsterdam.
Na afloop varen we nog even door en drinken 
en eten wat aan boord. 
Omstreeks 19.30 uur zijn we terug bij Ship-
dock waar we tot 20.30 uur aan boord kunnen 
verblijven.
Kosten: leden € 20, introducé(e)s € 30
Aanmelden tot 13 maart via e-mail:  
tonthoolen@hotmail.com (deelnemers ontvan-
gen na aanmelding een routebeschrijving). 

Afdeling Rotterdam
Onderwerp: Offshore Wind Park
Donderdag 27 maart
Spreker: Willem Schellingerhout, eigenaar 
Fair Wind Consultancy (www.fair-wind.nl) 
Een boeiende lezing over de dagelijkse prak-
tijk van het ontwerpen, aanbesteden en bou-
wen van een offshore windpark. De heer 

Schellingerhout heeft inmiddels ruim tien jaar 
ervaring in de offhore-windindustrie en is 
vanaf het begin nauw betrokken bij het ont-
wikkelen en aanbesteden van het Gemini Off-
hore Wind-project (www.typhoonoffshore.eu/
projects/gemini). Door zijn technisch maritie-
me achtergrond biedt hij een unieke doorkijk 
in deze bijzondere, dynamische en nog altijd 
groeiende tak van maritieme techniek. 

Locatie: Delta Hotel, Maasboulevard 15, 
Vlaardingen
Aanvang lezing: 19.45 uur
Aanvang aperitief: 17.30 uur
Aanvang maaltijd: 18.30 uur
Kosten maaltijd: leden € 15, niet-leden € 20
Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand 
aan de lezing voor 12 uur, per e-mail:  
aanmelden@knvts.nl of per post. Voor alleen 
de lezing hoeft u zich niet aan te melden.
Maaltijden die wel zijn besteld, maar niet wor-
den afgenomen worden in rekening gebracht. 

De Oranjewerf houdt zich 

bezig met reparaties, 

ombouw en onderhoud

Een blik achter de  

schermen bij het  

ontwerpen, aanbesteden 

en bouwen van een  

offshore windpark
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Communiceer gericht met vakprofessionals 
in de maritieme sector

  SWZ Maritime    SWZ Online    SWZ Maritime Newsletter  

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met

Eelco Fransen, media-adviseur
Telefoon: 0570-504 344
Fax: 0570-504 398
E-mail: e.fransen@mybusinessmedia.nl

Doelgroep

De doelgroep van SWZ Maritime bestaat 
in het bijzonder uit leidinggevenden, 
constructeurs, zeevarenden, studenten 
maritieme techniek en deskundigen op 
het gebied van de maritieme, nautische 
en offshore-techniek.

Themanummers 2014

4 Jong maritiem

6  Motoren/LNG, Europees maritiem beleid

7/8 SMM/Kalkar

10 Noordelijke scheepsbouw

12 Landenspecial

Bereikcijfers

13.056 lezers per editie
1.750  abonnees nieuwsbrief per 

twee weken
1.800   unieke bezoekers 

per maand
8.500 pageviews per maand

InnovatIon combIned wIth 
more than 120 years of experIence 

www.dehoop.net
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Nieuwe eisen IMO niet toepasbaar voor 
kleine schepen
In opdracht van de Nederlandse overheid 
heeft onderzoeksstichting CMTI in samenwer-
king met Conoship en Marin een studie uitge-
voerd naar de nieuwe Minimum Power Requi-
rements van IMO. Uit de studie blijkt dat 
IMO’s nieuwe eisen voor het minimaal geïn-
stalleerde voortstuwingsvermogen niet toe te 
passen zijn op schepen kleiner dan 20.000 ton 
deadweight. De Nederlandse overheid heeft 
besloten het onderzoek in te dienen bij IMO 
waar het besproken wordt tijdens IMO’s 
MEPC 66, waar Scheepsbouw Nederland in 
participeert.
Contact: David Anink (dan@scheepsbouw.nl)

Rapport ‘LNG-distributiemodel via het 
water’ beschikbaar
Scheepsbouw Nederland heeft in het kader 
van de Maritieme Innovatie Impuls Projecten 
(MIIP) van Nederland Maritiem Land onder-
zoek laten doen naar de haalbaarheid van de 
distributie van LNG over het water. De MIIP 
hebben als doel inzicht te krijgen in de haal-
baarheid van bepaalde oplossingen in de ma-
ritieme sector en daarbij te bepalen welke 
vervolgstappen gewenst zijn. De kennis die is 
opgedaan tijdens het project wordt beschik-
baar gesteld aan geïnteresseerden uit het 
maritieme cluster. 
Contact: Bert de Vries (bvr@scheepsbouw.nl) 

Scheepsbouw Nederland gaat docenten 
helpen
Vanuit het Centrum voor Innovatief Vakman-
schap Maritieme Techniek wordt een voorstel 
ontwikkeld voor docentenstages. Scheeps-
bouw Nederland is gevraagd het voorstel uit 
te werken in samenwerking met het STC en 
Da Vinci College. Doel van het initiatief is te 
komen tot topdocenten die excellente vak-
mensen weten op te leiden voor onze sector. 
De vereniging zoekt leden die willen partici-
peren.
Contact: Frits Luyten (aba@scheepsbouw.nl) 

Handelsmissie cruisemarkt oostkust VS
Van 9 tot en met 14 maart organiseert HME 
een handelsmissie naar de oostkust van de 
VS. De handelsmissie richt zich volledig op de 
cruisemarkt. In de scheepvaart zijn namelijk 
maar weinig marktsegmenten die zo goed 
door de crisis heen zijn gekomen als de  
cruisemarkt. Sterk gedaalde wereldwijde 
vrachttarieven hebben geen vat gehad op 
deze door consumentenvraag gedreven 
markt. Nu de economie zich in veel landen 
herstelt, zijn de vooruitzichten voor de cruise-
markt er nog beter op geworden. De handels-
missie brengt u in direct contact met de be-
langrijkste spelers in deze markt.
Contact: Michael Roerade (mr@hme.nl) 

Maritime Symposium 2014
Een unieke kans om als bedrijf de nieuwste 
ideeën op een presenteerblaadje te krijgen! 
Op 22 april organiseert de Rotterdam Main-
port University of Applied Sciences (onder-
deel van de STC Group) het Maritime Sympo-
sium. Dit evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Proeftuin Maritieme Inno-
vatie. Studenten in opleiding tot maritiem of-
ficier presenteren zo’n tien spraakmakende 
maritieme innovatieonderzoeken. De discipli-
nes die aan bod komen tijdens het symposi-
um zijn: Propulsion and Auxiliaries, Electrical 

Installations, Automation, Navigation, Cargo 
Handling, Stability en Calamities.
Contact: Sanne de Vleeschhouwer  
(sv@hme.nl) 

Overige activiteiten
• Maritime by Holland Paviljoen Vietship (26-28 februari) 
• Technical superintendent training (start 11 maart)
• Maritime by Holland Paviljoen Asia Pacific Maritime (19-21 maart)
• Maritime by Holland Paviljoen OTC Asia (25-28 maart)
• Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers (10 en 11 april)
• Design of Marine Auxiliary Systems 1: Introduction Systems Architecture (15 en 16 april)
• Maritiem kennismanagement (16 en 17 april)
• Algemene Ledenvergadering, thema "Innovatie" (8 mei)

Aanmelden? Kijk op www.scheepsbouw.nl/agenda

Scheepsbouw Nederland
Scheepsbouw Nederland is de gezamen-
lijke organisatie van de vereniging voor 
de Nederlandse scheepswerven (VNSI) 
en Vereniging Holland Marine Equipment 
en is een brancheorganisatie van FME. 
Scheepsbouw Nederland zet zich op 
daadkrachtige wijze in voor de branche 
en maakt zich sterk voor een positief 
maatschappelijk imago van de Neder-
landse maritieme 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
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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
 

 
Delta Marine Crewing
Stroomweg 16
4382 WX Vlissingen
Tel: +31 118 470909
skype: deltamarinecrewing
ww.vaarbanen.nl

 

 
 
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 Manpower
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

• Crew & Maritime management 
• Employment of Seafarers 
• Payroll Services 
• MLC certified 

Tel. + 357 255 85 865 
info@sealuxltd.eu 

Maritime Services
Luxemburg  -  Cyprus 

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 
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Maritieme Advocaten

 

Van Steenderen
Gespecialiseerd in: 
Scheepsbouw, conversie,
conflictoplossing en 
maritieme incidenten.

Zeemansstraat 13
3016 CN Rotterdam
www.mainportlawyers.com
arnold.vansteenderen@mainportlawyers.com
Tel. 010 – 266 78 66

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

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. 
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Colofon
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 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 (Koninklijke 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. V. Wieleman (SG William Froude) 
Redactie Adviesraad: mevr. A.A. Boers, Ir. E.W.H. Keizer,  
Ir. G.H.G. Lagers, Mr. K. Polderman, T. Westra, J.K. van der Wiele
Aan SWZ Maritime werken regelmatig mee: Ir. G.H.G. Lagers,  
A.A. Oosting, 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

Digitale bladversie SWZ Maritime 

Met ingang van mei 2013 is het voor abonnees ook mogelijk de digitale 
online bladerversie terug te zien op www.swzonline.nl/magazine met de 
daarvoor bestemde exclusieve inloggegevens. Heeft u hierover vragen? 
Neem dan contact op met de klantenservice van MYbusinessmedia (zie 
uitgeefpartner).

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 € 112,90, buitenland € 155,75 (zeepost), € 165,00 (luchtpost). 
Losse exemplaren € 18,50. Studentenabonnement € 44,10 (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.

Opmaak

De Opmaakredactie, Wehl

Druk

Drukkerij Tesink, Zutphen

Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is 
uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever, redactie 
en auteurs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele 
onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.
Reprorecht: overname van artikelen is alleen toegestaan na 
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Stabilisatoren

MATN’S Stabilizers 
MATN’S develops, overhauls, manufactures and sells 
retractable and non-retractable stabilizers for 
commercial vessels, naval ships and yachts. 
Harm Smidswei 1 
9298 RE Kollumerzwaag 
Tel: +31(0)511 441 413 
Fax: +31(0)511 444 338 
E-mail: Info@matns.com 
Web: www.matns.com

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

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
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Onze schrOef 
de krOOn Op uw schip

Van Voorden Castings: al meer dan 100 jaar 
dé specialist in voortstuwing. Met de meest 
geavanceerde ontwerptechnieken (waaron-
der CFD), hoogwaardige machines en puur 
Nederlands vakmanschap worden scheeps-
schroeven, schroefbladen en straalbuizen 
ontworpen, geproduceerd (tot max. Ø 4,5 
meter) en gerepareerd. Op maat gemaakt 
voor elk type schip, onder elke classificatie-
norm en beantwoordend aan de hoogst 
mogelijke eisen als het gaat om efficiency, 
comfort en kracht. 

Ook voor hoge kwaliteit rVs-schroeven 

en gespecialiseerd in ijsklasse ontwerpen.

Kennismaken? Graag. Belt u even of kijk op 

www.vanvoorden.nl.
Van Voorden castings BV

Bossekamp 6
5301 LZ  Zaltbommel NL

T +31 (0)418 571 200
f +31 (0)418 515 790

e castings@vanvoorden.nl
 

•  Altijd op de hoogte van 
actuele nieuwsfeiten?

•  Ontvang de digitale 
nieuwsbrief van SWZ 
tweewekelijks in uw inbox!

GRATIS digitale nieuwsbrief!

Meld u nu aan via 
www.swzonline.nl
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Shaping the yachts 
of the future
We understand that owners, designers and builders of luxury yachts 
require a service that delivers innovative design while meeting high 
standards of operational safety, comfort and reliability.
Our extensive experience enables us to tailor services to your individual 
needs, and means we can help you realise your vision for a safe and 
luxurious yacht.

Discover more at 
www.lr.org/yachts

Working together
for a safer world
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