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RaetsMarine Insurance B.V. is al 20 jaar een vooruitstrevend specialist op het gebied van fi xed premium P&I 
verzekeringen. Met ons team van 125 professionals verdeeld over onze kantoren in Rotterdam, London, Parijs en 
Singapore leveren we wereldwijd maatwerk aan rederijen, charteraars en andere logistieke dienstverleners op het 
gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen. Gezien onze focus op de klantrelatie investeren wij consequent in risk 
management en claims services. 

De kwaliteit van de bij ons verzekerde vloot is van doorslaggevend belang voor de winstgevendheid van RaetsMarine 
Insurance B.V. Alle bij ons verzekerde schepen worden daarom op regelmatige basis aan een controle onderworpen 
waarna wij onze klanten, indien nodig, wijzen op de aanwezige risico’s en voorzien van praktisch advies hoe deze te 
beheersen. 

Ter versterking van ons team in Rotterdam zijn wij op zoek naar een (ex-) zeevarende en/of superintendent wiens 
ruime ervaring met verschillende scheepstypen hem in staat stelt de technische en nautische risico’s te onderzoeken, 
te herkennen en vast te stellen met betrekking tot de zee- en binnenvaartschepen die deel uitmaken van onze 
portefeuille. Daarnaast fungeert deze persoon  als adviseur op technisch en nautisch vlak voor professionals binnen 
de organisatie. 

Technisch Risk Advisor

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
  •  Bepalen van technische, nautische en operationele risico’s en deze vastleggen in risicoanalyses
  •  Analyseren van technisch/nautische vraagstukken en schadegevallen
  •  Fungeren als adviseur voor interne en externe klanten op nautisch en technisch gebied
  •  Initieren, opvolgen, uitvoeren en uit laten voeren van conditie surveys
  •  Actief ondersteunen van, en meewerken aan het optimaliseren van risk management en meewerken aan loss 

prevention programma’s
  •  Onderhouden en uitbreiden van relaties binnen ons expertise netwerk
  •  Ondersteunen bij het ontwikkelen van risk management en loss prevention programma’s 
 
PROFIEL 
  •  Opleiding HBO Maritiem Offi cier / MAROFF, of vergelijkbaar
  •  Gedegen werkervaring als superintendent en/of zeevarende in de functie van marof, stuurman en/of 

scheepswerktuigkunde, bij voorkeur droge lading 
  •  Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift
  •  Uitstekende communicatieve en adviserende vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
  •  Service gericht, onderzoekende mentaliteit, sterk analytisch vermogen
  •  Reizen is zo nu en dan noodzakelijk voor de opdracht, fl exibiliteit is hier vereist

AANBOD 
Aan kennisgedreven en onderzoekende scheepvaart “allrounders” zoals hierboven beschreven bieden wij een 
afwisselende baan temidden van een gedreven team van professionals, waarbij ons motto “learning by doing” ruimte 
schept voor permanent inhoudelijke ontwikkeling.
 
Ben jij die (ex-) zeevarende en/of superintendent die graag aan wal je carrière voortzet, in een functie waar jouw 
technische ervaring van toegevoegde waarde zal zijn? Stuur dan jouw sollicitatie, voorzien van een motivatiebrief en 
curriculum vitae, naar:

RaetsMarine Insurance B.V.
T.a.v. mevrouw R. Inacio Leite, recruitment@RaetsMarine.com
Tel. 010 - 24 25 000
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19 Design of the KNRM Lifeboat NH 1816
The Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) exploits a fleet of life-
boats around the North Sea coast of the Netherlands. The majority of this fleet 
consists of RIBs. The largest vessels are from 
the so-called “Arie Visser” class with a length 
of around 18.5 metres and a maximum speed of 
35 knots. These are all weather boats and fully 
self-righting. As this vessel type still had room 
for improvement, the KNRM set out to create a 
new and better lifeboat, the NH 1816.

26 Duitse binnenvaart steekt de grens over 
voor spudpalen
De Europese binnenvaart heeft nog steeds 
gebrek aan voldoende ligplaatsen langs de 
rivieren en vaarwegen. Daarom gaan steeds 
meer schipper-ondernemers over tot het 
plaatsen van een spudpaal in het voor- en 
achterschip.

28 Finding a Fair Energy Efficiency Index 
for General Cargo Ships
IMO’s key instrument of reducing ships’ CO2 emissions is the Energy Efficiency 
Design Index (EEDI). This index, mandatory for new ships or ships that 
underwent a major conversion, is calculated dividing emissions by the benefit  
to society, expressed as transport capacity times vessel speed. It became  
clear, however, that some general cargo ships had difficulty meeting the new 
requirements.

(Integraal) Samenwerken

In dit nummer van SWZ treft u zoals gebruike-
lijk een verscheidenheid aan onderwerpen 
aan. Graag vestig ik de aandacht op drie arti-
kelen die ogenschijnlijk weinig met elkaar te 
maken hebben: een interview met Peter Zoe-
teman, directeur van Netherlands Maritime 
Technology (voorheen Scheepsbouw Neder-
land) op pagina 14, op pagina 19 de overwe-
gingen en onderzoeken die hebben geresul-
teerd in een nieuw ontwerp van een reddings- 
boot voor de KNRM, de NH 1816, en de evalu- 
atie van de Energy Efficiency Design Index 
(EEDI) voor kleine vrachtschepen op pagina 
28. Deze artikelen beschrijven aspecten die 
alleen mogelijk zijn door samenwerking, en 
hoewel strikt genomen niet alles valt onder de 
noemer Integraal Samenwerken als toegelicht 
in SWZ Maritime van september vorig jaar, is 
het wel in de geest van dit clusterproject.
Samenwerking tussen werven en toeleveran-
ciers ligt voor de hand en is gunstig voor de 
sector als geheel, zeker in de pre-competitie-
ve fase van nieuwe ontwikkelingen en bij het 
verdedigen van belangen van de Nederlandse 
maritieme sector bij de EU en de IMO, maar er 
zijn bij het verkrijgen en uitvoeren van op-
drachten vaak ook tegenstrijdige belangen: 
werven en toeleveranciers concurreren on-
derling en toeleveranciers zijn niet gebonden 
aan Nederlandse werven. Een uitdaging dus 
voor directeur Zoeteman.     
Het ontwerp van de NH 1816 van de KNRM laat 
duidelijk zien dat deze ontwikkeling alleen mo- 
gelijk is door intensieve samenwerking tussen 
de reder/gebruiker en een onderzoeksinsti-
tuut, waarbij bovendien wordt voortgebouwd 
op eerder onderzoek naar de optimale boeg 
voor snelle schepen in zware zeegang. Ook 
dat onderzoek was een toonbeeld van samen-
werking tussen werf en onderzoeksinstituut.
Het artikel over de EEDI laat zien dat dankzij 
intensieve samenwerking tussen onderzoe-
kers, ontwerpers en een brancheorganisatie 
ongewenste effecten van potentiële 
regelgeving voor kleine vrachtsche-
pen konden worden verklaard. 
Met gefundeerde argumenten 
werd bij de IMO aanpassing van 
de regelgeving bewerkstelligd.
De conclusie: (integraal) samen-
werken loont. 

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

Scheepsbouwkundig Ingenieursbureau Ben3D 
en Oonincx Scheepsbouw bedachten de Con-
tainerTug 600S, een compacte werkboot die 
per vrachtwagen, trein of schip vervoerd kan 
worden als een standaard 20-voet container. 
De sleepboot is daarmee wereldwijd inzet-
baar. De ContainerTug heeft 1200 kg trek-
kracht, een relatief groot dekoppervlak en 
goede manoeuvreerbaarheid. Omdat de werk-
boot is voorzien van geïntegreerde container-
fi ttings op alle hoekpunten, is hij stapelbaar. 
De lichtgewicht bovenzijde van het stuurhuis 
is demontabel, zodat ook de holte binnen de 
containermaat blijft. Deze eigenschap kan ook 
worden gebruikt om lagere bruggen te passe-

Windturbineparken moeten bevaarbaar wor-
den voor kleine schepen. Hiervoor pleit het 
Watersportverbond in samenwerking met het 
Platform Waterrecreatie en BBZ Chartervaart. 
Zij worden hierbij gesteund door Sportvisserij 
Nederland, de KNRM en Hiswa vereniging. 
Hoewel op het Britse, Deense en Duitse deel 
van de Noordzee doorvaart onder voorwaar-

Het roll-on-roll-off-schip Baltic Ace, met een 
vervoerscapaciteit van 2132 voertuigen, kwam 
op 5 december 2012 op weg van Zeebrugge 
naar het Finse Kotka in aanvaring met een con-

ren. De romp is gebouwd uit Grade A-staal en 
kan worden geleverd met klassecertifi caat. 
Wegneembare fendering is ook een optie.
De werkboot is standaard voorzien van een 
Volvo D5A TA-motor, die 89 kW levert bij 1900 
rpm voor een snelheid van 6 knopen. Tijdens 
sleepwerkzaamheden kunnen de containerfi t-
tings op het achterdek worden verwijderd zo-
dat de hoek van de sleepkabel niet onnodig 
wordt beperkt. De vorm van de voorzijde leent 
zich voor duwwerkzaamheden. Bij het schip 
kunnen bolders met twist-lock worden gele-
verd, die op de voorste containerfi ttings kun-
nen worden aangebracht.
De romp van de ContainerTug 600S komt ook 

den is toegestaan, is dit voor de windturbine-
parken op het Nederlandse deel niet het ge-
val. Dit betekent dat kleine schepen nu ver-
plicht zijn om een windmolenpark heen te 
varen. Tijdens het watersportseizoen maken 
duizenden zeegaande zeil- en motorjachten, 
sportvisboten en zeilcharters gebruik van het 
vaarwater op de Noordzee. Door het verklei-

tainerschip op weg naar Antwerpen. De Baltic 
Ace, beladen met ruim 1400 nieuwe Mitsubi-
shi’s, zonk binnen vijftien minuten. Van de 24 
bemanningsleden overleefden dertien de ramp.
Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de 
berging van het wrak gegeven aan de ber-
gingscombinatie Boskalis Nederland/Mam-
moet Salvage. Het 148 meter lange wrak ligt 
op 35 meter diepte en hindert een veilige en 
snelle doorvaart van de 16.000 schepen die 
jaarlijks van en naar de haven van Rotterdam 
varen. Ook kan de lading, onder andere zo’n 
540.000 liter stookolie en de 1400 auto’s, een 
bedreiging voor het milieu vormen. Het wrak 
wordt daarom volledig geborgen en dit moet 
uiterlijk 31 december 2015 zijn voltooid.
De berging vindt in fases plaats. Nog dit jaar 

als bouwpakket beschikbaar. Eventueel zijn 
specifi eke aanpassingen aan de rompcon-
structie mogelijk, bijvoorbeeld voor de instal-
latie van een ander motortype. Daarnaast kan 
de levering worden uitgebreid op basis van 
specifi eke behoeften. 

nen van het vaargebied worden zij gedwon-
gen te varen in de nabijheid van grote zeeva-
rende schepen en worden direct geconfron-
teerd met verhoogde veiligheidsrisico’s. 
Volgens de KNRM is het risico van navigatie 
in de nabijheid van beroepsvaart voor de wa-
tersport groter dan navigatie in statische 
windturbineparken.

wordt de stookolie verwijderd. Door de ge-
stolde stookolie te verhitten, is deze eenvou-
diger weg te pompen. Gezien de vaak ruige 
omstandigheden op zee tijdens de winter-
maanden, wordt de berging van het scheeps-
wrak naar verwachting in voorjaar/zomer 2015 
uitgevoerd. Het wrak wordt in een aantal gro-
te stukken gezaagd volgens dezelfde zaagme-
thode als bij de berging van de Tricolor. Grote 
drijvende hijskranen (bokken) halen vervol-
gens de wrakdelen inclusief de lading auto’s 
omhoog en plaatsen ze op pontons. Daarna 
worden ze afgevoerd voor sloop aan land. De 
eigenaar deed afstand van het wrak en daar-
om komen de zo’n 67 miljoen euro kostende 
opruimwerkzaamheden grotendeels voor re-
kening van de Nederlandse overheid.

Container en sleepboot in één

Lobby om varen door windmolenparken toe te staan

Baltic Ace wordt in delen geborgen

De ContainerTug kan worden vervoerd als container en is 

stapelbaar.

Het wrak van de Baltic Ace vormt nu een risico voor de 

scheepvaart van en naar Rotterdam.
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Nieuws

Op 26 juni organiseren het Maritiem Kennis 
Centrum (MKC) en het Topconsortium voor 
Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem een seminar 
over system engineering in de maritieme sec-
tor. Het doel is bredere inzet van system engi-
neering-methoden voor maritieme toepassin-
gen te stimuleren. Diverse sprekers behandelen 
de mogelijkheden, voordelen en beperkingen 
van deze aanpak. Ook komen lessons learned 
en voorbeelden uit andere sectoren, zoals de 
bouw en de lucht- en ruimtevaart aan de orde.

Het verplicht worden van de strengste NOX- 
emissienorm voor zeeschepen in Emissie Con-
trole Gebieden (ECA’s) is uitgesteld. Dat heeft 
IMO’s Maritime Environmental Protection 
Committee (MEPC) besloten. Het uitstel geldt 
alleen voor nog in te stellen gebieden. Voor 
bestaande ECA’s (Noord-Amerika en Caribi-
sche Zee) blijft 1 januari 2016 gehandhaafd. 
Rusland initieerde de aanpassing van deze 
NOX Tier III-eisen in het Marpol-verdrag. 
Voor nieuwe ECA’s geldt de datum van het in-
stellen van de ECA: de datum van adoption bij 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders (KVNR) en maritieme vakbond Nauti-
lus Int. zijn woedend op de PvdA-fractie die 
met een motie zal komen die schepen met Ne-
derlandse vlag verbiedt private beveiliging in 
te zetten om zich te beschermen tegen pirate-
rij. Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR: 
‘Het is ongehoord dat iemand van achter het 
Haagse bureau het beter weet dan het minis-
terie van Defensie en [...] de Nederlandse 
zeevarenden die door dat gevaarlijke gebied 
varen.’ Defensie concludeert, na jarenlange 
ervaring met het inzetten van militaire teams, 
dat ook private beveiligers moeten worden in-
gezet om alle schepen te kunnen beveiligen. 
Vooral voor kleinere schepen of schepen 
waarvan het vaarschema onderweg kan ver-
anderen, is private beveiliging nodig. Uit een 

Om de steeds complexere schepen te optimali-
seren voor een effectieve inzet gedurende de 
levensduur, schieten de huidige methoden voor 
ontwerp en engineering te kort. Veel bedrijven 
voelen de noodzaak voor meer structuur in de 
ontwikkeling van maritieme systemen waarin 
met veel disciplines wordt samengewerkt. Deze 
behoefte is er ook in de ontwikkeling van grote 
civiele werken, defensiesystemen en systemen 
voor de lucht- en ruimtevaart. In die sectoren 
zijn daarom op grote schaal system enginee-

IMO. Dit is zestien maanden voor de inwer-
kingtreding van de ECA, of een latere datum, 
als dit bij de aanvraag is aangegeven. Als Eu-
ropa bijvoorbeeld een ECA voor de Noordzee 
instelt, gaat voor schepen gebouwd van op of 
na de datum van adoption van de ECA de Tier 
III-eis gelden, tenzij de aanvragers een latere 
datum kiezen. Zo is het effect van terugwer-
kende kracht van nieuwe ECA’s beperkt.
Daarnaast is besloten dat jachten kleiner dan 
24 meter niet aan de Tier III-eis hoeven te vol-
doen. Datzelfde geldt voor jachten groter dan 

rapport van de commissie De Wijkerslooth, 
uitgebracht in opdracht van het vorige kabi-
net, blijkt dat dit juridisch kan en dat de staat 
daartoe zelfs verplicht is als de staat niet zelf 
effectieve bescherming kan aanbieden. Ook 
de Nederlandse zeevarenden willen private 
beveiliging als militaire teams geen optie zijn. 
De sterke daling van het aantal aanvallen en 
kapingen is vooral te danken aan de inzet van 
private beveiligers. Alleen voor schepen met 
de Nederlandse vlag is private beveiliging nog 
verboden. Dit dwingt Nederlandse reders, voor 
die schepen waarvoor een militair team geen 
optie is, tot uitvlaggen of het weigeren van la-
ding die door dat gebied moet. De KVNR sluit 
niet uit dat er ook illegaal private beveiligers 
worden ingezet. De wettelijke verplichting om 
de bemanning te beschermen gaat dan boven 

ring-methoden ontwikkeld en ingevoerd. De 
maritieme sector kan daarvan leren maar kan de 
methoden niet één op één overnemen. Elke sec-
tor vraagt om daarop toegesneden methoden. 
Inleiders van het seminar zijn onder meer ir. 
Wouter Kruijt, prof.ir. Hans Hopman en dr.ir. 
Ubald Nienhuis. Het seminar vindt plaats bij 
IHC Offshore & Marine te Krimpen aan den IJs-
sel op 26 juni van 13.30-17.30 uur. Deelname is 
gratis. Voor meer informatie en aanmelden, zie: 
www.maritiemland.nl.

24 meter maar kleiner dan 500 GT en gebouwd 
voor 2021. Schepen met een vermogen kleiner 
dan 750 kW die wegens hun speciale vorm of 
bouw niet aan de eisen kunnen voldoen, kun-
nen ook worden vrijgesteld. 
Door het ontstaan van duidelijkheid over de 
NOX-regelgeving voor zeeschepen, hebben de 
Europese Noordzeelanden de onderhandelin-
gen over een ECA voor de Noordzee hervat. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met David Anink, sectormanager Scheeps-
bouw Nederland, dan@scheepsbouw.nl.

het verbod op private beveiliging. De KVNR 
vindt dat Nederlandse reders worden gedwon-
gen tot uitvlaggen of het nemen van illegale 
maatregelen mocht de PvdA-motie worden 
aangenomen.

Op zoek naar bredere inzet van system engineering 

NOX-regelgeving voor zeescheepvaart aangepast

‘PvdA-motie zal aansporen tot uitvlaggen’

Nederland is het enige land dat private beveiliging niet 

toestaat.
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Maritieme markt

Die mooie cijfers zijn vooral te danken aan de export. Het zijn met name de 
buitenlandse opdrachtgevers die de werven en toeleveranciers door de cri-
sis hebben gesleept. Dat is dan ook gelijk de verklaring voor het “maar”. Want 
lang niet iedereen heeft zo’n mooi jaar beleefd en staat er zo gunstig voor. 
Bedrijven die meer afhankelijk zijn van binnenlandse opdrachtgevers zoals 
de visserij, binnenvaart of werven die het vooral moeten hebben van nieuw-
bouworders van Nederlandse shortseareders hadden het helemaal niet 
breed. Dat is dan ook gelijk een deel van de verklaring voor het faillissement 
van Peters Shipyards in Kampen.

Met die kanttekening is misschien dan ook beter het grote zelfvertrouwen 
te begrijpen wat uit het voorwoord spreekt van voorzitter van het in Nether-
lands Maritime Technology (NMT) omgedoopte Scheepsbouw Nederland in 
het eerder deze maand gepubliceerde Jaarverslag 2013.  Want Sjef van 
Dooremalen stelt in zijn voorwoord met genoegen vast dat de Nederlandse 
scheepsbouwsector en maritieme toeleveranciers in 2013 wederom goede 
resultaten hebben geboekt. Bovendien hebben ze meer orders geboekt wat 
tot een grotere groei dit jaar kan leiden.
Voor 2014 verwachten Van Dooremalen en de zijnen een verdere toename 
van de omzet van de Nederlandse maritieme maakindustrie. Alles wijst erop 
dat de economie het diepste dal achter zich heeft gelaten en weer lang-
zaam gaat groeien, aldus de voorzitter in zijn voorwoord. Het aanscherpen 
van de emissienormen voor het zwavelgehalte in de scheepsbrandstoffen in 
de zogeheten ECA-gebieden zal volgens de voorzitter veel meer aandacht 
vragen van reders. De scheepsbouwers en toeleveranciers verwachten dan 
ook meer vraag naar brandstof- en emissieverminderende toepassingen. 

Aantal orders schiet omhoog
Dan de cijfers. Afgelopen jaar zijn er in de zeescheepsnieuwbouw in totaal 
77 schepen opgeleverd. Het aantal nieuw verworven orders bedroeg 136 
schepen met een waarde van € 2,3 miljard. Het exportaandeel bedroeg 59 
procent. In de voorgaande jaren werden meer schepen opgeleverd, maar de 
orderintake daalde flink, van € 1,3 miljard in 2011 naar € 764 miljoen in 2012 
en schiet nu dus weer omhoog.
Die positieve ontwikkeling mist ook zijn uitwerking niet op de orderporte-
feuille. Van € 2,5 miljard (141 schepen) in 2011 daalde deze in 2012 naar ruim 
€ 2 miljard (129 schepen) en is dat eind vorig jaar dus weer gestegen naar 
een respectabele € 3,3 miljard (143 schepen).
Volgens het jaarverslag blijft financiering een knelpunt voor de sector. Er 
zijn voldoende nieuwe ideeën en ontwerpen, maar het blijft lastig voor de 
reders en werven om deze ideeën en projecten te realiseren. Dit komt door-
dat de reguliere banken hun investeringen in de scheepsbouw hebben ge-
minimaliseerd. Een ontwikkeling in scheepsfinanciering is die van de private 
equity. Met behulp hiervan is in 2013 een groot aantal opdrachten bij de Ne-
derlandse werven geplaatst.

Jaarverslag 2013: export sleept  
scheepsbouw door de crisis
Het is bijna te mooi om waar te zijn, zo goed zijn de prestaties die de Nederlandse scheepsbouw 
het afgelopen jaar heeft geleverd. Terwijl een groot deel van de Nederlandse economie nog een 
zwaar jaar had, boekten de Nederlandse scheepsbouwers en toeleveranciers meer orders en  
leverden ze meer schepen op dan in 2012.

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

Vooraan in de nichemarkten
Om brandstof te besparen en daarmee ook de emissies van zwavelstikstof 
en fijnstof terug te dringen, werken werven en reders nauw samen om de 
scheepsrompen verder te optimaliseren. Hierdoor spelen de Nederlandse 
werven zich in de kaart om bij financieringsmogelijkheden vooraan te staan 
als het gaat om het bouwen van groene, efficiënte schepen. Volgens NMT 
zijn de Nederlandse werven er afgelopen jaar goed in geslaagd om niche-
markten te bedienen; van baggermaterieel tot open-top-cargo-schepen zijn 
er diverse series verkocht.
Ten opzichte van de Europese concurrentie scoorden de Nederlandse wer-
ven zeer sterk in het binnenhalen van orders. Nederland had de op een na 
beste ordertintake van heel Europa. Jammer is alleen dat evenals in 2012 de 
markt voor general-cargo-schepen erg slecht was. Dat is dus ook de ver-
klaring voor de ondergang van Peters Shipyards in Kampen dat naar ver-
luidt volgens de bank te weinig orders in portefeuille had. Werven die zich 
hebben toegelegd op de bouw van speciale schepen voor bagger-, land-
aanwinning- en offshoreprojecten, haveninfrastructuur en energiezuinige 
shortseaschepen deden het wel goed.

Toeleveranciers richten pijlen op offshore, jachten en niches
Voor de toeleveranciers was 2013 een transitiejaar. De sterke toename van 
orders in 2013 levert pas dit jaar een omzetgroei op voor de toeleveranciers. 
Vrijwel alle toeleveranciers van elektrotechnische en werktuigkundige in-
stallaties, ingenieursdiensten, nautische componenten, constructiedelen, 
coatings, interieurbouw en technische onderhoudsdiensten hebben daarom 
ook positieve verwachtingen ten aanzien van 2014.
Over 2013 waren de resultaten van maritieme toeleveranciers stabiel. Ze 
konden hun activiteiten op peil houden en hun orderportefeuilles verster-
ken. In totaal waren circa 670 maritieme toeleveranciers actief, waaronder 
vele mkb-bedrijven. De totale omzet van de toeleveranciers bleef vrijwel on-
veranderd op € 3,4 miljard, terwijl de werkgelegenheid qua vast personeel 
licht daalde van 17.616 man in 2012 naar 17.361 in 2013. Over 2013 zijn er 
voor het eerst cijfers beschikbaar over de hoeveelheid tijdelijke arbeids-
plaatsen in deze sector welke wordt geschat op 2257.
Het verder teruglopen van opdrachten uit de traditionele markt voor vracht-
schepen versterkte de verschuiving van leveringen aan de scheepsbouw 
naar de offshore, de megajachtbouw en andere specialistische scheepsty-
pen. De bedrijven profiteerden van de omvangrijke investeringsprogram-
ma’s van de Nederlandse offshoredienstverleners (zoals onder andere 
Heerema en Allseas).

Werk op reparatiewerven wordt complexer
De omzet voor de Nederlandse reparatiewerven in 2013 liep iets achteruit 
van € 551 naar € 515 miljoen. De werkgelegenheid in deze sector steeg ech-
ter van 2000 naar 2635 arbeidsplaatsen. In 2013 werd er een aantal grote 
conversieopdrachten gemeld op de Nederlandse zeescheepsreparatiewer-
ven. Door de hogere technische content van deze conversieopdrachten 
waren er ook meer handjes op deze werven nodig.
Het merendeel van de in Nederland gevestigde reparatiewerven doet te-
genwoordig ook offshoregerelateerde projecten. De reguliere reparatie van 
schepen zit nog steeds in een dal door de aanhoudend laag blijvende 
vrachttarieven en de hoge brandstofprijzen. 

Vanaf 1 januari mogen alle schepen varend op de Noord- en Oostzee echter 
niet meer dan 0,1 procent zwavel in hun uitlaatgassen hebben. Deze ver-
plichting dwingt reders hun bestaande schepen om te bouwen of op MGO 
(marine gasoil) te gaan varen. Om met de goedkopere HFO (zware stookolie) 
te kunnen blijven varen, is de installatie van een scrubber noodzakelijk. Op 
Nederlandse werven is tot nu toe een drietal (in opdracht van Spliethoff) 
van deze projecten uitgevoerd. NMT verwacht dat dit aantal voor 2014 fors 
hoger zal uitpakken.

Binnenvaart ziet verbetering, visserij in zwaar weer
Ook in de kleine scheepsbouw van zeegaande schepen kleiner dan 100 GT 
en alle typen vaartuigen voor de binnenvaart ging het afgelopen jaar beter 
dan het jaar daarvoor. De werven in deze sector boekten afgelopen jaar 122 
orders met een totaal van 449.708 CGT (2012: 73 stuks, 231.297 CGT). Er wer-
den 114 schepen opgeleverd met een totaal van 398.797 CGT (2012: 90 stuks, 
296.499 CGT).
Aan bedrijfsvaartuigen en klein baggermaterieel werden in 2013 opdrachten 
geboekt voor 61 schepen met een totaal van 62.177 CGT (2012: 25 stuks, 
27.724 CGT). Dat gaat om sleep- en duwboten, werkpontons, patrouilleboten 
en kleine zuigers.
De werven die opereren in de binnenvaart boekten vorig jaar achttien or-
ders voor diverse typen schepen voor personenvervoer met een totaal van 
145.613 CGT (2012: 6 stuks, 35.930 CGT). Dit betreft voornamelijk opdrachten 
voor riviercruiseschepen. Aan vrachtschepen zijn er 41 contracten gete-
kend (2012: 39 opdrachten). Hierbij gaat het vooral om tankschepen. De (af)
bouw van drogeladingschepen is volledig tot stilstand gekomen wat natuur-
lijk alles te maken heeft met de enorme overcapaciteit in deze sector. 
Een andere sector waar het niet goed mee gaat is die van de visserij. Afge-
lopen jaar werd er slecht één opdracht getekend voor de bouw van een 
zeegaand visserijschip (2012: 3 opdrachten). De visserijwerven blijven voor 
hun voortbestaan aangewezen op reparatie, onderhoud en verbouwing van 
de bestaande vloot en op werkzaamheden voor andere marktsegmenten. 
Volgens NMT verkeert de sector nog steeds in zwaar weer. Een beperkt 
aantal schepen zal profiteren van de in 2014 aangekondigde uitbreiding van 
het aantal ontheffingen voor de zogenoemde pulsvisserij, een vismethode 
met zeer geringe bodemberoering en een veel lager brandstofverbruik.

Grootste superjachtbouwland ter wereld
Waar het dan weer wel goed mee gaat is de grote jachtbouw. De werven in 
deze sector leverden vorig jaar 23 schepen op met een waarde van € 807 
miljoen. Maar nog belangrijker is dat er 36 nieuwe opdrachten zijn geno-
teerd met een waarde van € 1,4 miljard. De totale orderportefeuille van de 
Nederlandse jachtwerven bedroeg eind december 66 schepen met een 
waarde van ongeveer € 2,6 miljard. 
Daarmee heeft de trend van groei in 2012 (na de slechte jaren 2010 en 2011) 
vorig jaar flink doorgezet. Het orderboek groeide vorig jaar fors en het aantal 
nieuwe orders groeide meer dan twee keer van 14 in 2012 naar 36 vorig jaar. 
Daar komt nog bij dat de vraag naar groter lijkt door te zetten. Qua marktaan-
deel en waarde van het orderboek is Nederland inmiddels het grootste super-
jachtbouwland in de wereld. Daarmee verslaan de Nederlandse jachtbou-
wers de Duitsers (2), die vooral heel groot bouwen, en Italianen.
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H (dg) = 39,70 (38,40) x 11,20 x 2,76 (2,15) me-
ter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
drie Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512C-HD 
van 3 x 1350 kW bij 1600 tpm op drie rvs-
schroeven met een diameter van 1800 mm in 
DMK HR-straalbuizen. De duwboten worden 
uitgerust met drie HD240 S fishtail-roeren en 
twee HD160 flankroeren.

5500 m³-hopperzuiger
Transnet National Ports Authority (TNPA) gaf 
medio april IHC Merwede opdracht voor ont-
werp, bouw en oplevering van een 5500 m³-
hopperzuiger (bouwnummer 1278). TNPA 
heeft al de door IHC Merwede in 2010 opgele-
verde 4200 m³-hopper Isandlwana in de vaart. 
Bovendien is bij MTG Dolphin PLC in Varna de 
grabhopper Italeni (bouwnummer 901, imo 
9689108) in aanbouw met oplevering in juni 
2014. De belangrijkste gegevens zijn: L o.a. x 
B x H (dg) = 101,50 x 22,40 x 7,50 (6,00) meter, 
de diameter van de zuigbuis is 900 mm en de 
maximale baggerdiepte is 30 meter. Het totaal 
geïnstalleerde vermogen is 6200 kW, snelheid 
11,9 knopen. Aan boord komt accommodatie 
voor 26 personen. 

drinkwater 150 m³. Het werkdek heeft een op-
pervlakte van 500 m2. Aan boord is accommo-
datie voor dertig personen. De afmetingen van 
de OSV worden: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 68,23 
(62,58) x 15,77 x 5,50 (4,62) meter. Het 2600 dwt 
metende vaartuig is tevens geschikt voor het 
opruimen van olieverontreinigingen en een 
uiteenlopende reeks van offshore inspectie-, 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en 
brandbestrijding (Fi-Fi1). De levering is ge-
pland voor het laatste kwartaal van 2014.

KP4050 
De tot de Bodewesgroep behorende Scheeps-
werf De Kaap in Meppel kreeg van niet be-
kendgemaakte opdrachtgevers uit Zuid-Ame-
rika opdracht voor de bouw van twee duw- 
boten van het type KP4050 (bouwnummers 
275 en 276) met oplevering eind november 
2014. De afmetingen worden: L o.a. (l.l.) x B x 

Multipurpose OSV 
Shipyard De Hoop heeft medio maart opdracht 
gekregen van Awaritse Nigeria Ltd (ANL) in 
Sapele voor het ontwerp en de bouw van een 
Offshore Service/Support Vessel (OSV). Het 
DP2-vaartuig (bouwnummer 450) wordt voor-
namelijk ingezet in de offshore olievelden van 
Shell Nigeria en Chevron voor het afvoeren 
van transmixvloeistoffen (bijproducten die 
ontstaan tijdens olie-exploitatie en olietrans-
port via pijpleidingen). Aan boord komen twee 
pompkamers: één in het achterschip (voor de 
voortstuwingsruimte) en één in het voorschip, 
direct achter de boegschroeven. Het gecom-
bineerde vermogen van de pompen levert een 
capaciteit van 1000 barrels per uur. Voor het 
behandelen van de laadslangen en het laden 
of lossen van deklading worden twee knik-
armkranen gemonteerd: één aan stuurboord 
op het achterschip en één aan bakboord mid-
scheeps, elk met een hijsvermogen van 10 ton 
bij een maximale reikwijdte van 15 meter. De 
energievoorziening bestaat uit twee dieselge-
neratoren met een vermogen van 2850 kW 
voor twee schroeven (2x 900 kW) en twee 
boegschroeven (2x 450 kW). De proefvaart-
snelheid wordt 12 knopen. De generatoren 
komen op het hoofddek om grotere laadvolu-
mes mogelijk te maken en de toegankelijkheid 
bij onderhoud te vergemakkelijken. De tanks 
voor residu/ladingvloeistof hebben een capa-
citeit van 800 m³, voor brandstof 600 m³ en 

Nieuwe opdrachten

Door G.J. de Boer

MP OSV voor Awaritse Nigeria Ltd.

Zijaanzicht van de KP4050.

TNPA bestelde weer een hopperzuiger bij IHC Merwede.
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Tewaterlatingen

KOC Muhab 
Bij Damen Shipyards Galati is op 25 maart de 
eerste ASD 3212-sleepboot van een serie van 
negen, de KOC Muhab (bouwnummer 512515, 
imo 9675975), voor Kuwait Oil Company in 
Mina al Ahmadi dwarsscheeps te water gela-
ten. De 442 bt metende ASD 3212 heeft als af-
metingen: L o.a. x B x H (dg) = 32,70 x 12,82 x 
5,35 (5,60) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee Wärtsilä-hoofdmotoren, type 
8L26, van 6772 pk of 5050 kW op twee roer-
propellers voor een trekkracht van 80 ton en 
een snelheid van 14 knopen. KOC bestelde in 
augustus 2012 bij Damen Shipyards negen 
sleepboten van het type ASD 3212 (bouwnum-
mers 512513 - 512521, Galati 1253-1261) en vijf 
van het type ASD 2810 (bouwnummers 511600 
- 604) voor assistenties aan tankers bij de ter-
minals en bij de nieuwe single point moorings 
voor de kust van Koeweit.

Deep Helder
In Foxhol is op 23 april bij Shipyard De Hoop 
de Deep Helder (bouwnummer 465, imo 
9690872) gedoopt en te water gelaten. De kiel 
voor dit DP2-multipurpose offshore-support-
vaartuig werd gelegd op 14 november 2013. 
De oplevering aan SeaMar Subsea BV in Den 
Helder is gepland in juni. Daarna komt de 
Deep Helder in een vijfjarig charter van 
DeepOcean. De afmetingen van het vaartuig 
worden: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 64,80 (61,40) 
x 15,77 x 6,00 (4,00) meter. De diesel-elektri-
sche installatie bestaat uit vier door Caterpil-
lar C32 aangedreven generatoren, totaal 3880 
kW of 5280 pk gekoppeld aan twee roerpro-

pellers van elk 900 kW, een intrekbare boeg-
propeller van 400 kW en een boegschroef in 
een tunnel van 600 kW. De snelheid is 12 kno-
pen. Het draagvermogen is 1500 ton. Het 
werkdek heeft een vrij oppervlak van 500 m² 
met een maximaal toelaatbare belasting van 5 
ton/m². Daarnaast is het dek bij het achter-
schip voor een 20t A-frame en rondom de 
moonpool lokaal versterkt tot een belasting 
van 60 ton/m². De accommodatie voor 52 per-
sonen bestaat uit twaalf een- en twintig 
tweepersoonshutten.

Hybrid FSIV
In de afgelopen periode zijn de eerste drie 
casco’s van de zeven Hybrid Fast Supply In-
tervention Vessels (HFSIV’s) te water gezet. 
Deze vaartuigen zijn in oktober 2012 bij Ship-
yard De Hoop besteld door Oceanografia SA 
de CV in Ciudad del Carmen. Vier casco’s 
(bouwnummers 453, 455, 457 en 459) worden 
gebouwd bij Casco & Sectiebouw Rotterdam 
met afbouw in Lobith en drie (bouwnummers 
454, 456 en 458) bij de opnieuw geopende 
scheepswerf van Pattje in Waterhuizen met 
afbouw in Foxhol. De Marla (456, imo 9731274) 
en de Karina (455, imo 9731262) zijn op 13 en 
14 maart te water gezet, bouwnummer 457 
(imo 9731286) op 14 april. Alle zeven vaartui-
gen worden op korte termijn opgeleverd, de 
eerste vijf al voor eind juli. De FSIV is ontwor-
pen voor het vervoer van deklading en passa-
giers tussen de vaste wal en de Pemex-boor-
locaties in de Golf van Mexico. De belangrijk- 
ste gegevens van de FSIV zijn: 493 bt, 210 dwt, 
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 55,17 (49,81) x 9,00 x 
4,50 (3,20) meter. De voortstuwingsinstallatie 
is hybride diesel-elektrisch en bestaat uit 
twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 3516C, 
totaal 6434 pk voor een snelheid van 20 kno-
pen. Het werkdek heeft een oppervlak van 
190 m². Aan boord is accommodatie voor hon-
derd passagiers en acht bemanningsleden (in 
vier tweepersoonshutten).
 

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

Tewaterlating van de ASD 3212 KOC Muhab.

De Deep Helder werd dwarsscheeps te water gelaten.

De Karina is een van de zeven Hybrid FSIV’s.
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Opleveringen
Zhen Hua 29
De Zhen Hua 29 vertrok op 3 februari van 
Shanghai met dertien StanPontoons, zes 
StanTugs 1606 en vier StanTenders. Na los-
sing van zes pontons en twee StanTugs in 
Port Gentil werd koers gezet naar Rotterdam 
waar het transport op 4 april aankwam. Aan 
de voorraad van Damen Shipyards werden 
vervolgens toegevoegd: zeven StanPontoons, 
vier StanTugs 1606 en vier StanTenders.

Indian Dawn
In de Nieuwe Vissershaven in Harlingen 
doopte Stephanie Jallon, charteringmanager 
van MIT Chartering S.A.S. in Versailles, de 
Franse vertegenwoordiging van Ocean 7 Pro-
jects, op 27 maart de Indian Dawn. De Indian 
Dawn (bouwnummer 122, imo 9671474) is het 
derde schip van een serie van zes schepen 
van het type HLV 4200. De casco’s voor deze 
schepen zijn of worden gebouwd bij Shipkits/
Partner Sp. zoo in Sczcecin met afbouw op 
Urk of in Harlingen. De gegevens 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-
hoofdmotor, type 8M32, van 5435 pk of 4000 
kW voor een snelheid van 17 knopen. De bun-
kercapaciteit is 530 m³ HFO en 28 m³ MGO. De 
schepen zijn uitgerust met twee NMF-dekkra-
nen aan SB elk met een SWL van 150 ton (in 
tandem 300 ton) bij een reikwijdte van 28 me-
ter. De ruiminhoud is 240.000 cft of 11.892 m³ 
en de containercapaciteit is 282 teu waarvan 
158 op dek. De schepen zijn ontworpen door 
C-Job & Partners in Hoofddorp in nauwe sa-
menwerking met Hartman Marine en Shipkits. 
De Atlantic Dawn (bouwnummer 120, imo 
9671450), Arctic Dawn (bouwnummer 121, imo 
9671462) en Abis Dusavik (bouwnummer 119, 
imo 9671448) zijn inmiddels opgeleverd. De 
Abis Dusavik maakte op 26 maart de techni-
sche proefvaart vanuit Harlingen en de over-
dracht was twee dagen later. Op 17 april ver-
trok de Abis Dusavik voor de eerste reis van 
Harlingen naar Vlissingen en Leixoes. In Har-
lingen ligt momenteel de Abis Dunkerque 
(bouwnummer 118, imo 9671436) waarvan de 
oplevering is gepland voor begin juni. Het 
zesde en laatste schip van de serie, de Sou-
thern Dawn (bouwnummer 123, imo 9671486) 
wordt nog voor eind 2014 verwacht. De Indian 
Dawn vertrok op 5 april onder commando van 
kapitein Frank Zeinstra van Harlingen voor de 
eerste reis naar Esbjerg om windturbines te 
laden voor Laayoune (Marokko).

Arctic Rock 
In Schiedam leverde Hartman Marine Ship-
building op 9 april de derde Hartman M² Run-
ner op aan Hartman Management 01 op Urk. 
Het casco, dat is gebouwd bij Partner Sp. zoo 

Aankomst van de Zhen Hua 29 (foto Flying Focus).

De Indian Dawn is de derde HLV 4200 van een serie van zes (foto Flying Focus).

De Arctic Rock is de derde Hartman M² Runner (foto M.  

Coster).
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in Sczcecin, kwam op 26 december 2013 ge-
sleept door de mslb Waterman in IJmuiden 
aan om bij Hartman op Urk te worden afge-
bouwd. Het schip zou oorspronkelijk de Arctic 
(bouwnummer 7, imo 9650901) worden van 
Global Seatrade (Johan Hartman), maar tij-
dens de afbouw op Urk werd de Hartman M² 
Runner verkocht aan de broers Barend en 
Teele Hartman en omgedoopt tot Arctic Rock. 
Op 5 april werd het schip verhaald naar Vel-
sen en twee dagen later vertrok de Arctic 
Rock voor de proefvaart op de Noordzee. Op 
9 april werd bij Mammoet Schiedam de eerste 
lading ingenomen en de Arctic Rock is dezelf-
de dag nog vertrokken naar Le Havre en 
Newcastle. De gegevens van de Hartman M² 
Runner zijn: 2999 bt, 893 nt, 3500 dwt – L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 92,90 (84,99) x 14,00 x 5,00 
(4,90) meter. De kruiplijn is 24,50 meter. De 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit een Wärt-
silä-hoofdmotor, type 6L20 van 1630 pk of 1200 
kW op een verstelbare schroef in een HD-
straalbuis voor een snelheid van 12 knopen. 
De boegschroef heeft een vermogen van 300 
kW, de hekschroef 250 kW. De bunkercapaci-
teit is 233,8 m³ MGO. De ruiminhoud is 6207 m³ 
en het dek heeft een vrij oppervlak van 1300 
m². De containercapaciteit is 304 teu waarvan 
199 op dek. 

Arklow Bay
Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek 
heeft op 10 april de Arklow Bay (bouwnum-
mer 410, imo 9638771) opgeleverd aan Arklow 

Shipping in Rotterdam. Het schip was 7 maart 
dwarsscheeps te water gelaten. De Arklow 
Bay vertrok 7 april van de werf naar Delfzijl 
van waaruit de volgende dag de technische 
proefvaart werd gehouden op de Eems. De 
Arklow Bay is de tweede van een serie van 
zes minibulkers van het type FS 8400/150 die 
voor Arklow Shipping worden gebouwd. 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 pk of 2640 
kW bij 750 tpm op een verstelbare schroef 
voor een snelheid van 14,3 knopen. 

CMM Gravity
In Galati is op 17 april de CMM Gravity (bouw-
nummer 552028, imo 9653111) overgedragen 
aan Compagnie Maritime Monégasque S.A.M. 
in Monte Carlo. Het casco van de PSV 3300 E3 
werd op 19 november 2012 bij JSC Zaliv Ship-
yard in Kerch als bouwnummer 9456 te water 
gelaten en vervolgens afgebouwd bij Damen 
Shipyards overeenkomstig de voorschriften 
van Petrobras. Vanaf juni is de CMM Gravity 
voor vier jaar vercharterd aan Petrobras met 
optie op een verlenging van nog eens vier 
jaar. De bevoorrader vaart onder de vlag van 
de Marshall Eilanden met als thuishaven Ma-
juro. Voor CMM is nog een PSV 3300 E3 
(bouwnummer 552029, imo 9653123) in aan-
bouw bij Damen Shipyards Galati met opleve-
ring in september. De gegevens van de PSV 

De Arklow Bay tijdens de proefvaart (foto F.J. Olinga).

De CCM Gravity is de zevende PSV 3300 E3.
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3300 zijn: 3017 bt en 3520 dwt, afmetingen: L 
o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 80,10 (75,30) x 16,20 x 
7,50 (6,15) meter. De DP2 PSV 3300 wordt 
voortgestuwd door twee elektromotoren, elk 
met een vermogen van 1500 kW bij 1200 tpm, 
op twee Schottel-roerpropellers met een dia-
meter van 2300 mm, voor een snelheid van 
13,6 knopen. De twee boegschroeven met een 
diameter van 1740 mm in tunnels hebben elk 
een vermogen van 735 kW. De energie wordt 
geleverd door twee Caterpillar-dieselgenera-
toren van het type 3512C, totaal vermogen 
van 2704 kW bij 1800 tpm en twee van het 
type C32, totaal 1988 kW bij 1800 tpm. De bun-
kercapaciteit is 300 m³. Het werkdek heeft 
een vrij oppervlak van 728 m² voor maximaal 
1500 ton materiaal. Er is accommodatie voor 
zestien bemanningsleden en zes passagiers. 

6711
De tot de Damen Shipyards Group behorende 
jachtwerf Amels droeg op 10 maart de 6711 
(bouwnummer 547602, imo 9650028) over aan 
Alliance Vista Assets Ltd. in Majuro. De ex-
ploitatie is opgedragen aan Imperial Yachts 
SarL in Monte Carlo. Het is het tweede 67- 
meter Fast Yacht Support Vessel van het type 
Sea Axe 6711 dat werd gebouwd. Het eerste 
was de Garçon (bouwnummer 547601, imo 
9587051) die op 3 september 2012 door de 
werf in Gorinchem werd opgeleverd aan Ero-

mar Shipping Ltd., Majuro. De 1143 bt meten-
de Sea Axe 6711 (67,15 x 11,50 meter) heeft 
een vrij dekoppervlak van 275 m², duikfacilitei-
ten en een hangaar/werkplaats met een op-
pervlak van 74 m². De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit vier MTU-hoofdmotoren, type 
16V4000, met een totaal vermogen van 12.740 
pk of 8960 kW voor een snelheid van 21 kno-
pen. De actieradius is 4500 mijl bij een snel-
heid van 16 knopen. Aan boord is accommo-
datie voor twintig personen. 

Semesma
Nakilat Damen Shipyards Qatar (NDSQ) 
bouwde op hun locatie Erhama Bin Jaber Al 
Jalahma Shipyard in Ras Laffan twee sleep-
boten van het type ASD 3213 voor Milaha/Qa-
tar Shipping Co. SPC in Doha voor inzet in 

Port of Mesaieed, de Semesma (bouwnum-
mer 513023, imo 9655573) en Salwa (bouw-
nummer 513024, imo 9655585). De ASD 3213 is 
multifunctioneel inzetbaar zowel voor het as-
sisteren van zeeschepen in havens als voor 
zeesleep- en ankerwerk of brandbestrijding. 
De sleepboten van het type ASD 3213 hebben 
een tonnage van 484 bt en 145 nt. De afmetin-
gen zijn: L o.a. x B x H (dg) = 32,44 x 13,29 x 
5,50 (6,00) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type C280-8 L, op twee RR roerpropellers, 
type US 285 CP, met een diameter van 3000 
mm. Het vermogen is 7365 rpk of 5420 kW bij 
1000 tpm voor een trekkracht van ruim 83,2 
ton vooruit en 76,3 ton achteruit, snelheid 14 
knopen. De bunkercapaciteit is 200 m³. Aan 
boord is accommodatie voor elf personen. 

MCS Rosie
Maritime Craft Services (MCS) nam op 20 
maart een nieuwe Shoalbuster 2609 over van 
Damen Shipyards Hardinxveld, slechts acht 
dagen nadat het contract was getekend door 
Dirk Kuijt van MCS en Jos van Woerkum van 
Damen. Dat was mogelijk omdat de Shoalbus-
ter uit voorraad kon worden geleverd. Het 
casco (bouwnummer 571689, imo 9688685) dat 
werd gebouwd bij Stocznia Kozle Serwis Sp 
zoo, Kedzierzyn, kwam op 18 december 2012 
achter de mslb Cyklop in Dordrecht aan. Na 
te zijn afgebouwd in Hardinxveld maakte de 
sleepboot als BNR 571689 op 2 en 3 juli de 
proefvaart en deed trekproeven in Europoort. 
Na verkoop is de werkboot vernoemd naar de 
dochter van Menno Kuijt en omgedoopt tot 
MCS Rosie. De Shoalbuster 2609 heeft als af-
metingen: 150 bt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 26,10 
(23,36) x 9,35 x 3,60 (2,75) meter. De voortstu-De 6711 is een 67-meter Fast Yacht Support Vessel.

De ASD Tug 3213 Semesma.

De Shoalbuster 2609 MCS Rosie werd binnen acht dagen 

opgeleverd.
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wing wordt geleverd door twee Caterpillar-
hoofdmotoren, type 3508 TA/C, met een totaal 
vermogen van 2230 pk of 1640 kW via WAF562 
(5,421 : 1) op twee vaste Promarin-schroeven 
met een diameter van 1800 mm in Optima-
straalbuizen voor een snelheid van 10,9 kno-
pen en een trekkracht van 32 ton. De hydrau-
lische boegschroef heeft een vermogen van 
200 pk. Er is accommodatie voor zeven perso-
nen. 

Coastal Chariot 
In Rotterdam is aan de Wilhelminakade op 20 
februari de werkboot Coastal Chariot (bouw-
nummer 1012, imo 9704946) gedoopt door Lit-
sa Kwantes en door het Maritiem Cluster 
Friesland overgedragen aan Acta Marine in 
Den Helder. Het DP1 multipurpose support 
vessel werd op 6 december 2013 in Wartena 
te water gelaten. De gegevens van dit werk-
vaartuig van het type USSV 3512 (Ultra Shal-
low Support Vessel) zijn: 417 bt, 125 nt, lengte 
o.a. 37,00 meter, grootste breedte 11,84 meter 
en een diepgang van 1,85 tot 2,82 meter. Het 
werkdek heeft een oppervlakte van 151 m² en 
een maximaal toelaatbare belasting van 5 ton/
m². De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
twee Caterpillar-hoofdmotoren, type C32 Acert, 
met een totaal vermogen van 3937 pk of 2895 
kW, op twee vaste schroeven in straalbuizen 

voor een snelheid van 10 knopen en een trek-
kracht van 39 ton. Het vaartuig is bovendien 
uitgerust met drie roerpropellers. De bunker-
capaciteit is 200 m³. De hydraulische dekkraan 
heeft een hijsvermogen van 10 ton op 20 me-
ter. Er is accommodatie voor negen personen 
in drie een- en drie tweepersoonshutten. Het 
schip is inzetbaar tot 200 mijl uit de kust. Na 
de overdracht vertrok de Coastal Chariot naar 
St. Nazaire voor de eerste opdracht: geotech-
nisch onderzoek van de zeebodem.

ALP Future
ALP Maritime Services in Rotterdam werd  
in februari overgenomen door Teekay Off-
shore Partners en gaf vervolgens opdracht 
aan Niigata Shipbuilding & Repair voor de 
bouw van vier ijsklasse 1B-sleepboten van 
het type SX157, een ontwerp van Ulstein  
Design & Solutions voor slepen over lange  
afstanden en ankerbehandeling. De gege-
vens zijn: 4250 dwt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
88,90 (83,40) x 21,00 x 9,50 (8,50) meter. Het 
werkdek heeft een oppervlak van 550 m² met 
een maximaal toelaatbare belasting van 10 
ton/m², totaal 2400 ton. De voortstuwingsin-
stallatie bestaat uit vier MaK-hoofdmotoren 
met een totaal vermogen van 18.000 kW bij 
600 tpm via tandwielreductiekasten op twee 
verstelbare schroeven met een diameter  
van 5000 mm in straalbuizen voor een trek-
kracht van 300 ton en een maximum snel- 
heid van 19 knopen. De DP2-sleepboten  
worden uitgerust met twee boegschroeven  
(2 x 1500 kW) en twee hekschroeven (2 x  
1050 kW) in tunnels. De bunkercapaciteit is 
340 m³ MGO en 3200 m³ HFO. Aan boord is  
accommodatie voor achttien bemanningsle-
den en zeventien technici. De oplevering  
van de vier X-Bow-zeeslepers is gepland in 
het vierde kwartaal van 2015 en het eerste 
kwartaal van 2016.
ALP Maritime Services blijft als zelfstandige 
werkmaatschappij van Teekay Offshore Part-
ners in Rotterdam gevestigd.

De Coastal Chariot is de derde USSV van Acta Marine.

De ALP Future is een SX157 met een trekkracht van 300 ton.
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Door ir. W. de Jong

Voor u gelezen

EU Visa Code Revision Could Be Good 
for Seafarers
Both the European Shipowners (ECSA) and the International Cruise-
ship Owners (CLIA) are happy with the plans of the EU to introduce 
the definition of “seafarer” in the revised EU Visa Code, thereby ex-
plicitly referring to the 2006 Maritime Labour Convention. This would 
help to ensure that all staff working on board ships in any capacity 
are duly covered by the Visa Code and would benefit from the vari-
ous procedural facilitations in place. In addition, the proposals to ex-
tend the period for lodging applications for seafarers will be closely 
followed by ECSA and CLIA. 
On behalf of CLIA it was stated that: ‘Our crew are a fundamental 
and highly valued part of our guests’ experience and our cruise lines’ 
operating patterns demand that we be able to transfer crew around 
the world. Facilitation of the movement of seafarers will have a posi-
tive effect on the way Europe’s cruise industry operates.’ 
ECSA said that seafarers and shipping companies have been too of-
ten confronted with administrative burdens resulting from the EU’s 
visa policy and that with the new European Commission proposal an 
important step towards improvement has been taken. (ECSA)

Less Ship Losses, But Larger Ships Keep 
Insurers’ Risk High
Insurer Allianz has found that of 2596 shipping casualties in 2013, 
only 94 were total losses, the second time the number has fallen be-
low 100 since 2003, in what has become a continuous decline. Com-
pared with 2012, the number of losses declined by twenty per cent 
and by 45 per cent compared with 2003. The losses were mostly 
foundering, with bad weather being a major factor. There is still a 
chance that the 2013 figures increase somewhat as non-total loss 
casualties may be subsequently graded as total losses. Allianz warns 
about the growing size of container vessels and the challenge this 
poses for insurers. The average insured cargo value on 14,000 teu 
ships in 2008 was 280 million USD, while a 18,000 teu would have an 
insured cargo value of 365 million USD. (Allianz) 

Risk of Abandonment of Seafarers  
Addressed
Governments, ship owners and representatives of seafarers have 
reached agreement for Amendments to the Maritime Labour Conven-
tion, 2006, to ensure financial security systems to assist seafarers in 
the event of their abandonment and for compensation for seafarers’ 
contractual claims for death and personal injury. Ship owners have a 
responsibility for seafarers under their contractual employment ar-
rangements and the problems created when seafarers are aban-
doned was not covered in the existing Convention and needed spe-
cific legislative measures. The new amendments also recognise the 
role to be played by flag states and labour supply states. In practice, 
only a tiny proportion of the world’s seafarers experience abandon-
ment, but that does not make the occurrence any less serious for the 
affected seafarers and their families. Cases are known in which the 
crews had been without financial or welfare support for well over 
twelve months. (International Chamber of Shipping)

Asymmetric Hulled Icebreaker Baltika
A new type of icebreaker that uses its asymmetric hull to break ice 
sideways has recently been demonstrated at Finland’s Arctech Hel-
sinki Shipyard. The icebreaking multipurpose emergency and rescue 
vessel Baltika is being built for the Russian Emergency Rescue Ser-
vice and will be used in icebreaking, rescue and oil spill operations 
in the Gulf of Finland. The vessel features an asymmetric hull, a built-
in oil recovery system and three 360 degrees rotating propulsors, 
which allow the vessel to operate efficiently sideways, astern and 
ahead. In the oblique mode, the ship will be able to generate a 50 m 
wide channel in 0.6 m thick ice. The Baltika is the first icebreaker 
ever that can break a channel in ice that is twice as wide as its own 
breadth. The vessel’s design has been developed by Aker Arctic 
Technology. The ship will be delivered this spring. (Marinelog)

Wanted: Container Lashing Innovation
The biggest container ships are now worth about 150 million USD 
and fully loaded might be carrying a cargo representing an even 
much higher value. A great deal of that cargo is carried on deck, up 
to nine or ten containers high. But lashing technologies have barely 
changed since the first and second generation container ships with 
much less containers on deck. At a recent conference, Lloyd’s Regis-
ter’s expert David Tozer suggested that it was high time more thought 
was given to lashing systems. Present lashing technologies, he said, 
were ‘lousy’. Ships’ crews are required to work at greater heights 
than ever before and Mr. Tozer noted that some fifty people have 
died in lashing accidents, while many more have been injured. This 
is a problem which equipment designers ought to be seriously con-
sidering, leading to radical new solutions that are also suitable for 
the huge container ships now in service. (Bimco)

Shipping in Polar Waters
IMO is developing a draft mandatory International Code of safety for 
ships operating in polar waters, the Polar Code. It will cover the full 
range of shipping-related matters relevant to navigation in arctic wa-
ters: ship design, construction and equipment; operational and train-
ing concerns; search and rescue; and the protection of the unique 
environment and eco-systems. Ships operating in arctic environments 
are exposed to unique risks. Poor weather and the relative lack of 
good charts, communication systems and other navigational aids 
pose challenges. The remoteness makes rescue or clean up opera-
tions difficult and costly. Cold temperatures may reduce the effec-
tiveness of numerous components of the ship and ice can impose ad-
ditional loads on the hull, propulsion system and appendages. (IMO)
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Door G.J. de Boer

De heer R.A. Boogaard, directeur KNRM, verzorgde op 28 maart in 
het Nationaal Reddingmuseum de offi ciële opening van een exposi-
tie van een selectie van deze foto’s. Deze tentoonstelling is tot en 
met 29 november 2014 te bezichtigen evenals de vaste expositie en 
de vijf historische reddingboten.

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Willemsoord 60G, 1781 AS 
Den Helder. Info en openingstijden: www.reddingmuseum.nl.

De heer R.A. Boogaard en Herman IJsseling (foto G.J. de Boer).

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

Expositie “Luchtfotografi e van 
de KNRM in actie”
Omdat de KNRM belangrijk werk doet, wilde Herman IJsseling van Flying Focus 
graag een reportage maken van de KNRM-boten in actie om het publiek te laten 
zien hoe het materiaal en de mensen hun werk doen in zware omstandigheden bij 
soms windkracht 9 tot 10.

Maritieme evenementen

Flying Focus
Onze vriend Herman IJsseling maakt met zijn bedrijf Flying Focus 
luchtfoto’s van alles wat vaart: zee- en binnenvaartschepen, 
jachten en ook de reddingboten van de KNRM.
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Door H.S. Klos

Zijn voorgangster Mieke Bakker-Mantjes vertrok na een korte peri-
ode als directeur bij SN. Herkent hij dat? 
Hij kijkt tegelijk geamuseerd en ongemakkelijk. ‘Het is voor mij 
moeilijk daar wat over te zeggen. Maar een organisatie als deze is 

Het zit hem niet zozeer in het leidinggeven aan zijn 26 medewerkers. 
‘Maar we hebben te maken met zoveel onderwerpen en speelvel-
den in Brussel, Den Haag en de IMO in Londen. Overal liggen wel 
problemen, die individuele leden niet zelf kunnen oplossen.’

…werven herkenden zich 

al niet meer zo in de S van 

SN… (foto’s Sander Klos).

Branche zet alles op
Maritime Technology
Directeur Peter Zoeteman over websites, 
succesmeting en staatssteun

Na een jaar directeurschap bij Scheepsbouw Nederland somt hij makkelijk de  
plussen van zijn sector op. Moet ook wel, want hij is zegsman en boegbeeld van de 
nationale scheepsbouw. ‘Maar leiding geven aan zo’n brancheorganisatie is best 
wel lastig,’ geeft Peter Zoeteman (53) toe. ‘Ik dacht daar te gemakkelijk over, maar 
weet nu wel, dat dat niet in vier dagen te doen is.’

Interview
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complex. Je bent zowel een democratie waarin de meerderheid be-
slist als “van de leden”. Dus werken we hard om van de bouwers in 
de VNSI en de toeleveranciers in HME één club te maken. Op 8 mei 
komt een einde aan de vele namen, waaronder we opereerden. Ne-
therlands Maritime Technology vervangt dan HME, VNSI, Scheeps-
bouw Nederland, Holland Shipbuilding, CMTI, HME Singapore en 
Maritime by Holland, die wij trouwens als enige gebruikten.’ 
De leden leverden een stuk of vijftig ideeën voor de nieuwe naam. 
Afvallers waren onder meer Maritime by Holland (‘die was al van 
Nederland Maritiem Land’), Sea Holland (‘à la de Europese koepel-
organisatie Sea Europe, maar te zout’) en samenstellingen met 
Dutch en Holland erin. ‘Maritime Technology is een brede term en 
Netherlands klinkt wat netter en deftiger dan Dutch of Holland.’ 

Eén website
De nieuwe organisatie gaat werken met de thema’s innovatie, hu-
man capital en trade en dat alles ondersteund door afdelingen voor 
communicatie en financiering. ‘Soms waren wel drie organisaties 
op eigen houtje met innovatie bezig,’ verklaart hij die scherpe inde-
ling. En het aantal jaarverslagen, versies van briefpapier en web-
sites (zeventien) zal ook fors dalen. En uiteraard komt er een nieuw 
logo. Die hele operatie kostte ‘enkele tienduizenden euro’s’.
HME BV hing nog onder de vereniging HME, maar wordt eind dit 
jaar voor een onbekend bedrag verkocht aan de NMT Association 
(ex-SN).

Niet-leden langs
Hij noemt zijn bestuur ‘volwassen’. Tweemaal acht kritische prak-
tijkmensen uit HME en VNSI. ‘Mijn grootste uitdaging is dit jaar aan 
bestuur en leden te laten zien hoe succesvol we zijn en hoe je dat 
meet. De leden moet je gedoseerd op de hoogte houden, waarbij je 
weet, dat twintig procent veel doet met je mededelingen en tachtig 
procent veel minder. We kijken ook naar ISO-certificering van onze 
organisatie. Die moet helpen waarborgen dat je met goed personeel 
aan de goede onderwerpen werkt. Mijn bestuursleden doen in hun 
bedrijven niets anders.’
Het ledental is volgens hem ‘redelijk stabiel tot licht groeiend’ en hij 
steekt een nieuwe ledenbrochure omhoog. ‘We hebben naar schat-
ting tachtig procent van de bedrijven als lid en gaan nu de overige 
bezoeken. We willen ze overtuigen dat een lidmaatschap hen voor-
delen kan bieden die groter zijn dan hun contributiebedrag en dat 
sommige zaken alleen door samenwerking te regelen zijn.’

Minder S
Volgens hem gaat NMT leiden tot een samenvloeiing van twee 
bloedgroepen. ‘Leden vonden het belangrijk dat ze bij HME of VNSI 
hoorden, maar de werven herkenden zich al niet meer zo in de S 
van Scheepsbouw Nederland, omdat ze steeds meer technologie-
bedrijven worden en ketensamenwerking belangrijk vinden. Dat zie 
je onder meer terug in de gezamenlijke ontwikkeling van mijnbouw-
technieken onder water.’
‘Maar feit blijft, dat het ene lid klant is van het andere lid. Waarbij 

de toeleveranciers een sterkere positie innemen. In Europa zetten 
de werven negen à tien miljard per jaar om, de toeleveranciers 44 
miljard.’
NML blijft overigens de koepel over de hele cluster en daarvan is 
het nieuwe NMT dan ook lid. In dat verband gaat de sector een ma-
ritieme topconferentie voorbereiden. ‘We willen een interface met 
de overheid, zeg maar één loket, zoals het in Duitsland en Noorwe-
gen ook gebeurt.’
Dat onderstreept de wat ongemakkelijke positie in de Topsector 
Water, die toch ook de band met de overheid benadrukt. ‘In die Top-

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

Hij bekijkt de infographic in de laatste SWZ Maritime. ‘Van de week bezoek ik bedrijven in 

het Noorden.’ Hij leest het blad sinds 1980. ‘Er zijn zoveel bladen, dat ik lang niet alles kan 

lezen.’
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sector voelen wij ons een beetje miskend. Het gaat er over crops, 
irrigatie en Deltabeleid en wij zijn daar als “maritiem” ingeschoven, 
maar spelen de tweede of derde viool.’

Taai imago
Hij is het boegbeeld van de sector en bewaker van het imago. Soms 
loopt dat lekker, bijvoorbeeld wanneer de landelijke media (tv!) aan-
dacht besteden aan een grote IHC-order. Maar de minstens zo me-
diagenieke megajachten blijven vaak op klantwens buiten beeld. 
‘We hadden pas een bijeenkomst bij Oceanco, dat een nieuw dok 
heeft, en mochten daar zelfs geen foto’s maken.’
En dat laatste vindt hij wel beeldend voor de producten van zijn le-
den, die ‘bijna niemand ziet’. ‘Een onderzoek van NML wees uit, dat 
“maritiem” geen imago heeft. En vanuit het verleden bestaat zeker 
geen onverdeeld gunstig beeld. Mensen herinneren zich het RSV-
debâcle en de vele werffaillissementen. Veel activiteiten verscho-
ven naar Azië, dus kromp de sector. Bovendien is het hard werken 
in vieze en soms gevaarlijke omstandigheden. Dat is natuurlijk alle-
maal veranderd, maar die boodschap moet je wel overbrengen. We 
hebben banen zat, zeker voor jongeren, terwijl ons land 700.000 
werklozen telt. Dus staan we helemaal achter een campagne als 
Kies Techniek, ook al komen niet al die jongeren in de maritieme 

sector terecht. Ik heb zelf gevaren en in de maakindustrie gewerkt 
(Wärtsilä, Alfa Laval) en het is een prachtige business met een aan-
sprekend eindproduct. Een collega vertelde dat de eigenaar van 
een megajacht bij de tewaterlating van zijn schip zich afvroeg wat 
al die mensen kwamen doen. Dat waren dus de bouwers en dat zegt 
veel over hun betrokkenheid bij het product.’

Eerste klanthulp
Wanneer ik hem vertel, dat ik aan de voorbereiding van dit vraagge-
sprek toch vooral het beeld van een ‘zeurende’ sector overhield 
(goed ingestoken kamervragen in 2012 over de stop op willekeurige 
afschrijvingen en recentere kamervragen over de Spaanse tax 
lease en de 5,3 miljoen aan Subsidie Innovatie Scheepsbouw, ofwel 
de overheid doet het eigenlijk nooit goed), kijkt hij even getroffen. 
‘De reders klagen en dat is begrijpelijk in hun situatie, maar onze 
branche niet. Wij kunnen zonder subsidies, maar willen wel graag 
gelijke concurrentievoorwaarden, zeker in Europa. We zijn in feite 
tegen subsidies, maar bij innovatie heb je die wel nodig om funda-
menteel onderzoek naar de markt te brengen. In de scheepsbouw 
maak je eigenlijk altijd prototypes en dan helpt overheidssteun om 
de eerste klant over de brug te helpen.’
Na kamervragen zei minister Kamp, dat voor 30 juni duidelijk zal 

Interview

Aan de  

keukentafel in 

zijn woning in 

Beuningen. 

‘Deze functie 

bleek niet in vier 

dagen te  

passen.’
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worden of de SIS-gelden ‘op verantwoorde wijze’ beschikbaar ko-
men. ‘Duitsland trekt 23 miljoen uit voor SIS en dat maakt het reders 
– die het hartstikke moeilijk hebben – mogelijk voor hightech oplos-
singen te betalen. Zo willen we ons als sector ook profileren: wij 
hebben oplossingen voor alle problemen, of het nu om NOX, ballast-
water, LNG of een lager verbruik gaat.’
‘Ondertussen wachten we met samengeknepen billen of de SIS- 
gelden loskomen in deze tijd van bezuinigingen. Bedrijven bereiden 
zich voor om het programma in één dag vol te schrijven en volgens 
ons geldt een multiplier van zeven tot elf voor dat geld. Dat zou be-
tekenen, dat de staat voor die 5,3 miljoen aan uitgaven 35 à 55 mil-
joen kan innen.’

Spaanse proef
De inmiddels veroordeelde Spaanse tax lease speelt trouwens nog 
steeds, maar dan in de versie 2.0. Die volgens minister Kamp binnen 
de Europese regels valt, maar dat weerhoudt Zoeteman en de zijnen 
er niet van de regeling minutieus te onderzoeken. ‘De eerste tax 
lease omvatte circa 2,7 miljard euro aan illegale steun aan Spaanse 
werven. Het ging om 273 schepen en van dezelfde types als wij in 
Nederland bouwen. Dus dat raakte ons echt, want we misten niet 
alleen die orders, maar er ontstond door die oneerlijke concurrentie 
ook prijsdruk.’
‘De Spanjaarden boden aan 123 miljoen terug te storten, maar moe-
ten hun huiswerk overdoen. Ze hielden gewoon inefficiënte werven 
aan de gang, waarvan het personeel werd doorbetaald. Onze leden 
waren daar, zacht gezegd, wel opgewonden over.’
‘De nieuwe tax lease met twintig procent steun lijkt legaal, maar de 
vraag is bijvoorbeeld of hij ook openstaat voor andere EU-landen. 
Dat gaan we uitzoeken. Of Barkmeijer alsnog de order voor een  
Teso-veerboot misloopt, weet ik niet. Teso wilde in elk geval geen 
gebruikmaken van de tax lease.’

Vage staatssteun
En deze strijd woedt op tal van fronten. ‘Er zijn meer van dit soort 
steunregelingen, maar dan ondoorzichtiger. Veelal gebeurt dit in 
zuidelijk Europa, maar we keren ons ook tegen de Amerikaanse  
Jones Act. Onbegrijpelijk hoe hét land van de vrije markt zulk pro-
tectionisme pur sang kan plegen. We verbeelden ons niet, dat we 
de Jones Act van tafel krijgen, maar in het kader van de besprekin-
gen over het vrijhandelsakkoord tussen de VS en Europa kan het 
wellicht als wisselgeld dienen.’ 
Andere voorbeelden van staatssteun ziet hij in Zuid-Korea voor  
grote bedrijven als Daewoo, Hyundai en Samsung. Zuid-Korea  
heeft tevens als strategie het percentage local content voor off-
shoreprojecten te verhogen van twintig naar tachtig. ‘Brazilië eist 
nu 75 procent local content. Maar ook in Japan en China bestaat  
de neiging de local content te vergroten.’
Een ander front vormt het Intellectual Property Right. ‘Opkomende 
landen als China en Zuid-Korea beginnen met kopiëren. Vroeger 
stond Japan daarom bekend, maar dat heeft nu een hoger niveau 
en doet het veel minder. Ze vertalen copyright als “recht om te  

kopiëren” en vinden eigenlijk dat je trots moet zijn dat je wordt  
gekopieerd.’ Om die lenige vertaling kan hij ook wel lachen, trou-
wens. 

Sinaasappelkistje
Twee dagen geleden is Peters Kampen stilgelegd. ‘Ik weet er het fij-
ne niet van, maar het was een heel innovatieve werf. Ik hoor wel 
geruchten over een doorstart.’
Hij ziet zichzelf als ‘boegbeeld’ het personeel na zo’n faillissement 
niet bemoedigend toespreken vanaf een sinaasappelkistje. ‘Daar zit 
de directie niet op te wachten en je moet ook geen valse hoop wek-
ken. ‘
Hij kan zich voorstellen dat de financiering een rol heeft gespeeld in 
Kampen. ‘Onze pijn zit bij de nafinanciering, dus die van de reder. De 
banken gaan het wat dat betreft niet worden, dus kijken wij naar 
pensioenfondsen en de Europese Investeringsbank. Daarbij speelt 
het slechte imago van shipping ons parten. Alles wordt over één 
kam geschoren, maar in de offshore, de megajachten en de spe-
cials loopt het goed. De echt grote problemen zitten in de binnen-
vaart en in mindere mate in de shortsea, waar markt blijkt te zijn 
voor nieuwe concepten.’
Over de volgende – wat ethische – vraag heeft hij persoonlijk wel 
een mening, ‘maar ik zit hier als SN-directeur’. Als een vervoers-
markt lijdt onder overcapaciteit, hoe verantwoord is het dan om 
toch te blijven bouwen, bijvoorbeeld door afbouw van binnentan-
kers? 
‘Als onze leden schepen willen bouwen, dan doen ze dat,’ zegt hij 
ferm. ‘Want als er financiering voor is, dan bestaat er blijkbaar be-
hoefte aan.’
Maar naar nu blijkt, hebben we vijf jaar geleden veel te veel gefi-
nancierd. Dus het is maar de vraag of het feit, dat er financiering 
voor is, ook een teken is van verstandig ondernemen.
‘Enkele jaren geleden was het belachelijk gemakkelijk om aan kre-
diet te komen, dat klopt. Je ziet nu dat private equity geld in de 
scheepvaart steekt. Op zich hoeft dat niet slecht te zijn nu de prijzen 
en de markt volgens mij met enige zekerheid op hun dieptepunt zit-
ten. Private equity werkt vaak als gezond “breekijzer”, want derge-
lijke partijen hebben minder moeite met ingrijpende beslissingen 
dan insiders.’

Keuring met cachet
Wat minder ingrijpend zullen de wijzigingen in het Maritime Awards 
Gala zijn. ‘Het mag wel wat kleiner, met meer cachet en niveau.’
Dat het gala veel weg heeft van de slager die zijn eigen vlees keurt, 
hindert hem niet. ‘Het is inderdaad een maritiem feestje van ons 
kent ons. Maar met cachet, dus eens per jaar de dames in het lang 
en de heren in smoking.’ Of en hoeveel publiciteit het gala in het 
buitenland krijgt, weet hij zo niet. En dan vraag ik ook maar niet ver-
der over die ingehuurde kittige dames, die de prijswinnaars smaak-
vol omringen.

Interview
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Door L. Stegers

Offshore Energy will discuss how national governments are trying to 
defi ne “industrial personnel” and how regulations are being develo-
ped within IMO. This session neatly links with the recurring session 
about new offshore vessels that represent the latest in offshore 
ship concepts, design and construction.

Offshore Wind
The co-located Offshore WIND Installation and Maintenance Confe-
rence addresses the technical, operational, commercial and mana-
gerial challenges associated with future industry growth. It offers a 
comprehensive overview of wind farm developments, cost reducing 
innovations and education and employment initiatives.

Taking place in the easily accessible and attractive city of Amster-
dam, Offshore Energy brings together Dutch industry giants as well 
as a host of international parties. The organisation expects to at-
tract over 10,000 visitors from around the world (9123 in 2013). Over 
500 supply chain companies will showcase their products and servi-
ces. Companies such as Van Oord, Damen, Keppel Verolme, Boskalis, 
Ulstein, Heerema Group and IHC have already booked their stand. 

Addressing the Gap in Offshore Service Vessel Regulation
The conference programme, with this year’s cross-cutting theme 
“The Future Is in the Water”, offers a platform for discussing key to-
pics and solutions for the offshore community. Speakers represent 
operators, OEMs, EPC companies, suppliers, service providers and 
investors.
On the non-technical side, the conference addresses a topical gap 
in rules and regulations for offshore service vessels. At the moment, 
there are no clear, practical rules for offshore service vessels car-
rying more than twelve passengers. In particular, the defi nition of 
people who are neither crew nor passengers poses a challenge. 

The organisation 

expects to set a 

new record with 

10,000 visitors to 

Offshore Energy’s 

2014 edition.

Lisa Stegers is marketeer Events bij 
Navingo BV.

The Future Is in the Water

Registration for the seventh Offshore Energy Exhibition & Conference has opened. On 
28 & 29 October Amsterdam will again become the place to be for the international 
offshore community. With visitors from over sixty different countries and a proven 
track record of steady growth since its foundation in 2008, Offshore Energy is a must 
attend event for all professionals in the international offshore sector.

Maritieme evenementen

Offshore Energy 2014
Date: 28 & 29 October 2014
Location:  Amsterdam Rai, the Netherlands
More information:  www.offshore-energy.biz

Offshore Energy Exhibition & Conference 2014
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Door dr.ir. J.A. Keuning 

area due to the presence of many estuaries, shoals, associated 
strong tidal currents and the fact that usually, in the most severe 
conditions (that is, gales and storms from the west through north-
west to the north), the Dutch coast is a lee shore. This calls for good 
operability in a wide range of operational conditions and a large 
fl uctuation in ship sizes and types to be assisted or rescued. Typical 
design characteristics of the present Arie Visser class boats are: 
maximum speed up to 35 knots, overall length around 19 metres, oc-
cupancy of six crew, twin engines with water jets, full 180 degrees 
self-righting capability, good seakeeping capabilities, high speed to 
be maintained in head seas, and excellent manoeuvring behaviour 
in all conditions, that is, head, beam and following waves with 
(breaking) waves of 10 metres high.
Two decades ago, the emphasis for lifeboats was not so much on 
crew accommodation and comfort but on survivability. The present 
Arie Visser class designs, which were designed by the offi ce of W. 
de Vries Lentsch are typical examples of that philosophy. A photo-
graph of one of these boats is presented in fi gure 1 together with 
some main particulars in table 1.

In the design of high speed ships, the hydrodynamics always play 
an important role. The aim to reach high speeds at reasonable cost 
calls for optimal calm water performance. Providing the capability 
to maintain this high speed and operability (and safety) in a seaway 
often calls for ingenious hydrodynamic approaches. 
Lifeboats are a special design case because they need to be safe 
and acceptably comfortable in the “average” working conditions, in 
which most of their duties are carried out, but also be safe and op-
erable in the most extreme conditions that can be met in their oper-
ational areas. 
The operational area for the KNRM is the Dutch coastal area and 
the southern part of the North Sea. This is a notoriously dangerous 

The KNRM 

developed the 

NH 1816 to meet 

new demands on 

comfort and 

crew 

composition 

(picture Flying 

Focus).

Lex Keuning is universitair hoofddocent 
hydromechanica bij de opleiding Maritieme 
Techniek aan de TU Delft.

Design of the KNRM Lifeboat 
NH 1816 (1)
The Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) exploits a fl eet of lifeboats 
around the North Sea coast of the Netherlands. The majority of this fl eet consists of 
RIBs. The largest vessels are from the so-called “Arie Visser” class with a length 
of around 18.5 metres and a maximum speed of 35 knots. These are all weather 
boats and fully self-righting. As this vessel type still had room for improvement, the 
KNRM set out to create a new and better lifeboat, the NH 1816.

Scheepsontwerp

This article has been divided into two parts. This is the fi rst part. 
The second part will be published in an SWZ Maritime issue to 
come.
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Scheepsontwerp

The operational achievements of these boats met the KNRM’s re-
quirements to a certain level and the crews were generally satisfied 
with the performance of these boats and certainly fully confident in 
their safety. However, from a series of full scale experiments con-
ducted by the Shiphydromechanics Department of the Delft Univer-
sity of Technology (DUT) over the years, it became evident that 
higher achievements with respect to seakeeping behaviour could 
be possible. 
New demands on comfort and crew composition led the KNRM to 
initialise a large project in 2009 for the conceptual development, de-
sign, engineering and finally construction of a new Search and Res-
cue lifeboat for the North Sea, capable of meeting the new require-
ments in the ten-twenty years to come. In addition, every way to im- 
prove on their operability in a seaway would have to be investigated. 

Wish List
To start the process, an intensive questionnaire has been sent 
around amongst the coxswains and crews of all Search and Rescue 
boats, including the KNRM’s technical and supporting staff to ac-
quire more knowledge about the possible shortcomings of the exist-
ing fleet and the wish list for the future design. In short, the most im-
portant design objectives for the new designs became: 

length around 20 metres over all;•	
no greater draft than 1.10 metres;•	
maximum attainable speed of 35 knots;•	
range at full speed of circa 600 miles;•	
crew of six, seated in the wheelhouse (maximum suggested ca-•	
pacity of rescued persons on board circa 120!);

two engines with water jets in two separate engine rooms;•	
noise levels in the wheelhouse not above 70 dBa (present 92 •	
dBa!);
fully self-righting over 180 degrees of heel;•	
improved seakeeping performance in head and bow quartering •	
waves with higher sustainable speed;
at least a similar performance to the existing boats in large and •	
steep stern quartering and following waves (that is, broaching 
and bow diving), preferably with increased course keeping capa-
bilities at high speed; and
good manoeuvrability at both low and high speeds, also in large •	
waves.

With these design objectives now available, a design team was 
composed consisting of the Hydrodynamics Department of the DUT, 
the High Speed Craft (HSC) Department of Damen Shipyards and the 
designers of the existing boats, De Vries Lentsch Design Office. This 
team, with the assistance of the KNRM, took up the task to design 
the new boat. Recent developments in the hull form design of fast 
ships were introduced and considered in combination with fixed 
and moveable appendages. New calculations and experimental 
techniques were used to be able to predict and compare the hydro-
dynamic behaviour of the various design variations. 

The Designs
The principal decision about the design procedure was to make at 
least two full design alternatives to the existing Arie Visser and to 
compare these alternatives in their behaviour in both calm water 
and waves. In this way, the Arie Visser, of which very much full 
scale data obtained during many tests at sea were available, served 
as the “benchmark” for the evaluation of the merits or shortcomings 
of the other designs.
A design objective was to investigate the possible application of the 
Enlarged Ship Concept (ESC) and the Axe Bow Concept (ABC) in the 
new design. The application of the ABC has been proven very suc-
cessful for improving the operability in a seaway with fast patrol 
boats and Fast Crew Suppliers over the last decade, but these were 
generally bigger ships (35-55 metres Loa) and the Search and Res-
cue boats of the KNRM must be capable of dealing with rougher 
conditions such as breaking waves.
The development of the ESC and ABC have been adequately de-
scribed in various earlier publications by the author, amongst others 
Ref [1] and [2]. The ESC and ABC development were based on the 
observation made during numerous full scale measurements on-
board fast patrol boats that the speed reduction sailing in waves 
(and so loss of operability) was for 85 per cent voluntary, that is, ap-
plied by the crew. In addition, it was shown from these results that 
this voluntary speed reduction was primarily provoked by the occur-
rence of rarely occurring events, for instance in vertical accelera-
tions (high slamming) irrespective of the significant (or “average”) 
value of the vertical accelerations. Yet in the design evaluations 
made for comparing fast ships’ designs, these significant values 
were often used as the basis of the operability limiting criteria. Figure 1. The Arie Visser class.

Designation Symbol Unit Arie Visser
Design - [-] 
Overall length Loa [m] 18.8
Overall breadth Boa [m] 6.1
Draft T [m] 1.07
Weight W [ton] 28
Longitudinal centre of gravity LcG [m] 6.12
Wetted area with zero speed S [m^2] 60.9
Metacentre height GM [m] 1.77

Table 1. Main particulars of the Arie Visser class. 
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To illustrate this, figure 2 is presented. Here, in the distribution of the 
peaks in a time trace of vertical accelerations measured on board a 
fast ship is presented. On the horizontal axis, the percentage of the 
total peaks in that particular time trace of the vertical acceleration 
that exceeds a certain value (on the vertical axis) is given.
What really counts now for a good operability of the ship in a sea-
way is the right hand corner of this distribution, in other words, the 
(large) magnitude of the rarely occurring events. These should be 
lowered as much as possible and in that respect, the “black” boat 
behaves significantly better than the “red” boat, even though at the 
“significant” level (at roughly thirteen per cent probability of ex-
ceedance) the black boat is somewhat worse.
Along these lines of thought, the ESC and ABC have been developed 
and with the aid of the developed mathematical model, a hull shape 
could be “designed” that meets these requirements.

Combining ESC and ABC in a Lifeboat
The ESC aims at lengthening the hull substantially (25 or 50 per 
cent) without any change in the craft’s functionality, speed and 
beam. This turned out to have a significant effect on the operability 
in a seaway (35 to 65 per cent better) without a major effect on the 
building cost (+3 to +6 per cent). As a benchmark, the StanPatrol 
2600 from Damen Shipyards was used and the plans of the Enlarged 
Concepts are shown in figure 3.
The results of this study are also summarised in figure 3, in which 
the length, building costs, operational costs, transport efficiency 
and operability on the North Sea are compared with the base boat 
as benchmark (that is, 100 per cent).
From this, the benefits of the ESC became obvious. Since in particu-
lar at the fore ship void space is being created, extra space became 
available to shape the bow sections in such a way that slamming 
can be reduced to a minimum. This led to the ABC, in which a very 
deep fore foot with sections without flair combined with an in-
creased sheer forwards and a downwards sloping centreline were 

introduced. A typical lines plan of the ABC is presented in figure 4.
From experience gained over the last decade with ships built ac-
cording to the ESC and ABC, the positive effect of lengthening the 
ship, increasing the Length to Beam (L/B) ratio and the Length Dis-
placement Ratio (L/Δ1/3) combined with significantly increasing the 
deadrise of the bow sections and reducing the bow flair on seakeep-
ing performance has been shown. So it was decided to apply these 
new insights in two respective steps in the new design and to inves-
tigate the effects on performance. The full shape of the Axe Bow, in 
other words, with the downward slope in the forward contour, could 
not be applied for the SAR design, because these boats often oper-
ate at very shallow areas (and even go aground) and so the draft re-
striction was very stringent. The increase in the freeboard height 
forward and the reduction in bow flare, however, could be applied. 
The main dimensions of the new design for the KNRM were more or 
less stipulated by the set of design objectives, so the most impor-
tant considerations were the hull shape and in particular the bow 

Scheepsontwerp

Figure 2. Typical distribution plot for vertical accelerations.

Figure 3. The Base Boat and the ESC as used in Ref [2] and the comparison of operability, 

et cetera.
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shape of the new designs. From the existing design, it was known 
that the relatively full bow sections introduced violent motions and 
high vertical accelerations in head and bow quartering waves, 
which usually led to a significant voluntary speed reduction by the 
crew in anything above 2.0 metres significant wave height. On the 
other hand, this full bow shape combined with a significant “tube” 
guaranteed sufficient reserve buoyancy to prevent bow diving in 
high and steep following waves. 

Concept 1 and 2
So two alternatives to the base boat, the Arie Visser, arose: Concept 
1 (C 1), with a sharper bow and deeper fore foot, but only modified 
modestly (this design was therefore nicknamed Evolution), and Con-
cept 2 (C 2), with the Axe Bow philosophy applied, but without the 
negative contour forward (nicknamed Revolution). Both the C 1 and C 
2 design had an increased length (ESC) to improve their L/B and L/Δ1/3.
Another important consideration was the application of a “tube”, so 
typical for the RIB concept. A careful weighing of the pros and cons 
was carried out. Every now and then, structural problems with the 
tubes arose, in particular with respect to wear and tear, but also 
with respect to the connection to the rigid structure. For a SAR boat 
coming alongside other vessels, often the advantage of having a 

fender all around is clear. However, from a hydrodynamical point of 
view, the benefit of a tube is not so obvious. The blunt intersection 
between the underside of the tube and the hull may generate high 
impulsive hydrodynamic forces when the ship is performing large 
relative motions at high speed in waves. Furthermore, from a point 
of view of wave excited forces, the influence is actually disadvanta-
geous, in particular at the bow. The influence on the static stability 
of the tube at larger angles of heel (and pitch) is obvious, but it is 
not necessary to derive the desired GZ curves through the use of 
the tube and the reserve buoyancy can also be generated in other 
ways. Therefore, it was decided to minimise the size and volume of 
the tube as much as possible and to do so particularly in the for-
ward third part of the hull. The tube was replaced by a so called “D 
fender” rigidly attached to a bulwark. This created considerable 
gain in deck area, which made a wider wheelhouse possible. The 
reserve buoyancy was created (as is the design practice in the 
ABC) through significantly increasing the freeboard forward. 
The weight distribution of the ship and the transverse moment of in-
ertia of the water plane area and beam were chosen carefully to 
achieve a minimum value of the static GM value of at least 1.75 me-
tres at zero speed. On the other end, it should not be too large to 
prevent violent roll motions in waves. 
An important aspect for the safety of life boats is the Ultimate Stabil-
ity, that is, the stability at extreme values of heeling angle and their 
capability to recover from a full 180 degrees capsize. In first in-
stance, this is driven by the boat’s position of the centre of gravity 
and the shape and volume of the superstructure. Strict criteria are 
not available for the values for GZ at 180 degrees of heel, but care 

Figure 4. Typical hull shape of an ABC. 

Figure 5. Stability curves over 180 degrees of the various designs. Figure 6. Lines plan and rendering of C 1.

Scheepsontwerp
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should be taken to make these not too large because the motion (the 
re-righting roll motion) can become very violent. Over the years, the 
Arie Visser survived various 180 degrees knock downs in severe 
waves, so here GZ values were considered to be appropriate and 
taken as the ones for the others to meet. The initial stability of C 2 
was considered too low and has been increased in the development 
of the final design, that is Concept 3 (C 3, not presented here).
Various modifications to the designs were carried out during the proc-

ess using hydrostatic calculations, resistance calculations and mo-
tions prediction analyses by using the non-linear time domain motion 
prediction programme Fastship as described in Reference [1] and [2]. 
All these considerations (and of course many more) led to the final 
development of the lines plans of the new designs C 1 and C 2 re-
spectively. The lines plans and a rendering of the two designs are 
presented in the figures 6 and 7. The main dimensions are present-
ed in table 2.
The construction material of the boats is aluminium alloy for the 
hulls and GRP for the wheelhouse. The increase in the overall 
weight that becomes apparent from the comparison of the above 
values with those of the Arie Visser, as presented in table 1, can be 
largely attributed to the considerable amount of sound insulation 
that had to be applied in the new designs to reduce the noise levels 
to the desired level, which in its turn led to higher resistance, heavi-
er engines, bigger water jets and more fuel. This is the well-known 
downwards spiral!
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Designation Symbol Unit Concept 1
Design - [-] 
Overall length Loa [m] 20.45
Overall breadth Boa [m] 6.25
Draft T [m] 1.14
Weight W [ton] 38.7
Longitudinal centre of gravity LcG [m] 6.66
Wetted area with zero speed S [m^2] 72.73
Metacentre height GM [m] 1.82

Designation Symbol Unit Concept 2
Design - [-] 
Overall length Loa [m] 21
Overall breadth Boa [m] 6.35
Draft T [m] 1.17
Weight W [ton] 39.9
Longitudinal centre of gravity LcG [m] 6.891
Wetted area with zero speed S [m^2] 78.57
Metacentre height GM [m] 1.46

Main dimensions of the two concepts.

Figure 7. Lines plan and rendering of C 2.

Scheepsontwerp
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Door S. de Vleeschhouwer, 
B. Bolman en W. Jolles

binnengevaren via de Noordoost Passage langs het Russische 
Noordpoolgebied. De route via de Noordoost scheelt 3000 km en 
daarmee veel tijd en brandstof. Bovendien kan men zo het voor pira-
terij gevoelige Suezkanaal vermijden. In 2013 voeren 71 schepen de 
Noordelijke zeeroute (NSR), een stijging van vijftig procent ten op-
zichte van 2012. Deze cijfers illustreren de verwachting dat scheep-
vaartactiviteiten in het Arctisch gebied gestaag zullen toenemen in 
de komende decennia. De centrale vraag is hier: hoe vinden we een 
balans als Nederlandse industrie tussen de ecologische kwetsbaar-
heid en de potentiële economische kansen die de Arctic biedt?

Dagvoorzitter van het seminar, de heer prof.dr. Eijsackers, verbon-
den aan Wageningen UR, ging tijdens zijn openingspresentatie in op 
trends die van invloed zijn op het gebruik van een uniek gebied als 
de Arctic als economische bron. Trends zoals klimaatverandering, 
terugtrekkend zee-ijs, een toenemende wereldpopulatie, een stij-
gende vraag naar bronnen als olie, gas en mineralen en de groei 
van Arctisch toerisme hebben allemaal invloed op de Arctic. 

IMO Polar Code
In 2013 kwam het eerste containerschip de haven van Rotterdam 

De Solitaire van Allseas legt pijpleidingen in de Golf van Finland (foto Arctic Operations Handbook, www.arctic-operations-handbook.info).

Vinden van een nichemarkt voor 
Nederlandse Arctische operaties

Kennis uitwisselen, de balans tussen ecologie en economie bespreken en 
kansen ontdekken voor de Nederlandse industrie, dat was het doel van het 
seminar Arctic Shipping & Offshore Operations. Met aandacht voor trends als 
meer vraag naar olie en gas, klimaatverandering en Arctisch toerisme, doken 
75 deelnemers in de uitdagingen van Arctische operaties.

Verslag
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Een mogelijk antwoord ligt in de ontwikkeling van de IMO Polar 
Code. Anders dan vrijblijvende richtlijnen zoals de IMO Arctic Guide-
lines (2002) en de IMO Polar Water Guidelines (2009), geeft de IMO 
Polar Code een bindend internationaal kader, met verplichtingen op 
het gebied van veiligheid, operaties (navigatie, communicatie, enzo-
voort) en het beschermen van het milieu.

Opereren op de Formule 1-markt
Daarnaast is samenwerking van de Nederlandse industrie erg be-
langrijk. Niet alleen om het onderzoeksveld minder gefragmenteerd 
te maken, maar zeker ook om de nichemarkt te vinden waar Neder-
landse partijen sterk in zijn en internationaal kunnen concurreren. 
Voorbeelden? Wagenborg Offshore was een van de eerste rederijen 
actief in de Kaspische Zee waar men opereert onder zware ijscondi-
ties en in ondiep water (soms slechts 30 cm water onder de kiel). 
Heerema is één van de leidende partijen voor het Joint Industry Pro-
ject “Arctic Operations Handbook”. Maritiem Instituut Willem Ba-
rentsz is wereldwijd actief als opleider voor crews die in ijsgebieden 
opereren. Imares Wageningen UR heeft een Arctisch programma 
waarin onderzoek wordt gedaan naar de effecten van nieuwe activi-
teiten op het Arctische ecosysteem en TNO heeft de technische 
kennis in huis om veilig varen mogelijk te maken. Canatec is actief 

op het gebied van risico-identificatie aan boord en de daarbij beho-
rende remote sensing samen met andere Nederlandse clusters.
De Arctische condities vereisen topklasse van de schepen en alle 
onderdelen aan boord. Zoals bleek uit de presentatie van Wärtsilä: 
‘Dit is voor onze propulsion-producten de Formule 1-markt’. Als de 
Nederlandse industrie op die Formule 1-markt wil opereren dan is 
focus, samenwerking, dialoog met de omgeving én het vinden van 
een niche noodzakelijk. Voor dat laatste zijn de seminar organisato-
ren aan het verkennen hoe hier vorm aan kan worden gegeven. 

Sanne de Vleeschhouwer is werkzaam bij HME, Bas 
Bolman bij Imares en Wim Jolles bij Canatec.

Meer informatie
Het seminar Arctic Shipping & Offshore Operations vond plaats 
op woensdag 16 april bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
in Den Haag. De organisatie was in handen van HME, Canatec, 
Imares Wageningen UR met ondersteuning van TKI Maritiem. 
Meer informatie is te vinden op de website van Imares Wagenin-
gen UR of Canatec of in het Arctic Operations Handbook. U kunt 
ook contact opnemen met Sanne de Vleeschhouwer, projectma-
nager innovatie bij HME via 010 44 44 333 of sv@hme.nl. 

Arctische  

operaties (foto V. 

Miettinen/Arctic  

Operations 

Handbook,  

www.arctic- 

operations- 

handbook.info).
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Door M. van Dijk

zware hydraulische, telescopische meerpalen met een lengte van 
circa 10 meter onder het vlak in te bouwen.
Een schip dat de spudpalen regelmatig voor afmeermomenten ge-
bruikt, bespaart ook nog eens energie. SenterNovem (onderdeel 
van ministerie van Economische Zaken) heeft een onafhankelijk bu-
reau laten becijferen dat op jaarbasis door minder gebruik van de 
hoofdmotor vanwege manoeuvreren, wachten voor sluizen en gedu-
rende laden en lossen, er voor een standaard groot motorschip zo’n 

Met de uitschuifbare spudpalen kan een schip zichzelf vastleggen 
op de bodem. Om hier gebruik van te maken, mogen ze alleen daar 
de palen laten zakken waar geen ankerverbod geldt. In Nederland is 
een zekere specialisatie opgebouwd om afhankelijk van het type 
vaartuig een passende spudpaal in te bouwen. Zo kwam onlangs 
het Duitse koppelverband Ms. Futura/Db. Matura naar de fi rma 
Leeuwenstein Scheepsinstallaties in Dordrecht om in het achter-
schip van het motorschip en het voorschip van de duwbak twee 

Voorschip 

duwbak Matura 

met zichtbaar de 

ingebouwde 

spudpaal die 

door de voorpiek 

en bulbsteven 

loopt.

Duitse binnenvaart steekt de 
grens over voor spudpalen
De Europese binnenvaart heeft nog steeds gebrek aan voldoende ligplaatsen langs 
de rivieren en vaarwegen. Daarom gaan steeds meer schipper-ondernemers over 
tot het plaatsen van een spudpaal in het voor- en achterschip. 

Binnenvaart

 Lengte (m) Breedte (m) Diepgang (m) Grootte (ton) Bouwjaar
Ms. Futura 95,50 11,45 3,20 2546 2008
Db. Matura 76,40 11,45 3,20 2226 2008

 Merk Aantal PS Type
Hoofdmotor Cummins 2x 1600
Boegschroef Cummins 2x 680 VerhaarOmega

Scheepsgegevens Ms. Futura/Db. Matura
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600 motoruren worden bespaard. Dit betekent in gasolieverbruik 
30.000 liter of omgerekend 90.000 kilo minder CO2-uitstoot.

Palen van 9,5 ton
De lengte van de afzonderlijke pijpen is 5000 mm en de wanddikte is 
25 mm. De staalkwaliteit is X65/X70. Totaal gewicht van de installatie 
per stuk is ongeveer 9,5 ton. De beweging van de spudpaal wordt hy-
draulisch aangedreven door een tandwielpomp 56CC + 4CC tandem 
met een werkdruk van 150 Bar. Het ophalen loopt via een grote trom-
mel met Dyneema-touw (ø 28 mm/hoogwaardig polypropyleen) van 
DSM, dat sterker is dan staalkabel. Het heeft een breeksterkte van 
67.100 kg. De hijs- en daalsnelheid is 7 m/min. Bij de trommel wordt 

een camera (type: Orlaco Compact Color Camera 132˚) geplaatst 
waarvan de beelden worden getoond op een scherm in de stuurhut. 
Hierbij kan de schipper controleren of de beweging van het neerla-
ten en ophalen veilig gebeurt. De stroomvoorziening is 400 Volt 
AC/32A. Eventueel kunnen de palen ook met een getijdesysteem 
worden uitgerust dat de invloed van het op- en neergaande water 
tijdens het stilliggen neutraliseert. Ook kan ter extra controle een 
GPS-ankerwacht worden geplaatst. In het gehele systeem is een 
veiligheid factor 3 ingebouwd ten opzichte van de maximaal toelaat-
bare buigspanning bij maximale uitsteeklengte en bij maximale stuw-
kracht van de voortstuwingsinstallatie. 

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

De voorste spudpaal is op het voorschip van de duwbak Matura in de bulbsteven 

ingebouwd. 

Bovenaanzicht met Dyneema-touw op trommel (foto’s Martin van Dijk). Bovenaanzicht met hydraulische pompaansluiting en opgehaalde palen met borgklem.

De achterste spudpaal op het motorschip Futura is in het laadruim tegen het  

machinekamerschot ingebouwd. 
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Door J.J. Nieuwenhuis PhD, MSc, C.W. Duursema B.MO  
en M. Verhulst MSc. Update door D. Anink.

project’s objective was to propose measures that should improve 
the inclusion of general cargo ships in the EEDI regulatory frame-
work and still incentivises ship owners to reduce emissions and im-
prove energy efficiency.

EEDI Framework
There are two ship specific indexes that indicate whether a ship 
complies with the EEDI regulations or not. The first is the Attained 
EEDI, which is an index mainly determined on the basis of the pa-
rameters deadweight, power and speed. The second is the Required 
EEDI value, an index solely determined on the basis of the dead-
weight. The Attained EEDI value should be lower than the Required 
EEDI obtained from a reference line, which will be lowered over 
time in three phases. The reference lines are based on Attained 
EEDI values calculated for ships of which the data was obtained 
from the IHS Fairplay database. The table below shows the number 
of ships used for determination of the ship type specific reference 
lines and the resulting R2 value, which is a statistical measure for 
how well the data fits the regression form. As can be seen in the ta-
ble, the R2 of general cargo ships is low compared to other ship 
types. This means the scatter of Attained EEDI values around the 
reference line is large. Because of the difficulties with the deriva-

In its pursuit of reducing pollution, IMO instigated new measures 
aimed at improving ships’ energy efficiency and ultimately to reduce 
CO2 emissions. These measures became mandatory by the adoption 
of amendments to Marpol Annex VI. The amendments have been 
adopted during the 62nd session of the Marine Environment Protec-
tion Committee (MEPC). The new regulations came into force on 1 
January 2013.
In the process prior to MEPC 62, and following on this meeting, the 
Netherlands indicated a significant segment of general cargo ships 
encounter problems in meeting the requirements. For a number of 
these, this is not in conflict with the purpose of the Index: these 
ships simply have a too low energy efficiency and need to be im-
proved. However, it was shown by Anink and Krikke (2011) that for 
many of the general cargo ships, the high attained EEDI value origi-
nates from specific design elements and operational profile, which 
are typical for the market general cargo ships operate in and not a 
sign of a low energy efficiency. 
As per 31 December 2011 over 67 per cent of the Dutch fleet of ships 
above 100 GT is a general cargo ship, see Vlootboek (2012). A fair 
inclusion of general cargo ships in the EEDI regulatory framework is 
therefore important for the Dutch flag. In 2011, a consortium was 
formed consisting of the Dutch flag state, the Holland Shipbuilding 
Association, the Royal Association of Netherlands Ship Owners and 
the Ministry of Infrastructure and the Environment, which initiated a 
research project to find the main causes of the high differences in 
Attained EEDI values between general cargo ships. The research 

Finding a Fair Energy Efficiency 
Index for General Cargo Ships

IMO’s key instrument of reducing ships’ CO2 emissions is the Energy Efficiency Design  
Index (EEDI). This index, mandatory for new ships or ships that underwent a major  
conversion, is calculated dividing emissions by the benefit to society, expressed as  
transport capacity times vessel speed. It became clear, however, that some general  
cargo ships had difficulty meeting the new requirements.

Regelgeving

SWZ Maritime kindly thanks The Naval Architect for their per-
mission to print an updated version of the article which has ear-
lier appeared in the Naval Architect’s July/August 2013 issue. 

Ship type R2 Population
Bulk carrier 0.9289 2512
Gas tanker 0.9446 354
Tanker 0.9574 3655
Container ship 0.6191 2406
General cargo ship 0.3344 2086
Refrigerated cargo carrier 0.5130 61
Combination carrier 0.9575 6

Table 1. R2 and population of vessels used for determination of the reference lines.
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tion of a robust reference line, small general cargo ships up to 
15,000 DWT were excluded from the first phase of the EEDI require-
ments. However, from January 2015, the general cargo ships of 3000 
to 15,000 DWT will also have to meet the EEDI requirements.
It was shown by Anink and Krikke (2011) that for a significant 
number of the general cargo ships, the high Attained EEDI values 
were not a result of low energy efficiency, but a result of the differ-
ences between general cargo ships’ designs regarding specific de-
sign elements and operational profile to meet specific market de-
mands. Indexing energy efficiency of general cargo ships solely on 
the basis of speed, power and deadweight clearly results in an un-
fair comparison of these ships. Therefore, in order to achieve a fair-
er inclusion of general cargo ships in the EEDI regulatory frame-
work, the specific design elements and operational profile aspects 
that causes the high scatter had to be identified first.

Cause of High Scatter of Attained EEDI Values
To identify the main design elements that cause a large part of the 
scatter, a systematic assessment of the Attained EEDI values of a 
group of ships was conducted, as well as an investigation of the de-
sign details/aspects. Therefore, a purpose-built database was cre-
ated. Over forty characteristics of more than seventy ships were 
gathered in the database, including main dimensions, lightweight, 
weight of loading equipment, estimated weight increase related to 
additional class notations and speed to power data. The ships in the 
database are Conoship designs and/or ships extensively tested and 
optimised by Marin and general cargo ships built or owned by 
Western European ship owners. The data of these ships was pro-
vided by the designer, builder or owner of each ship. Note that the 
level of detail of the comprehensive set of details in this database is 
much higher than the data from the IHS Fairplay database as used 
for establishing the EEDI reference lines.
The parametric assessment showed that the mutual differences in 
Attained EEDI values is a result of many differences in design as-
pects ranging from specific fuel consumption to design draughts, 
which is less than the summer draught. However, three main as-
pects were identified that explain a large part of the scatter (in ran-
dom sequence): 
1. differences in operational profile;
2. application of cargo handling gear; and
3. structural enhancements related to additional class notations.

1. Operational Profile
General cargo ships are typical all-rounders; these ships are not 
designed to carry a specific type of cargo. This makes them ideally 
suitable for operation in tramp trades and/or in spot markets. How-
ever, many of the general cargo ships are designed to maintain 
short roundtrip times, which is required in certain niche markets. 
Therefore, a high operational speed is required to be able to main-
tain the schedule. Other arguments for high operational speeds are 
that these ships often need to compete with other modes of trans-
port (in coastal trades) such as road or rail traffic, or occasionally 

are chartered for liner services with a tight time schedule, such as 
a container trade.
The large differences in high minimum operational speed are one of 
the main causes of the high scatter of Attained EEDI values found 
for general cargo ships. This was shown in Verhulst, Nieuwenhuis 
and Duursema (2012). For a selection of the ships in the database 
both the speed (figure 1) and the Attained EEDI (figure 2) are plotted 
against the deadweight. The selection of ships are categorised on 
the basis of their Attained EEDI value. The “A” ships have an At-
tained EEDI that is much higher than the Phase 2 requirements for 
general cargo ships. The Attained EEDI values of “B” ships are just 
above the Phase 2 line, where the ships of group “C” meet the re-
quirements easily. The figures show that the large differences in  
operational speed is one of the main causes of the high scatter of 
Attained EEDI values.

Jan Jaap Nieuwenhuis is manager Ontwerpafdeling bij Conoship International. 
Wieger Duursema is student Maritieme Techniek aan de TU Delft en Naval  
Architect bij Conoship International. Michiel Verhulst is senior projectmanager 
Ships bij Marin. David Anink is sectormanager scheepsbouw bij Netherlands 
Maritime Technology (voorheen Scheepsbouw Nederland).

Figure 1.  

Reference speed 

[knots] versus 

deadweight [mt].

Figure 2.  

Attained  

EEDI versus 

deadweight, for 

ships introduced 

in figure 1.
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Operational Area Versus Hydrodynamics
For many of the small general cargo ships, the main dimensions are 
bounded by constraints originating in the operational area. For ex-
ample, the length, beam and draught are limited in order to pass 
locks or to sail part of the time on inland trades. Well known exam-
ples are Saimaa Canal, Albert Canal and the Trollhättan Canal. From 
a hydrodynamic point of view, a low length and low L/B ratio is un-
favourable for the hull resistance. If both a high operational speed 
and a limited length are requirements for the design, the main en-
gine power will be relatively high. This negatively affects the At-
tained EEDI value.
The influence of the limitation of a ship’s dimensions on the Attained 
and Required EEDI is shown in the following example. The particu-
lars of two ships are listed in table 2. The first ship, ship A, is a small 
general cargo ship with a deadweight of 3600 tons, which is optimal 
for a specific trade in a specific area in which 3500 ton of cargo 
needs to be transported in a certain timeframe. The dimensions are 
limited due to constraints originating from the ports the ship has to 
call at. To be able to ship the cargo on time, the ship is extensively 

optimised for a high reference speed of 15.1 knots. This ship does 
not meet the requirements. If there is no limitation on the dimen-
sions of the ship, a much larger ship can also be used to carry the 
cargo of 3500 tons. Ship B is such a ship and does meet the EEDI re-
quirements, but its deadweight is far too high for the specific trade.
Both the Attained and Required EEDI of ship A and B can be seen in 
figure 3. The Attained EEDI of ship B is less than a third of the At-
tained EEDI of ship A, but more impressive: ship B complies with the 
requirements where ship A does not comply at all. However, the ac-
tual amount of CO2 produced by ship B during the trade is 43 per 
cent higher than by ship A (MEPC.65/INF.8 (2013)).

Correction Factor for Operational Speed
The database of the well known Dutch ship test institute Marin was 
used to determine which parameters have a significant effect on 
the required power for general cargo ships. This database contains 
speed power measurement data obtained during around 1000 model 
tests. For a selection of 88 of the vessels, the quasi-Attained EEDI 
values were determined over a range of speeds at the summer 
draught. To this end, the deadweight of these ships was estimated 
by using an empirical formula, determined on the basis of a clear 
relation between deadweight and displacement found for the gen-
eral cargo ships in the database which was specifically created for 
this project. It was found, by a multiple selective regression analy-
sis, that the parameter Fn∇2.3Cb0.3 explained a large part of the 
variation in the quasi-Attained EEDI values, with Fn∇ being the volu-
metric Froude number and Cb the block coefficient.
For the vessels in the project-database, the Attained EEDI and Re-
quired EEDI were known and the parameter Fn∇2.3Cb0.3 had to be 
determined. To be able to focus on the effect of operational speed 
on the Attained EEDI values, the Attained EEDI values were correct-
ed for ice class notation by a small correction on deadweight. The 
deadweight of the ships with cranes was corrected for the weight 
of cranes, and ships with a large improvement potential were left 
out of the analysis. By plotting the ratio Attained EEDI over the Re-
quired EEDI versus the parameter Fn∇2.3Cb0.3 a fair correlation 
was found. By means of a least squares trend line a constant of 
5.737 can be considered as an average value. This trend line inter-
sects with the ratio Attained EEDI/Required EEDI is 1 there where 
Fn∇2.3Cb0.3 is 0.174. Hence, the correction factor for operational 
speed became:

The correction factor for operational speed is a correction on pow-
er. If fj is equal to or larger than 1, an fj value of 1 should be applied. 
Moreover, Fn∇ should not be larger than 0.6. This is the largest vol-

Regelgeving

  Ship A Ship B
DWT [mt] 3600 29,700
VRef [knots] 15.1 15.1
Lpp [m] 98.2 183.3
Bm  [m] 15.6 27.8
Dm [m] 7.4 15.5
Tsummer [m] 5.8 11.2
Fn  [-] 0.250 0.183
PME [kW] 2137 5419
PPTO [kW] 150 442
CF [t-CO2/t-Fuel] 3.206 3.206
S.f.c. [g/kWh] 180 180

Table 2. Particulars of two different general cargo ships.

Figure 3.  

Comparison of 

EEDI values of 

ship A and B.
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umetric Froude number based on reference speed in the general 
cargo database. By setting a maximum to this value, future unfore-
seen excesses are avoided and the correction factor cannot be 
used for too high speeds, for instance for planing ships outside the 
normal displacement mode. Furthermore, indirectly, a minimum is 
set to the correction factor as well, which makes sure designing 
ships at higher speeds than those of the current fl eet will be diffi -
cult.

2. Loading Gear
For many of the general cargo ships the versatility is enhanced by 
the application of loading gear. Typical types of loading gear applied 
on general cargo ships are cranes, sideloaders and Ro-Ro ramps. 
The cargo handling gear is essential for (un)loading cargo in ports 
where there is no loading equipment at all or when the capability of 
the equipment is not suffi cient. 
As a result of the applied loading gear, the lightweight increases 
and the deadweight decreases. Hence the Attained EEDI will in-
crease. So differences in Attained EEDI values between ships with 

equal dimensions are a result of the applied loading gear. This is 
one of the main causes of the high scatter of Attained EEDI values 
of general cargo ships. See again fi gure 2 for an example of a ship 
with a combination of different types of loading gear. Without gen-
eral cargo ships equipped with cargo handling equipment, all cargo 
fi rst has to be transported by road or train to ports with the ade-
quate equipment, before it could be shipped overseas. Subsequent-
ly, the same is true for the unloading part of the transport chain. The 
increased “pre and post” transport would increase the overall CO2 
emissions within the transport chain, as most of it will be done by 
truck.

Correction Factor for Cargo Handling Gear
It is therefore proposed to include a correction factor for cargo 
handling gear. A correction factor that compensates for the differ-
ences between general cargo ships in cargo handling gear reduces 
the wide scatter for small general cargo ships. The derived correc-
tion factor fl compensates the capacity of the vessel for the weight 
of cranes, side loaders and Ro-Ro ramps.

Regelgeving

Figure 4. MV 

Lady Anneke 

aground during 

loading 

operations.

SWZ05_power_requirments   31 12-05-2014   09:32:47



SWZ|MARITIME32

Regelgeving

So: fl = fcranes
 . fsideloader 

. froro

Where:
fcranes = 1; if no cranes are present.
fsideloader = 1; if no sideloaders are present.
froro = 1: if no Ro-Ro ramp is applied.

For a number of the vessels in the database, the total weight in-
crease of the lightship as function of the maximum safe working 
load (SWL) times the reach was known. Based on this found rela-
tionship the factor fcranes is defined as:

Ro-Ro ramps and sideloaders are, in contradiction with cranes, ship 
specific solutions and commonly “one-of”. It is therefore much 
harder to catch the weight increase of the lightweight in a formula. 
Therefore, the correction factors fRoRo and fsideloader are calculated as:

3. Additional Class Notations
Additional class notations are related to voluntary constructional 
enhancements that are applied to enlarge the operational area or to 
enhance the cargo (handling) capacity. Examples of additional class 
notations are “Strengthened for discharge with grabs”, “Strength-
ened tanktop for heavy cargoes” and “Strengthened bottom for 
loading/unloading aground”. For ships with the latter given example, 

the bottom of the ship is strengthened to lay aground during loading 
operations in shallow tidal ports, see figure 4.
Due to the constructional strengthening, the lightweight of the ships 
increases considerably, especially when a combination of class no-
tations is applied. The increase of the lightweight is at the expense 
of a lower deadweight, and as such of the Attained EEDI. Differenc-
es in additional class notations between ships of identical main di-
mensions result in differences in Attained EEDI values. Therefore, 
the differences in additional class notations are one of the three 
main causes identified for the high scatter of Attained EEDI values 
as found for general cargo ships. 
Without general cargo ships with additional class notations as 
“loading aground”, the cargo needs to be transported to deepsea 
ports. This results in more pre and post transport, usually done by 
truck. An increase in transport by truck results in an overall in-
crease of CO2 emissions.
It is proposed to not implement a new correction factor for this pur-
pose, but to correct the Attained EEDI value for additional class no-
tations via the already existing correction factor for “voluntary 
structural enhancements”, fiVSE. However, it is not explicitly men-
tioned in the current guidelines on calculations of EEDI that the cor-
rection factor may be used for this purpose. Therefore, it is pro-
posed to mention explicitly that the correction factor for voluntary 
structural enhancements can be applied to account for additional 
class notations.

Results of Correction Factors
The effect of the inclusion of the three correction factors can be 
seen in figures 5 and 6. In figure 5 the Attained EEDI values of the 
general cargo ships in the database are plotted against deadweight 
without any correction factors applied. A power law trend line 
through these points is included, with an R2 of 0.403. The phase 0 
and 2 required EEDI lines are also shown.
In figure 6 the proposed correction factors for loading equipment, 
additional class notations and operational speed are included in the 
EEDI values. The value of R2 increases to 0.555. Some of the larger 

Figure 5.  

Attained EEDI 

values without 

corrections  

applied.

Figure 6. Attained EEDI values corrected for loading equipment, additional class notations 

and operational speed.
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corrections apply to a few small high speed ships, because of their 
relatively large volumetric Froude number. The graphs show that 
applying the correction factors does not mean that all ships auto-
matically fulfil the EEDI requirements. It is still crucial to fully opti-
mise the ships and even then a group of highly optimised ships still 
remain for which additional measures have to be taken.

MEPC 64, MEPC 65 and Additional Research
The proposal for the inclusion of three correction factors for gener-
al cargo ships was discussed during MEPC 64. Some parties of the 
MEPC were critical towards regarding the correction factor for 
higher minimum operational speed. Additional research was neces-
sary to investigate the proper functioning of the correction factor. 
The focus of this additional research was on the effect of the cor-
rection on the EEDI-speed relationship, so the Attained EEDI values 
for a single ship over a range of speeds (as if the installed PME was 
changed). This was done for all vessels in the database. An exam-
ple is given in figure 7.
The blue line represents Attained EEDI values calculated over a 
range of speeds, using available speed/power data from model 
tests over a sufficient large range. For each speed, the required in-
stalled MCR power and weight was calculated, which also influenc-
es the DWT somewhat, because the calculations were done for 
constant displacement. Therefore, the red required EEDI line in-
creases slightly. Applying the correction factor for speed fj to the 
Attained EEDI curve, results in the dashed line, where differences 
only become noticeable above speeds where fj<1.
The slope of the Attained EEDI line depends on the exponent of the 
speed/power curve of the ship. This exponent depends on the 
amount of wave resistance, but is generally around 3 for lower 
speeds. Assuming the auxiliary power in the nominator of the EEDI 
formula is proportional to PME and the other parameters do not de-

pend on speed, EEDI will vary with speed to the power of approxi-
mately 2, because Vref is linearly present in the denominator. Be-
cause the volumetric Froude number and ship speed are raised to 
the power of 2.3 in the factor fj, which is in the same order of magni-
tude as the slope of the Attained EEDI, the speed dependency of the 
corrected Attained EEDI curve can disappear more or less, at least 
for the lower speeds.
This effect can be seen in the figure, where at speeds around 13 
knots the corrected EEDI line is quite flat. For most other ships 
though, the corrected EEDI curve is rising more steeply with speed, 
which means the speed to power exponent is well above 3. The re-
duced slope of the Attained EEDI is a consequence of the choice for 
speed compensation. As long as the EEDI line does not decrease 
with speed, the proposed correction factor is not conflicting with 
the principles of the EEDI. For ships designed for high speeds, it is 
not very likely that the speed to power exponent is below 3.3 near 
the reference speed.
The proposed correction factors have been approved by the MEPC 
during its 65th session, and adopted by MEPC 66 in April 2014. The 
revised guideline for calculation of the attained EEDI with the inclu-
sion of the new correction factors, will become available in the 
coming months.
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Figure 7. Example of EEDI values for a single ship over a range of speeds.
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Door W.M. den Heijer

Reductie gasolieverbruik
Bij de introductie van de pulskor toonden vooral Texelse vissers 
moed en gingen gedreven aan de slag. Na vierenhalf jaar brainstor-
men, sleutelen en verbeteren hebben de eigenaren van de TX-36 
Jan van Toon een uitstekend resultaat weten te boeken. Vorig jaar 
zagen zij kans enkele belangrijke stappen te maken in het verder re-
duceren van het gasolieverbruik. Het doel was het verbruik van de 
grote Texelse kotter omlaag te brengen tot nauwelijks tien ton gas-
olie per visweek. De familie Van der Vis investeerde in aanpassin-
gen aan de voortstuwing, energiemanagement aan boord en aan-
passing van de pulstuigen. In het najaar ging de 42,4 meter lange 

Met elektrische pulsen in plaats van zware wekkerkettingen bleek 
het haalbaar zowel de standaardvangst op peil te houden als een 
fi kse besparing op het gasolieverbruik te bewerkstelligen. Als ge-
volg van het feit dat staatssecretaris Dijksma zich in februari in 
Brussel via een foefje sterk heeft gemaakt voor het verkrijgen van 
ontheffi ngen voor de puls, kan nu ook de andere helft van de kotter-
vloot met deze techniek van wal steken. De rentabiliteit van de vloot 
die nog met de boomkor of sumwing viste, balanceerde op het rand-
je van de afgrond. Meer dan driekwart van de kotterrederijen heeft 
de pulstechniek omarmd en tot en met juni worden er wekelijks zo’n 
twee kotters gereedgemaakt voor de pulsvisserij.

De TX-36 vist 

met een vergrote 

schroef waar-

door een verdere 

reductie van het 

brandstofver-

bruik is bereikt.

Kotterrederijen omarmen 
pulstechniek

Signifi cante brandstofbesparing in de boomkorvisserij is mogelijk. Het klonk in 2007 
als muziek in de oren, want de vloot boomkorkotters moest alle zeilen bijzetten om 
alleen al de brandstofkosten bij elkaar te vissen. Bij veel kottereigenaren ging meer 
dan de helft van de kosten op aan dure gasolie. Na de sumwing, een zogenaamde 
zweefkor, volgde in 2009 de pulskor. De zware wekkerkettingen maakten plaats voor 
pulsmodules. Inmiddels vist een deel van de Nederlandse kottervloot op tong met 
minimaal brandstofverbruik en het eind lijkt nog niet in zicht.

Visserij

Vissen op tong met minimaal brandstofverbruik
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Texelse kotter bij machinefabriek Padmos in Stellendam in het dok 
en daar werd een grotere tunnel plus nieuwe schroef aangebracht. 
De bestaande 3,4 meter grote vierbladsschroef is vervangen door 
een driebladsschroef met een diameter van vier meter. De hak is 
wat dieper komen te liggen in verband met het aanbrengen van een 
grotere straalbuis en er is sprake van een betere aanstroming van 
het water naar de schroef. De eerste testen na de aanpassingen 
waren naar tevredenheid verlopen en na de eerste visreis konden 
de gebroeders Van der Vis het zoveelste resultaat bijschrijven.

Opvallende weerstandsverlaging
Tot zo’n tien jaar geleden verbruikte de TX-36 een dikke 40 ton gas-
olie na een visweek. Toen maakte de kotter gebruik van het conven-
tionele boomkortuig. Het overschakelen op de puls leverde al een 
enorme vooruitgang op met een verbruik van 14 tot 15 ton. Nu ook 
de voortstuwing is aangepast, zit de TX-36 op een gasolieconsump-
tie van ongeveer 12 ton. Op het vlak van weerstandsverlaging heb-
ben de eigenaren een paar reuzenstappen gemaakt en dat scheelt 
ook enorm in de kosten. Aan boord van de 2000 pk sterke kotter is 
overigens ook een energiemanagementsysteem aangebracht om 
apparatuur op uitgekiende momenten in of uit te schakelen. Schip-
per Jan van der Vis wijst op het laten draaien van de compressor op 
het moment van uitvieren en niet tijdens het halen. Bij het uitvieren, 
komt namelijk energie terug in het systeem als de compressor 
draait. Verder stond er tijdens een visreis veel apparatuur onnodig 
ingeschakeld. Met meetwerk werd inzichtelijk gemaakt waar het 
beste kan worden bezuinigd.

Pulstuigen
De Texelse kotterrederij vist met een techniek die geleverd wordt 

door HFK Engineering. Directeur Harmen Klein Wolthuis overlegt 
bijna wekelijks met de Texelaars en samen kijken ze continu met 
een kritische blik naar het concept teneinde verdere verbeteringen 
aan te brengen. De vleugels van het tuig zijn intussen platter en 
dunner gemaakt en daardoor nog hydrodynamischer. Het op dit mo-
ment gebruikte staal is tweemaal zo sterk en de overige onderdelen 
van het tuig hebben ook veranderingen ondergaan, zijn lichter of zo-
danig aangepast dat er sprake is van minder weerstand. In februari 
is er een verder geperfectioneerde vleugel aan boord van de TX-36 
in gebruik genomen. Deze is nog lichter van gewicht, is voorzien van 
een beter neusontwerp en heeft een extra rvs-bescherming aan de 
zijkanten. De familie Van der Vis hoopt nog dit jaar een verbruik te 
realiseren van krap tien ton per visweek. Dat zou betekenen dat ze 
nog maar een keer per week hoeven te bunkeren.

Willem den Heijer is freelance journalist, geeft workshops/lezingen 
over de Noordzee, is actief in bemonstering (bijvangsten in de  
visserij), doet literatuuronderzoek naar de geschiedenis van de  
Zuiderzee en is inzetbaar als Fisheries Liaison Officer (FLO) aan  
boord van onder andere seismische onderzoeksvaartuigen.

Kotterrederijen omarmen  
pulstechniek

De HD-4 van  

rederij Bais is 

eveneens  

uitgerust voor  

de pulsvisserij.

Pulsmodules  

ondergaan  

telkens nog  

verbeteringen 

(foto´s W.M.  

den Heijer).
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Door J. Pinkster en J.S. Bakker

and training in sailing certain pathways (tracks) for underwater 
surveys for oil/gas fields.
Offshore ship-to-ship transfer of cargo: Ship-to-ship transfer of •	
cargo in the offshore industry (for instance a pipelaying vessel 
supplied at sea by a freighter with pipes or equipment) increases. 
Dedicated simulation training here is for ship handling and bridge 
resource management, including communication of the mooring 
master with assisting tug(s) and the “mother ship”.
Offshore float-outs: Simulations of float-outs of offshore con-•	
structions from the building dock with the aid of shore side 
winches and tug boats, including communication of the tow mas-
ter with assisting tug(s) and shore facilities.
Offshore tow outs: Simulations of tow outs of offshore construc-•	
tions from protected waters near a shipyard out to sea or a fur-
ther outfitting area with the aid of tug boats.
Offshore tow legs: Simulations of the tow of an offshore construc-•	
tion along different (difficult) areas, such as narrow straights, of a 
long tow from a building location to the destination location, in-
cluding communication of the tow master with assisting tug(s), 
other vessels and shore facilities.
Offshore change of towing configuration: The change of a towing •	
configuration, for instance, change of the offshore tow configura-
tion of an offshore drilling rig from a one tug boat configuration to 
a five tug boat configuration in the vicinity of the drilling location 
to go into the next installation phase of the rig, is simulated, in-
cluding communication of the tow master with assisting tug(s), 
other vessels and shore facilities.
Offshore installation simulation: Simulation of the installation of •	
offshore unit(s). Further on an example is given that deals with 

The offshore industry with its strict safety standard and elaborate 
company policies has really seen the advantages of FMB simula-
tions. This has resulted in their use in offshore projects for tasks 
such as:

Offshore exploration simulation for gas, oil, et cetera: Offshore •	
exploration is often carried out by dedicated vessels. Such ves-
sels may be outfitted with large (expensive and complex) systems 
of acoustic equipment continually towed aft of own ship. Need-
less to say that any changes in ship speed and heading - when 
not carefully and efficiently executed - will have an impact on this 
equipment and has been known to result in expensive damage 
thereof and subsequent down-time. To avoid this as much as pos-
sible, offshore simulations have been centred around ship han-
dling, bridge resource management, including communication, 

Simulating the Installation of 
China’s Largest FPSO
STC’s Full Mission Bridge Simulator Centre (Part III)

The offshore industry has also discovered FMB simulations and successfully utilises 
these for projects such as the installation of offshore units. Over the last years, STC has 
seen a constant increase in the number (and indeed complexity) of offshore simulations 
that have been carried out in its FMB simulator centre. One of the simulations carried 
out there concerns the offshore installation methodology check/training and assessment 
study on the installation of China’s largest FPSO in the Bohai Bay.

Simulatoren

This article consists of three parts. In Part I, a description was 
given of a Full Mission Bridge Simulator (FMB), DNV Class A (or 
equivalent), which is part of STC’s elaborate simulator centre in 
Rotterdam. Different FMB simulations were explained and ad-
vantages and disadvantages were also given regarding FMB 
simulations in general (SWZ Maritime issue January 2014).
Parts II and III show two different applications as well as give an 
elaborate description of projects as carried out at STC’s simulator 
centre. Part II dealt with a nautical application (Nautical Study 
Freeport Harbour, Bahamas). This third and last part deals with an 
offshore application (Installation methodology check/training/as-
sessment FPSO, Bohai Bay, China). 
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the installation of a VLCC class FPSO in the Penglai 19-3 field in 
Bohai Bay, China Sea.
Offshore float overs: Simulation of the installation of offshore •	
unit(s) topsides via a float over system, including communication 
of the tow master with assisting tug(s), other vessels and shore 
facilities.
Offshore diving support simulations: Simulation of an offshore div-•	
ing support operation, including communication of the diving 
master with the diver(s), other vessels and shore facilities.
Dynamic positioning: Simulation of an offshore dynamic position-•	
ing operation, including communication of the positioning master 
with other vessels and shore facilities.
ROV simulations: Simulation of an offshore ROV operation, includ-•	
ing communication of the ROV operation master with the mother 
ship, other vessels and shore facilities.

Installing China’s Largest FPSO
In June 2008, STC conducted a complex offshore installation simula-
tion programme which consisted of proposed installation methodol-
ogy check, project team training and assessment. The programme 
was carried out at STC’s simulation centre at the Wilhelminakade 
701 in Rotterdam, the Netherlands. The whole simulation centre (in 
those days consisting of four FMB simulators) was then fully booked 
for one full week and around thirty different project participants 
(coming from CNOOEC, COOEC and other companies involved) were 
actively present. The project participants consisted of the project 
manager, the positioning manager, positioning masters, tug masters, 
the installation manager, superintendents, engineers, positioning 
engineers and positioning surveyors.
From the side of the simulation centre, parties present included the 
project manager, the assistant project manager, the offshore opera-
tions expert (exercise coordinator) and simulator operators.
The subject of the real time simulations was the installation of the 
largest newly built FPSO ever to be installed in Chinese waters, the 

Hai Yang Shi You 117 (HYSY117). The HYSY 117 was to be moored 
to a special single point mooring system (a rotational Soft Yoke 
Mooring System (SYMS)) at the Penglai 19-3 field in the Bohai Bay, 
the inner most gulf of the Yellow Sea on the coast of North-Eastern 
China, in March 2009. This was phase II of the Bohai field’s devel-
opment meaning there was already a considerable amount of off-
shore units and infrastructure present, which obviously complicat-
ed the installation of HYSY 117. The main data of this VLCC class 
FPSO and installation are shown in the following table. 

Parameter Dimension Value
Length over all m 323.00
Length between perpendiculars m 313.00
Breadth (moulded) m 63.00
Depth (moulded) m 32.50
Design draft (moulded) m 20.00
Mating draft (even trim & even heel) m 14.00
Displacement at mating draft Ton (metric) 272,365
Installation water depth m 27.6 

Main data of HYSY117 FPSO installation.

Jakob Pinkster is senior projectmanager bij de STC 
Group. Jan Bakker is Dean bij de Netherlands  
Maritime University, onderdeel van de STC Group.

Simulation models of HYSY 117, China’s largest FPSO (left), the 

SYMS with jacket (centre) and the captain’s view from the  

starboard side forward tug boat assisting the FPSO during one of 

the simulations to approach the SYMS (right).

Simulation screenshot of  HYSY 117 FPSO, SYMS, tug boats and the relevant environment 

of Penglai 19-3 field in Bohai Bay, China.
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The project required: mathematical (ship) modelling of the FPSO, 
SYMS, tug boats as well as visual models of the FPSO, SYMS, tug 
boats and the relevant environment of the Penglai 19-3 fi eld in the 
Bohai Bay.
All models (both ship and visuals) were tested on correct (manoeu-
vring) behaviour and correct visualisation before simulations took 
place. Test criteria were supplied by the client through relevant en-
gineering studies and model testing carried out prior to the FMB 
simulations.

The Simulation Scenarios
For the HYSY 117 FPSO simulations, a number of scenarios were de-
fi ned and used in the simulations, which depicted all the main stag-
es of the actual FPSO installation as planned within the project pro-
cedures. These scenarios included:

A number of positioning trials (for familiarisation with simulators, •	
the fi ve tug mooring spread, to try out system workability, et cete-
ra).
Station keeping (familiarisation with the fi ve tug mooring spread, •	
try out system workability).
Temporary mooring to the pre-installed SYMS mooring tower.•	
Pendulum mating (method used to mate the HYSY 117 with the •	
SYMS).
Ballasting of the SYMS yoke to a storm-safe situation.•	
As one can well imagine, life is not always as peaceful as it could •	
be and, to model this effect, the above scenarios were not only 
conducted under normal conditions, but also under a number of 
stressful conditions. This included contingency situations such as 
black-out of the tugboat, breaking of mooring line(s), deadly acci-
dents and the occurrence of sudden adverse weather conditions 
at a most critical moment (in other words, at the mating/hook up 
between FPSO and SYMS).

Project Execution
All told, it took a full fi ve days to run all the simulation exercises (in-
cluding familiarisation runs, project management, et cetera) with all 
participants present. Resulting from the execution of all these sce-
narios, a lot of objective and subjective data was collected. Objec-
tive data came from digital fi les taken from each run and subjective 
data came from questionnaires directly fi lled in after each run by 
key personnel involved in the simulation run (in other words, the po-
sition master and tug boat masters). This data was organised and 
analysed and, together with the opinion of the offshore expert (ex-
ercise coordinator), formed a sound basis that helped to check the 
original execution plan, and/or operation procedures and to identify 
any shortcomings therein. 
The same held true for the assessment question of key installation 
personnel present regarding their performance, communication 
skills, suitability, et cetera. For this very important and demanding 
assessment task, STC has its own team of assessors led by a psy-

Simulatoren

The fi ve tug 

mooring spread 

used to assist 

the FPSO when 

approaching the 

SYMS. Later also 

used for the 

mating thereof.

Scenario screenshot showing the view from the rear of the port side forward 

tug as the FPSO approaches the SYMS (top) and a part of  the key personnel 

assessment team in action (bottom).
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chologist. Needless to say, such assessment results are confiden-
tial and will only be shared with those directly involved (see the fig-
ure at the bottom of the previous page). A separate article on such 
personnel assessments using FMB simulations will appear in a later 
issue of SWZ Maritime.

Briefing and Debriefing
Before each scenario (simulation run) was executed, all relevant 
personnel were briefed during a briefing session on the task to be 
undertaken. Directly thereafter, the run was executed. 
Generally, directly after each run was executed, a debriefing ses-
sion was held whereby the exercises were thoroughly evaluated. 
During such debriefing sessions, the whole exercise can be viewed 
by all on a projector screen in real time steps via STC’s debriefing 
tool (see figure on the right). 
Apart from visualisation of the exercise (possible both in 2D and 3D 
views), data is also available, such as position, speeds, headings, 
rate of turns, line forces, and so on, and this can be displayed at any 
time for all objects simulated (in this case the FPSO, tug boats and 
the SYMS). Other data available are engine settings, bow thruster 
setting, rudder settings of the tug boats, and, of course, environ-
mental data such as wind, waves, currents and water depth. 

Project Conclusions
The comprehensive training and assessment programme as de-
scribed here, consisted of all aspects related to the challenges pre-
sented by the Bohai Bay Phase II FPSO installation, in other words, 
exercises in positioning, station keeping, FPSO approach to the 
SYMS, connecting of the mooring lines, station keeping whilst the 
pendulums are being hooked up to the SYMS, bringing the installa-
tion barge alongside the FPSO, contingency measures, and so on. 
For such simulation programmes, it is important to:

Model the offshore field there where necessary (including all rel-•	
evant fixed and floating objects and no-go areas such as (under-
water) pipelines and mooring wires).
Make the numerical models of all of the FPSO, SYMS and tug •	
boats. The tug boats (operated by the bridge teams) are control-
led by the positioning master(s) (on board of the FPSO), thus in-
troducing the (all-important) human factors into the simulations. 
Model the meteorology and oceanology environment.•	
Monitor and assess the actual performance of the key installation •	
personnel when executing the simulations (via observations 
made by specialised personnel (STC psychologist and support 
team) during some of the simulations and subsequent thorough 
analysis thereof).

Basically speaking, the complete real time simulation programme in 
essence provided a virtual platform where all key personnel in-
volved were familiarised with all operational procedures. All main 
FPSO installation topics were addressed (that is, recognised, per-
formed and assessed). Moreover (and certainly also of prime inter-
est), these “true to life” simulations at the STC facility also helped to 
find any (possible) errors or (possible) critical points regarding op-

eration procedures, execution plan, and performance of key instal-
lation personnel, in other words, communication skills, position/role 
suitability, and so on. 
One final departing statement from one of the key personnel partici-
pants upon leaving the last simulation meeting rounded the whole 
simulation week up in a nut shell: ‘It was not cheap, but it was 
worth every single penny.’
That this was not an understatement was proved after the actual in-
stallation had taken place and Wang, A.M. et al. (2010), stated (re-
garding the above simulations) that: ‘Their various findings have 
been successfully used to guide the different installation phases of 
the mating operation between the FPSO and the SYMS in shallow 
water. The mating operation went quite smoothly. The methodology 
of the virtual simulation addressed here can make an excellent 
complement to numerical simulations, model tests and field tests. It 
is certain that virtual simulations will play more and more important 
roles in different offshore installation applications.’ 

Nomenclature 
CNOOEC: China National Offshore Oil Engineering Company, •	
Ltd
COOEC: China Offshore Oil Engineering Company, Ltd•	
FMB: Full Mission Bridge•	
FPSO: Floating, production, storage and offloading•	
ROV: Remotely operated vehicles •	
UAV: Unmanned Aerial Vehicle, (UAV also known as a drone)•	
VLCC: Very Large Crude Carrier•	

Simulatoren

Screenshot showing 2D views and relevant vessel data produced by STC’s debriefing tool.
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Possible Future Offshore Projects 
As far as FMB simulator use is concerned, possible future offshore 
projects will most probably remain focused in and around unit in-
stallation operations (such as an FPSO). In addition, the tendencies 
of such operations are to go to greater water depths, and, in some 
cases, much lower ambient temperatures and harsh adverse 
weather conditions and/or even more desolate regions. The simula-
tions in an arctic environment with real time simulation of ice con-
tact with all elements in the simulation, that is, tow, tugs, lines, et 
cetera, will be most challenging to realise accurately. These ten-
dencies will definitely have an impact on the contents of FMB simu-
lations. 
Amongst others, it may well be advantageous to simultaneously in-
clude actual ROV operations within such future simulations as well. 
ROV operations can fail to perform properly when, for example, its 
umbilicals become entangled around an offshore underwater struc-
ture (for instance, the legs of a jacket or mooring stem). Such en-
tanglement problems may lead to very detrimental effects for the 
project at hand (even loss of life) and cause large down-times. 
The above tendencies will result in even more pressure being exert-
ed on getting things right the first time and thereby lead to more 
checking of the working of the project execution plan, training and 
assessment of the relevant key members of the project team. It may 
be expected that the results from such FMB simulations will be very 
valuable to all concerned and that the benefits thereof will well su-
persede the costs involved.
FMB simulations carried out on time within the project’s time line, 
clearly give a large boost to the probability for the operation to suc-
ceed. However, in case of the appearance of any issues at all dur-
ing the actual operation, the same FMB simulations will certainly 
help to find the answers to the awkward questions (such as those 

regarding performance, training and experience of the key person-
nel) that are usually asked to be fully and unambiguously answered 
after an offshore operation has been unsuccessfully executed re-
sulting in loss of life, damages, time loss, and so on. 

Helpful Tool
Based on the description of a single FMB simulator as well as the 
use of more FMB simulators in a single virtual world and the advan-
tages  and disadvantages of an FMB simulator and the different 
types of offshore projects, the following conclusions can be stated. 
FMB simulations:

can be highly successful to assist offshore (installation) projects •	
to be successful;
can give key personnel the required experiences that they (prob-•	
ably) did not already possess;
can lead to a happier and more confident installation crew (a •	
much better team);
can lead to reductions in insurance premiums which go beyond •	
the costs of the actual simulations; and
may well be beneficial for future offshore projects.•	

Recommendations
Looking at the growing number of oil fields with FPSOs, drilling rigs, 
et cetera, it would be advised to:

train and assess a specially dedicated local contingency group •	
by means of FMB simulators to be able to act accordingly in times 
of sudden issues such as abandoning of mooring, due to for in-
stance bad weather conditions or fire; and 
develop, together with the offshore industry, extensions of exist-•	
ing simulation methods in order to be able to facilitate the (com-
plex) offshore projects of the future , for instance in arctic condi-
tions.

FPSO and SYMS installed in Bohai Bay Field.

Simulatoren
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Nieuwe uitgaven

De keuring van een polyester zeiljacht
Ondanks vele technische en nautische uitga-
ven was er tot nog toe nog geen Nederlands-
talig boek verkrijgbaar waarin het specifiek 
keuren van polyester jachten is beschreven. 
In dit boek geeft de auteur Koos Blonk, zelf 
jachtexpert, een volledig overzicht van wat 
er allemaal bij een aankoopkeuring komt kij-
ken vanaf het moment dat u op zoek bent 
naar een gebruikt polyester zeiljacht tot en 
met het eindgesprek na de keuring. Keuren 
van een jacht is meer dan het afwerken van 
een standaardchecklist. Er moet structuur in 
een keuring zitten en er mogen geen dingen 
worden vergeten. Een zeer compleet tech-
nisch handboek voor elke booteigenaar dat 
systematisch is opgebouwd in overzichtelijke 
hoofdstukken met duidelijke illustraties in 
kleur. Achterin het boek zijn alfabetische  
lijsten opgenomen met verklaringen van  
begrippen en eenheden, een omrekentabel 
en een index. 
Niet alleen aanbevolen voor aspirant-jacht-
eigenaren (ook als ze voor de aankoop een 
expert in de arm nemen), maar ook voor zei-
lers die hun eigen jacht op technisch vlak 
beter willen leren kennen. Het boek is boven-
dien zeker geschikt als cursusboek voor 
jachtexperts in opleiding. 
Dezelfde auteur heeft ook een handboek 
voor stalen motorjachten voorbereid dat na 
de zomer verschijnt. Koos Blonk heeft na zijn 
opleiding tot scheepswerktuigkundige en 
stuurman aan de zeevaartschool en vaartijd 

diverse jachtbouwcursussen en de opleiding 
Expert Pleziervaartuigen voltooid.
De keuring van een polyester zeiljacht – 
Kees Blonk, 346 pagina’s, afmeting 19 x 22,5 
cm, afbeeldingen, gebonden, ISBN 
9789086161362, prijs €34.95, info:  
www.lanasta.com.

Het IJsselmeerflottielje 
Tot het afsluiten van de Zuiderzee in 1932 
hadden de in Den Helder gestationeerde 
zeestrijdkrachten als taak op te treden tegen 
vijandelijke landingspogingen via de zeega-
ten tussen de Waddeneilanden. Na de aan-
leg van de Afsluitdijk was weliswaar de  
toegang naar de Vesting Holland over water 
afgesloten, maar daar kwam een toegang 
over land voor in de plaats waarvoor in  
Kornwerderzand en Den Oever permanente 
verdedigingswerken werden ingericht. 
Omdat niet uit te sluiten was dat de vijand 
vanuit de oostelijke IJsselmeerhavens een 
poging zou kunnen doen het IJsselmeer over 
te steken naar de Vesting Holland, werden 
plannen voorbereid voor een IJsselmeerflot-
tielje. Tijdens de mobilisatie in 1939 werd 
door een tekort aan materieel een wel erg 
summiere strijdmacht samengesteld met een 
verouderde kanonneerboot en acht gevor-
derde motorsleepboten die pas in mei 1940 
werden bewapend met een 7,9 mm-mitrail-
leur. Na de Duitse invasie in Denemarken en 
Noorwegen werd het flottielje versterkt met 
nog twee kanonneerboten en een torpedo-
boot. Tijdens de meidagen zijn daar twee 
mijnenvegers aan toegevoegd. 
Een kanonneerboot ging ten gevolge van  
een Duitse luchtaanval verloren. Na de af-
kondiging van de capitulatie heerste er grote 
verwarring en door orders en tegenorders 
slaagde er slechts één kanonneerboot in  
om naar Engeland uit te wijken. De overige 
marineschepen werden door hun eigen  
bemanning in het IJsselmeer tot zinken  
gebracht om te voorkomen dat deze in  
Duitse handen zouden vallen. 
Aan de hand van vele authentieke verslagen, 
waarbij ook het originele Duitse aanvalsplan 
voor de oversteek over het IJsselmeer, heeft 
de Adjudant b.d. Jacob Topper, plaatsver-
vangend conservator bij het Kazemattenmu-
seum Kornwerderzand, een levendig beeld 

geschetst van de gebeurtenissen op en rond 
het IJsselmeer tijdens de fatale meidagen 
van 1940. 
De actie van de Hr.Ms. Johan Maurits van 
Nassau tegen de oprukkende Duitse troepen 
voor Kornwerderzand is echter buiten be-
schouwing gebleven. Deze kanonneerboot 
maakte wel geen deel uit van het IJsselmeer 
Flottielje, maar de inzet was wel van door-
slaggevende betekenis voor de verdediging 
van Vesting Holland. In de bijlagen zijn wel 
de gegevens van de betrokken marinesche-
pen vermeld, maar niet van de gevorderde 
acht sleepboten. Toch is het een welkome 
aanvulling op de al eerder verschenen litera-
tuur. Met een voorwoord van viceadmiraal 
M.J.M. Borsboom, Commandant der Zee-
strijdkrachten.
Het IJsselmeerflottielje – De verdediging van 
het IJsselmeer in de meidagen van 1940 – 
Jacob Topper, 146 pagina’s afmeting 13,5 x 
21,5 cm, afbeeldingen, ISBN 9789461531223, 
Uitgeverij Aspekt, Soest, prijs € 16.95, info:  
www.uitgeverijaspekt.nl.

Door G.J. de Boer
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MARS

H2S – Dangerous at Almost Any  
Concentration: Mars 201419
Edited from US Coast Guard Marine Safety 
Alert 02-14
During a recent Port State Control (PSC) tank 
vessel examination, it was requested that car-
go tank oxygen levels be verified using the 
ship’s portable gas meter. The vessel was car-
rying Grade E Sour Crude. When the deck 
sounding valve was opened, the pressurised 
cargo tank atmosphere escaped releasing in-
ert gas and H2S (hydrogen sulphide) vapours. 
The personal gas meters of two individuals 
alarmed for H2S. One was standing 1-2 feet 
downwind from the sounding valve. Within 
days, this person developed severe exposure 
symptoms. Two others involved were standing 
upwind. Afterward, one reported experienc-
ing a minor headache. H2S is a colourless, 
flammable gas with a “rotten egg” smell that 
occurs naturally in crude petroleum. Even at 
low concentrations, this heavier than-air gas 
can irritate the eyes, nose, throat and respira-
tory system with effects delayed for hours or 
days. At higher concentrations, nausea, vom-
iting, headaches, dizziness, unconsciousness 
or death may occur. While the initial rotten 
egg odour is present, an individual may lose 
the ability to smell that gas after becoming ex-
posed. Personal monitoring equipment is, thus, 
vital to protect against exposure.
An alarm on H2S constitutes an acute expo-
sure and should trigger immediate evacuation 
and initiation of acute exposure procedures 
including medical attention.
The International Oil Tanker and Terminal 
Safety Guide (ISGOTT) recommends that per-
sonnel should stand perpendicular to the 
wind when sampling tanks to avoid being up- 
or downwind and creating eddies. When 
monitoring cargo tank atmospheres, all per-
sonnel should exercise diligence and great 
care. In all cases, personnel should assess the 
risks including the cargo type, tank pressure, 
venting arrangements, wind direction/speed 
and condition of the testing equipment. When 
H2S is suspected, ISGOTT recommends that 

self-contained breathing apparatus (SCBA) 
be worn if it is necessary to breach the integ-
rity of the cargo system and if a vapour free 
atmosphere cannot be guaranteed. Addition-
ally, the American Conference of Governmen-
tal Industrial Hygienists recently reduced the 
H2S dangerous Threshold Limit Value from 
two parts per million (ppm) to one ppm.

Fog Bound Grounding under Pilotage: 
Mars 201420
Edited from official Marine Accident Investi-
gation Board report 22/2013
The master and pilot discussed the plan for 
unmooring and departure. They agreed the 
forward spring would be the last mooring rope  
to be let go and the vessel would then move 
stern first into the fairway. The tug would be 
made fast at the stern and would assist the 
vessel into the centre of the river. The tug 
would be released once the vessel was clear 
of the jetty and making headway downriver.
Initially, the fog had been quite thick and had 
delayed departure. As some improvement was 
seen, the vessel’s crew began to single up the 
vessel’s mooring lines and the pilot informed 
Vessel Traffic Services (VTS) the vessel was 
preparing to leave the berth. At the time, the 
tidal current was easterly two to three knots.
At departure, the master and pilot were on 
the port bridge wing. The OOW was operating 
both the helm and engine telegraph, which 
was being responded to by the engine room 
crew. The duty helmsman was with the aft 
mooring party as the vessel left the berth.
At 0551 (figure 1), the master and pilot en-
tered the wheelhouse: the pilot ordered the 

engine to slow astern and the vessel’s speed 
over the ground (SOG) increased to 2.1 knots 
on a course over the ground (COG) of 210˚. 
Two minutes later, the vessel’s engine was 
stopped and the pilot ordered dead-slow-
ahead and the helm hard-to-starboard: the 
SOG was 4.0 knots and COG 171˚ (figure 2). 
The pilot requested the tug to pull on the port 
quarter at 25 per cent power and forty sec-
onds later ordered the tug to increase to fifty 
per cent power. Soon afterward, the pilot or-
dered the engine to slow-ahead and a few 
seconds later to half-ahead.
At 0555, VTS warned the vessel’s pilot by VHF 
that the vessel was south of the fairway (fig-
ure 3). The pilot then ordered the engine to 
full ahead and for the OOW to steer a heading 
of 073˚. A minute later, the pilot ordered the 
helm to be put hard to port and the engine to 
full ahead. He then instructed the tug to stop 
pulling and to take up station on the port 
quarter. At 0557 the vessel was swinging 
quickly to starboard; the pilot again ordered 
the helm hard-to-port, the engine to full 
ahead and the OOW to steer a heading of 
071˚. The pilot then called VTS and reported 
the vessel’s engine was not responding. VTS 
asked if the vessel required assistance, to 
which the pilot requested a second tug.
At 0558 (figure 4) the vessel was continuing to 
swing to starboard at 3.5 knots SOG, the helm 
was hard-to-port and the engine was set to 
full-ahead, when the helmsman arrived on the 
bridge to replace the OOW at the helm. At 
about this time, the master informed the pilot 
the vessel’s engine was working normally and 
that he had instructed the engineers to in-

Marine Accident Reporting Scheme
Report No. 258

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4
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crease power to full sea speed. By 0600 the 
vessel made contact with moored barges on 
the river’s south side before running aground.
Some of the findings from the official report:

The need to check on roles and responsi-•	
bilities [is paramount]. Had this been done, 
it is probable that an officer would have 
been allocated to maintain a radar watch.
This accident was characterised by poor •	
communications. These can be attributed 
to the initial failure at the briefing stage to 
assign appropriate roles and responsibili-
ties within the bridge team to manage a 
port departure in restricted visibility. This in 
turn resulted in poor situational awareness 
and in team members acting in isolation, 
without fully communicating their actions 
to team members or the assisting tug.
The use of the tug, in circumstances where •	
[the pilot] had no visual references, result-
ed in a disproportionate effect being ap-
plied that turned the vessel some 90˚ more 
than intended so that the vessel drove out 
of the channel and grounded before the pi-
lot could assess and recover the situation.

Editor’s note: Readers may wish to review 
Mars report 201360; this instance of depar-
ture in fog is in many ways a mirror image of 
the arrival in fog described in 201360. And al-
though the arrival was attended by a full com-
plement (that is, helmsman and OOW ostensi-
bly doing their job) as opposed to the reduced 
complement here, the root causes remain the 
same in both cases. Without roles and re-
sponsibilities assigned to each member of the 
bridge team, and predefined limits estab-
lished and measured, low visibility manoeu-
vring can be a risky proposition.

Give Way the Proper Way: Mars 201422
During the evening 4-8 watch, a large, fully 
loaded container ship was proceeding west-
bound through a normally busy traffic separa-
tion scheme (TSS) under the conn of the OOW, 
with the master observing. At the time, there 
was light traffic in the west lane with the 
nearest vessel ahead about 2.5 nm and pro-
ceeding at a similar speed.
There were no small or coastal vessels pro-
ceeding between the lane and the anchorag-
es. Numerous small craft were moving around 
in the anchorages, and there was a steady 

flow of vessels transiting the east bound lane.
At around this time the VTS called the vessel 
to advise a large ship was underway from 
one of the anchorages and would cross the 
separation scheme to proceed eastwards; 
VTS advised us to keep clear of this vessel. 
The target was picked up first on the radar 
and then visually (although this was difficult 
at first due to the background lights) and was 
observed to be approximately three points on 
the starboard bow at a distance of just over 2 
nm. A quick look at the target data showed 
the vessel would pass astern of our vessel by 
one to two cables at its present speed. At this 
point, the OOW ordered an alteration of 10˚ to 
port, which the master immediately counter-
acted and ordered 20˚ to starboard.
After clearing the vessel, which passed eight 
cables ahead and had safely entered the 
eastbound lane, the master asked the OOW 
why he initially wanted to go to port. His reply 
was ‘to give the crossing vessel more distance 
to pass astern’. Unfortunately, he had not tak-
en into account the fact that the other vessel 
was increasing speed and would probably not 
cross astern but ahead – as was the case.
Had we continued to go to port in an attempt 
to put the crossing vessel past our stern, our 
vessel would have likely ended up in the east-
bound lane going against the flow of traffic. 
The alteration to starboard immediately put 
the crossing vessel on our port bow; we were 
able to re-enter the lane and continue our 
westward passage.

Lessons Learned
Some officers seem to think that when a 

crossing vessel is going to pass close astern 
it is alright to go to port to “give them more 
room”. But this is contrary to Rule 15 where it 
quite clearly states that if two vessels are 
crossing so as to involve risk of collision, the 
vessel which has the other on its own star-
board side shall keep out of the way and shall 
avoid crossing ahead of the other vessel.
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More reports are needed to keep the 
scheme informative. All reports are read 
only by the Mars coordinator and treated 
in the strictest confidence. To submit a re-
port please use the Mars report form from 
www.nautinst.org/en/forums/mars and 
send it to mars@nautinst.org. 
For more reports, please visit  
www.swzonline.nl/dossiers.
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Dit jaar organiseert de afdeling Noord het voor-
jaarsevenement van de KNVTS. Op vrijdag 27 
juni bent u vanaf 14.00 uur welkom bij Hotel 
Restaurant Oostergoo, Grou. Daar liggen dan 
meerdere polyvalken en één motorvlet klaar om 
met u het Pikmeer en de Wijde Ee te verken-
nen. Omstreeks 15.00 uur worden de zeilen ge-
hesen en tijdens het zeilen is er gelegenheid 
voor een onderlinge zeilwedstijd.
Het avondprogramma (18.00 tot 20.30 uur) be-
staat uit een heerlijke barbecue op het terras 
van Hotel Restaurant Oostergoo. Partners en 

introducé(e)s zijn van harte welkom!
Als tegemoetkoming in de kosten van dit evene-
ment vragen wij u om een kleine bijdrage:
•	 	Voor	KNVTS-leden	en	studenten	die	lid	zijn	van	

studentenvereniging Navigo ergo Sum (NES), 
Ut Navem Futuri Creemus (UNFC) of William 
Froude is dat € 5 p.p.*

•	 	Voor	niet-leden	en	introducé(e)s	vragen	we	
een bijdrage van € 10 p.p.*

* De kosten zijn inclusief het eerste drankje bij 
de barbecue. Overige vloeibare consumpties en 
exclusieve destillaten zijn voor eigen rekening.

Aanmelden kan tot dinsdag 
10 juni: KNVTS-leden, niet-
leden en introducé(e)s kun-
nen zich aanmelden via het 
e-mailadres  
secretariaat@knvts.nl. Stu-
denten melden zich aan en 
betalen via de studentenver-
enigingen. Graag de volgen-
de zaken vermelden:
•	 aantal	personen,
•	 	lid	van	welke	vereniging	

(per persoon vermelden),
•	 polyvalkzeilen	of	(voor		

 een beperkte groep) volgen met motor- 
 boot en
•	 eventuele	dieetwensen/voedselallergieën.
Nadat u de bijdrage hebt overgemaakt op reke-
ningnummer NL58INGB0000325478 van de 
KNVTS, onder vermelding van “KNVTS Voor-
jaarsevenement 2014”, ontvangt u een deel-
namebevestiging en routebeschrijving.
Wij hopen op 27 juni in Grou veel enthousiaste 
zeilers te mogen begroeten.
Hoofdbestuur van de KNVTS en Bestuur  
KNVTS, afdeling Noord

Hotel Restaurant Oostergoo heeft een beperkt 
aantal kamers voor overnachting beschikbaar. 
Speciale KNVTS-tarieven (inclusief ontbijt): 1 
nacht	27/6:	eenpersoonskamer	€	50	&	tweeper-
soonskamer	€	80	/	2	nachten,	27-28/6:	eenper-
soonskamer	€	100	&	tweepersoonskamer	€	150.	
Boekingen door deelnemers zelf rechtstreeks 
te regelen onder vermelding van “KNVTS Voor-
jaarsevenement” bij: Hotel Restaurant Ooster-
goo,	Nieuwe	kade	1,	9001	AE	Grou,	0566-621309,	 
info@oostergoo.nl.

Kom ook naar het Voorjaarsevenement!

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

J. van den Berge
Student Maritiem Officier – 
Hogeschool van Amsterdam
Molenveld	43,	1761	BS	Anna	
Paulowna
Voorgesteld door M. Looman
Afdeling Amsterdam

M.T.H.J. Looman
Student Maritiem Officier – 
Hogeschool van Amsterdam
Topaas	58,	1625	RP	Hoorn

Voorgesteld door S.A. Cijntje
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

R.P. Greidanus
Eigenaar	–	Products	&	 
Services Deventer
M.C.	Escherweg	63,	 
7425 RH Deventer
Voorgesteld door G.J. de Boer
Afdeling Rotterdam

Nieuwe leden KNVTS mei 2014

Tijdens de KNVTS-voorjaarsbijeenkomst worden per boot het Pikmeer en de Wijde 

Ee verkend.

B.H.J. Keetman
Commercieel Directeur – 
ESME Marine BV Veendam
Het Korbeel 11, 9531 MT  
Borger
Afdeling Noord

J.B. de Vree
Maintenace Coordinator Workfox Hoofddorp
Hemsterhuisstraat	72,	1065	KC	Amsterdam
Voorgesteld door M.J.V. Sprenger
Afdeling Amsterdam
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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.

In memoriam: Johannis den Arend, Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau

In memoriam

19 oktober 1928 - 24 april 2014

‘Een man die heel zijn leven leerde, een man 
die anderen veel geleerd heeft, een man die 
zich volledig, op eigen wijze inzette voor zijn 
medemens met onvoorstelbare energie en 
doorzettingsvermogen, is niet meer. Hij is 
aan zijn laatste reis begonnen.’  
Deze woorden waren de openingstekst op 
de rouwbrief van ons erelid Johannis den 
Arend, alom bekend als Jo den Arend.
Jo werd geboren in Pernis in een zeer muzi-
kaal en groot gezin. Na zijn schoolopleiding 
werkte hij enige tijd in een smederij. Al snel 
werd duideliijk dat zijn ambitie en zijn ver-
mogen verder gingen dan het ambacht 
waarin hij zich aanvankelijk bekwaamde. Hij 
wilde naar zee en studeerde voor Werktuig-
kundige ter Grote Handelsvaart. Na het be-
halen van zijn eerste zeevaartdiploma ging 
Jo varen voor de Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij	in	Indonesië.	Teruggekeerd	in	
Nederland doorliep Jo de rangen als werk-
tuigkundige. Daarna ging hij studeren voor 
leraar Scheepswerktuigkundige. Na het be-

halen van de bevoegdheid werd hij als le-
raar benoemd aan de Zeevaartschool te 
Vlissingen.
Na verloop van tijd werd er een beroep op 
hem gedaan om directeur van de Kweek-
school voor Scheepswerktuigkundigen aan 
de Schipluidenlaan te Amsterdam te wor-
den. Ook nam hij initiatieven, om samen met 
de Rotterdamse zeevaartschooldirecteur en 
enkele rederijdirecties, Nedlloyd en Shell-
tankers, het maritieme onderwijs te moder-
niseren tot wat de hts-structuur Maritiem 
Officier is geworden.
In	1963	trad	hij	toe	als	lid	van	de	KNVTS.	Bij	
de KNVTS heeft hij zijn sporen zeker ver-
diend als hoofdbestuurslid en als voorzitter 
van de afdeling Amsterdam. Zijn inzet als 
voorzitter van de commissie die het honder-
jarig jubileum organiseerde in 1998 mar-
keerde een mijlpaal in zijn activiteiten bin-
nen de KNVTS. Bij die gelegenheid werd de 
Vereniging het predikaat Koninklijk toege-
kend.
De KNVTS is hem veel dank verschuldigd en 
daarom past het ons zijn naam met groot 

respect blijvend te gedenken. Hij was ruim 
51 jaar lid van de KNVTS.
Wij wensen zijn geliefden toe troost en 
kracht te mogen putten uit de herinnering 
aan deze veelzijdige en unieke man.
Lammert Neut

Op 7 februari 2014 is op 88-jarige leeftijd 
overleden de heer Ing. B. Freriks. Laatst 
woonachtig	te	Gorinchem.	Hij	was	ruim	61	
jaar lid van de KNVTS.

Op 4 maart 2014 is op 89-jarige leeftijd over-
leden de heer J.C. Melcherts. Laatst woon-
achtig te Rotterdam. Hij was ruim 50 jaar lid 
van de KNVTS.

Op 27 maart 2014 is op 73-jarige leeftijd over-
leden de heer Ing. A. de Bie. Laatst woon-
achtig te Vlaardingen. Hij was ruim 55 jaar lid 
van de KNVTS.

45
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Lancering Netherlands Maritime  
Technology 
Op 8 mei is Netherlands Maritime Technology 
tijdens de Openbare Ledenvergadering fees-
telijk gelanceerd. De nieuwe naam creëert 
duidelijkheid, leidt tot verdere synergie (zoals 
beoogd bij de oprichting van Scheepsbouw 
Nederland in 2008) en doet beter recht aan 
het technologische en innovatieve karakter 
van de leden. Ruim 200 leden en relaties 
woonden de lancering bij Damen Shipyards in 
Gorinchem bij. Netherlands Maritime Techno-
logy vervangt de volgende merken: Scheeps-
bouw Nederland, Holland Shipbuilding Asso-
ciation, Vereniging Holland Marine Equipment, 
VNSI, CMTI, HME BV en HME Singapore. Te-
vens zal de vereniging de internationale bran-
ding Maritime by Holland niet meer hanteren, 
maar profileert zij zich internationaal ook on-
der Netherlands Maritime Technology. De of-
ficiële internationale lancering vindt plaats tij-
dens SMM in Hamburg (9 tot en met 12 sep- 
tember 2014).
Contact: Gert-Jan Huisink  
(huisink@maritimetechnology.nl) 

Netherlands Maritime Technology  
Vaardag
Centraal gelegen in de Randstad, tussen Lei-
den en Amsterdam, ligt watersportgebied de 
Kagerplassen. De perfecte plek voor een ge-

zellige en competitieve dag zeilen met mari-
tieme relaties. Dit jaar vindt de Vaardag plaats 
op vrijdag 20 juni. Bent u er ook (weer) bij, 
met een bedrijfsboot of als individuele deelne-
mer? Nieuw dit jaar is de VIP-boot: op een 
platbodem, exclusief voor directeuren en 
CEO’s, is het mogelijk met elkaar in gesprek te 
gaan en het wedstrijdveld vanaf het water te 
bekijken.
Contact: Joëlla Lucas  
(lucas@maritimetechnology.nl) 

Persoonlijk advies van exportconsulent
Heeft uw bedrijf de ambitie zaken te gaan 
doen met het buitenland of met nieuwe mari-

tieme regio’s? Heeft uw bedrijf geen of be-
perkte exportervaring of beperkte exporterva-
ring in bepaalde regio’s/markten? Dan komt 
Netherlands Maritime Technology graag bij u 
langs om met u over uw exportplannen te pra-
ten! Sterker nog: we maken ook nog eens een 
rapport van onze bezoeken en adviezen aan u.
Contact: Peter Zoeteman  
(zoeteman@maritimetechnology.nl) 

Nieuwe leden
Land & Marine Innovations
Arntz van Helden (geassocieerd)

Netherlands Maritime Technology is een 
hecht en succesvol netwerk van werven, 
toeleveranciers en dienstverleners. Zij 
maken gezamenlijk het onmogelijke moge-
lijk, overal ter wereld en onder welke om-
standigheden dan ook. Op maritiem-tech-
nologisch gebied gaan deze bedrijven, 
groot en klein, altijd een stap verder op 
zoek naar nieuwe uitdagingen en moge-
lijkheden.

Vanuit een gezamenlijke passie en trots 
voor de sector stroopt de gehele bureau-

organisatie achter Netherlands Maritime 
Technology graag de mouwen op om het 
netwerk op allerlei wijzen te faciliteren. 
Netherlands Maritime Technology behar-
tigt de belangen van het netwerk, biedt 
professionele ondersteuning bij projecten 
en voert onafhankelijke onderzoeken uit. 
Netherlands Maritime Technology focust 
zich specifiek op de thema’s Trade, Inno-
vation en Human Capital. 

Samen zorgen we ervoor dat de Neder-
landse maritiem-technologische sector 

een sterke, vooroplopende sector blijft die 
meespeelt op wereldniveau!

Postbus 23541
3001 KM Rottedam
T (010) 44 44 333
F (010) 21 30 700
E info@maritimetechnology.nl
I www.maritimetechnology.nl 

Overige activiteiten
Holland Paviljoen op Posidonia (2 t/m 6 juni)•	
Ontwerperscongres VNSI Wim Timmersprijs (4 juni)•	
Workshop: Actualiteit op personeelsgebied in Nijmegen (12 juni)•	
Onboard Noise & Vibration (17-18 juni)•	
Design of Marine Auxiliary Systems module 3: System Engineering (24-25 juni)•	
TKI Maritiem seminar System Engineering (26 juni)•	
Deadline aanmelden HME Maritime Innovation Award 2014 (30 juni)•	
Holland Paviljoen op Navalshore (Marintec South-America) (12 t/m 14 augustus)•	
Holland Paviljoen op SMM (9 t/12 september)•	

Aanmelden? Kijk op www.maritimetechnology.nl 

Netherlands Maritime Technology
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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 

Dredging & Waterbouw

 
Van Oord Dredging and Marine 
Contractors
Schaardijk 211
3063 NH
Rotterdam
Telefoon Fleet Recruitment:  
+31 (0)88 8268532
Telefoon algemeen Recruitment:  
+ 31 (0)88 8268756
E-mail: recruitment@vanoord.com
Website (URL): www.vanoord.com

Elektronica
 

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

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
 
 

• Crankshaft Repair (max. length 
12000mm)
• Repair of Engine- and Industrial Parts
• Connectingrod Repair
• Lineboring
• Technical Consultants
• Marine and Industrial Spare Parts
• Whitemetal Bearings
• Hardchromeplating
• In Situ Machining
• Camshaft Repair
• Laser Cladding
 
Mark van Schaick Marine 
Services
Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam
Tel.  +31(0)10 409 05 99
Fax  +31(0)10 409 05 90
E-mail: info@markvanschaick.nl
www.markvanschaick.nl 

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

Maritieme 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
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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.

 

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
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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)
Ir. C. Dirkse, penningmeester (onderwijs)
Ing. H.H. Valkhof (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 € 3,95 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 Roelofs, Enschede

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 
toestemming van de uitgever. 
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Turbochargers
 

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

Veiligheid
 

UNISAFE Belgium 
Emdenweg 23
(Port 217)
2030 Antwerp
Tel.: +32 (0) 3 569 00 19
Fax: +32 (0) 3 569 00 21
Email: info@unisafe.be
Website: www.unisafe.be

Verwarmingssystemen,  
verkoop en onderhoud

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

Voor al uw maritieme zaken
 

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

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

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.

 

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
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WWW.DEHOOP.NET

Shipyard De Hoop concentrates on designing, engineering and building custom vessels, for both the inland and seagoing
markets. The yard has all the core disciplines in house to provide clients with creative and innovative solutions, both in design and
production. De Hoop is committed to a customer-oriented, goal-based approach in which quality and flexibility are paramount.

125 YEARS OF
CRAFTSMANSHIP
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