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InhoudsopgaveBezoek ook onze website:
www.swzonline.nl 

Voor u ligt het eerste nummer van SWZ na de 
zomervakantie. Het is na enkele weken zeilen 
en wat reizen weer even wennen om op gang 
te komen, zeker met het mooie zomerweer, 
maar toch denk ik dat de redactie een interes-
sant blad heeft weten te produceren.
Ik licht er een paar artikelen voor u uit:
Op pagina 25 belicht Antoon Oosting de ster-
ke betrokkenheid van de Nederlandse mari-
tieme sector bij de ontwikkeling van off- 
shore-windparken. Het is een waar succes- 
verhaal; bouwers van transformatiestations, 
transport- en installatieschepen, installatie-
bedrijven, havens en terminals profiteren er 
allemaal van. 
Echter, zoals Antoon ook aangeeft, er hangt 
een zwaard van Damocles boven deze ont-
wikkeling: op termijn moet de offshore-wind-
industrie aanzienlijk in kosten besparen (vaak 
wordt veertig procent genoemd) om in econo-
misch opzicht levensvatbaar te zijn. En daar 
zit naar mijn inschatting de bottleneck; iedere 
offshore-activiteit blijft een dure aangelegen-
heid, we hebben een decennialange ervaring 
met de "conventionele" offshore-winning van 
olie en gas. De tijd zal het leren.
Een van onze "vaste" rubrieken is het Marine 
Accident Reporting Scheme op pagina 44. De 
informatie hierin wordt aangeleverd door het 
Nautical Institute te Londen en geselecteerd 
door onze redacteur Capt. Hein Roorda. Per-
soonlijk vind ik die rubriek iedere maand zeer 
lezenswaard; informatie over ongelukken en 
near misses is een van de belangrijkste mid-
delen om de scheepvaart veiliger te maken. 
En we kunnen wat dat betreft nog wel wat le-
ren van andere transportmodaliteiten, met 
name de luchtvaart. 
Van het Nautical Institute kregen wij te horen 
dat het aantal aangemelde verslagen de laat-
ste tijd afneemt waardoor de maandelijkse 
rapportage in gevaar komt. Vandaar mijn op-
roep aan lezers die over ongevalrapportages 
in de maritieme sector beschikken 
deze in te sturen aan het Nautical 
Institute. Alle informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld en de 
rapportage wordt geanonimi-
seerd. Contactgegevens vindt u bij 
de betreffende  
rubriek.  

Hotze Boonstra,  
hoofdredacteur,
swz.rotterdam@planet.nl

Gezocht:  
ongevalrapportages

20 Adapt and Transform, the Dutch Naval 
Practice (1)

  Rear Admiral Ruurd Lutje Schipholt has been 
involved with the Royal Netherlands Navy 
for more than fifty years. Over the years, na-
val warfare and the accompanying warships 
and their technology have continuously 
evolved. And this process is still ongoing, mostly characterised by changed mis-
sions and reducing the number of crew through the use of modern technology.

28 Nederland wil in Hamburg laten zien 
wat het kan

Elke twee jaar is Hamburg voor vijf dagen het middelpunt 
van de wereld van de maritieme industrie. Van 9 tot en met 
12 september wordt voor de 26ste keer de maritieme vak-
beurs SMM gehouden, dit jaar met als hoofdmotief innova-
tie, met de focus op kostenbesparing, energiezuinig en 
minder uitstoot van schadelijke stoffen.

40 Conditiemonitoring in de maritieme  
industrie

  Hoewel conditiemonitoring in de industriële 
sector al ruimschoots zijn sporen heeft ver-
diend, wordt het nog maar mondjesmaat toege-
past in de maritieme sector. Wat is de toege-
voegde waarde van conditiemonitoring in de 
maritieme sector? Natuurlijk zijn er ook moei-
lijkheden en uitdagingen. Dat maakt van conditiemonitoring  
op schepen een specialisme op zich.
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Haven van Rotterdam wil trendsetter zijn
Behalve het versterken van bestaande secto-
ren zoals olie(producten), raffinage, chemie, 
droge bulk en containers, zet het Havenbedrijf 
Rotterdam met diverse projecten ook in op 
vernieuwing en verbreding van het diensten-
aanbod in de Rotterdamse haven. Zo werkt 
het Havenbedrijf in de sector nat massagoed, 
raffinage en chemie aan de realisatie van een 
LNG-breakbulkterminal, de ontwikkeling van 
Rotterdam als hub voor ruwe olie, de realisa-
tie van een grootschalige pilot voor CO2-af-
vang en -opslag (CCS), de ontwikkeling van 
een biobased chemical-cluster op Maasvlakte 
2 en het versterken van het chemiecluster 
door invulling van de “ontbrekende” schakels 
en ontwikkeling van multi-userpijpleidingen. 
Ook investeert het Havenbedrijf in nieuwe 
nautische infrastructuur bij bestaande klan-

ten, verdieping van vaarwegen en havenbek-
kens en de aanleg van nieuwe voorzieningen 
voor boord/boord-overslag op Maasvlakte 2. 
Door het ontwikkelen en bouwen van een ge-
zamenlijke energie-infrastructuur voor warm-
te, stoom en CO2 (Deltaplan Energie Infra-
structuur) wil het Havenbedrijf een substanti- 
ele verhoging van de energie-efficiëntie in het 
havengebied bereiken.
In het marktsegment droog massagoed wordt 
onder andere ingezet op een substantiële toe-
name van de overslag van biomassa en ver-
dieping van de havenbekkens in de Botlek. 
In de containersector ligt de focus met het 
project Schip Centraal op een optimale dienst-
verlening aan de zeevaart en het creëren van 
efficiënte logistieke processen tussen de be-
staande en nieuwe containerterminals op 

Maasvlakte 1 en 2 met het project Container 
Logistiek Maasvlakte. Daarnaast werkt het 
Havenbedrijf met de markt aan de ontwikke-
ling van het achterlandproduct, met veel aan-
dacht voor het spoor, en stuurt het Havenbe-
drijf aan op toepassing van IT en verbeterde 
ketenefficiency in de binnenvaart. 
Het Havenbedrijf ziet kansen in marktsegmen-
ten als de offshore-industrie, zowel in het 
stadshavensgebied als op Maasvlakte 2, en 
wil trendsettend zijn op het gebied van milieu 
en duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn de 
LNG-breakbulkterminal en het Deltaplan Ener-
gie-infrastructuur die bij moeten dragen aan 
het behalen van de doelstellingen in het natio-
naal Energieakkoord en de CO2-uitstoot in de 
regio moeten terugdringen.

Cursus scheepsvoortstuwing op universitair niveau
Voor iedereen die diepgaande technische ken-
nis wil verkrijgen over de complete voortstu-
wingstrein van een schip is er de Marine 
Propulsion Course. Deze Engelstalige cursus 
van universitair niveau bestaat uit vijf modules 
van elk twee dagen, die afzonderlijk of als 
complete opleiding te volgen zijn. De modules 
zijn gericht op maritiem specialisten, zoals ont-
werpers, engineers, projectmanagers en tech-
nisch verkopers. De vijf modules zijn:

1.  Propulsion Plant Concepts and Basic Ship 
Hydrodynamics, 18 & 19 september,

2.  Marine Propulsors Characteristics, 9 & 10 
oktober,

3.  Diesel Engines and Gas Turbines Charac- 
teristics, 30 & 31 oktober,

4.  Electrical Drives Characteristics, 20 & 21 
november,

5.  Matching Propulsion Engine and Propulsor, 
11 & 12 december.

De training wordt gegeven door prof. ir. Douwe 
Stapersma (Koninklijk Instituut voor de Mari-
ne), ir. Teus van Beek (Wärtsilä), ir. Peter de 
Vos (TU Delft), ir. Paul Bracké (Bakker Slie-
drecht Electro Industrie BV) en ing. Edwin 
Bonsen (Voith Turbo BV). Meer informatie: 
Christina Syropoulos, Professional Training 
Coordinator, Netherlands Maritime Technology, 
syropoulos@maritimetechnology.nl.

Scheepvaart 2013-2014 in boekvorm
Op maandag 30 juni overhandigde auteur en 
al meer dan tien jaar vaste redacteur bij SWZ 
Maritime Gerrit de Boer het eerste exemplaar 
van zijn boek Scheepvaart 2013-2014 aan Gail 
van den Hanenberg, hoofdredacteur van Na-
vingo’s Maritime by Holland Magazine in het 
Delta Hotel in Vlaardingen. Het naslagwerk, 
dat al sinds 1977 jaarlijks bij Uitgeverij De Alk 
verschijnt, geeft een compleet beeld van de 
Nederlandse, Belgische en Luxemburgse 
scheepvaart. Naast een overzicht op alfabeti-
sche volgorde van alle Benelux-schepen met 

de technische gegevens per schip, komen het 
nieuws en de ontwikkelingen in de scheep-
vaartwereld van het afgelopen jaar aan bod 
en worden alle rederijen met hun schepen 
vermeld, met ruim 300 foto’s ter illustratie. De 
Boer houdt al deze informatie en foto’s up-to-
date dankzij een enorme stroom informatie uit 
binnen- en buitenland, waarvoor hij een uitge-
breid wereldwijd netwerk heeft opgebouwd.
Scheepvaart 2013-14 - G.J. de Boer, 544 pagi-
na’s, ISBN 9789060133859, prijs: € 49,90, info: 
www.alk.nl

Gerrit de Boer geeft het eerste exemplaar van Scheepvaart 

2013-2014 aan Gail van den Hanenberg (foto Ruud Aantjes).
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Groen licht voor maritieme hbo-master
De nieuwe Master of Marine Shipping Inno-
vations vormt binnenkort een aanvulling op 
het maritieme hbo-opleidingsaanbod in Ne-
derland. De master wordt ontwikkeld en aan-
geboden door het Maritiem Instituut Willem 
Barentsz (MIWB) op Terschelling, onderdeel 
van de NHL Hogeschool. 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap gaf begin maart een positief advies 
voor de hbo-masteropleiding. De komende 
periode wordt de nieuwe opleiding in samen-
werking met andere opleidingspartners ver-
der vormgegeven en wordt de aanvraag voor 
de opleiding ingediend bij de NVAO.
De deeltijdmaster is onder andere bedoeld 

voor studenten die de bachelor Maritiem Offi-
cier of Scheepsbouwkunde/Maritieme Tech-
niek hebben afgerond. Daarnaast is de master  
interessant voor studenten met een techni-
sche hbo-bachelor die aan de slag willen of al 
werkzaam zijn in de maritieme sector. Ook 
voor werknemers uit de maritieme sector en 
docenten van de maritieme opleidingen biedt 
de master kansen zich verder te professiona-
liseren. De inhoud bevindt zich op het snijvlak 
van scheepsontwerp, maritieme operaties en 
maritieme innovaties & duurzaamheid. De op-
leiding is erop gericht professionals op te lei-
den die vanuit een operationeel technische 
achtergrond door middel van innovaties ver-

beterslagen weten te herkennen en toe te 
passen in de maritieme praktijk. 

De inhoud van de master bevindt zich op het snijvlak van 

scheepsontwerp, maritieme operaties en maritieme 

innovaties & duurzaamheid.

NMT: ‘klasseharmonisatie nog niet van de grond’
De Nederlandse industrie merkt nog weinig 
van de voordelen van Artikel 10 (Reg. EC 
391/2009) dat vijf jaar geleden is ingevoerd. De 
Europese verordening streeft ernaar de certi-
ficering van schepen door klassebureaus te 
standaardiseren. De kosten en het papierwerk 
zouden daardoor verminderen, omdat ieder 
klassebureau het certificaat van een ander 
klassebureau accepteert.
Begin deze maand kwamen leden van de Eu-

ropese Commissie (EC), vlaggestaten, reders, 
verzekeraars, werven en toeleveranciers sa-
men in Londen om de voortgang te bespreken. 
Netherlands Maritime Technology (NMT) nam 
deel aan deze workshop, gevoed door de ach-
terban. Omdat het komen tot een Type Appro-
val-certificaat nog steeds veel kosten met zich 
meebrengt en het papierwerk niet is vermin-
derd zet NMT een bespreking met de voorzit-
ter van de EU Recognised Organisations op 

om de problemen samen met de Nederlandse 
bedrijven te bespreken. Daarnaast spant NMT 
zich middels Sea Europe in om de EC ervan te 
overtuigen dat Artikel 10 aandacht moet krij-
gen en steunt NMT de EC om de klassebu-
reaus zo ver te krijgen dat deze harmonisatie 
daadwerkelijk van de grond komt. 
Meer informatie: Sieger Sakko, Sector Mana-
ger Netherlands Maritime Technology, 
sakko@maritimetechnology.nl.

Offshorebedrijven installeren megatransformator
Onder regie van Seaway Heavy Lifting hebben 
Nederlandse offshorebedrijven op de Noord-
zee de SylWin alpha geïnstalleerd, een van ’s 

werelds grootste platforms voor het omvor-
men van windenergie. Vanwege de grote om-
vang is deze “transormator op zee” met een 
ingenieuze hefmethode, de float-over-metho-
de, vanaf een ponton op het eerder geplaatste 
jacket getild. De operatie ten westen van het 
Duitse Waddeneiland Sylt werd uitgevoerd in 
samenwerking met Dockwise en Mammoet. 
Het 14.000 ton wegende platform is met een 
lengte van 83 meter, een breedte van 56 meter 
en een hoogte van 26 meter de grootste in zijn 
soort. Nadat het platform met de ponton tus-
sen de jacket-poten werd gevaren, is het door 

ballasten op de poten gezet. Dockwise was 
hiervoor verantwoordelijk. Mammoet zorgde 
voor het opvijzelen naar de uiteindelijke posi-
tie op het jacket. 
Het converterplatform SylWin alpha gaat fun-
geren als transformator voor drie windmolen-
parken, met samen 240 windmolens en een 
opgewekt vermogen van 864 MW. Netbeheer-
der TenneT is verantwoordelijk voor de aan-
sluiting van de windmolenparken op het Duit-
se hoogspanningsnet. 
De gehele installatieprocedure is te zien op 
www.swzonline.nl.De SylWin alpha is de grootste in zijn soort.
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Door A.A. Oosting

Dat de toch vaak, als het om kartels gaat, behoorlijk scherpe Amerika-
nen het P3-netwerk groen licht gaven, was al verrassend. Maar dat de 
altijd overijverige eurocraten van Brussel geen been zagen in het sa-
menwerkingsverband van de wereldwijd grote drie in de container-
scheepvaart was voor in ieder geval de verladers onbegrijpelijk. Ken-
nelijk weten ze alleen in Beijing nog wat strategisch machtsdenken is 
en hadden ze daar wel door wat voor desastreuze gevolgen het P3- 
netwerk voor de concurrentie in de containerscheepvaart zou hebben.
Het P3-netwerk is door de drie partners, het Deense Maersk, Zwitsers/
Italiaanse MSC en Franse CMA CGM steeds gepresenteerd als puur 

een vessel-sharing-overeenkomst naar het voorbeeld van de code- 
sharing in de luchtvaart. Verladers boeken hun container bij Maersk, 
maar als vanuit de haven van vertrek een schip van MSC eerder af-
vaart kan de container ook op dat MSC-schip mee en dus sneller en 
vaker op transport.
Voor de drie partners van het P3-netwerk betekent het dat ze hun grote, 
en dus dure, schepen efficiënter kunnen inzetten. Je hoeft niet meer te-
gelijk vanuit een en dezelfde haven te vertrekken, maar kunt je schepen 
beter spreiden. Bovendien kun je ze voller maken, want niet alleen ei-
gen lading, maar ook de containers van de netwerkpartner kunnen mee.

Gamechanger
Maar voor de bedrijven waarmee de reders moeten werken, 
zoals havens, de containeroverslagbedrijven zoals een ECT 
of havendienstverleners als de sleepdiensten van Smit/Bos-
kalis en Kotug, voelt het toch iets anders. Zij krijgen minder, 
maar vollere schepen te verwerken. Havens zien minder 
schepen binnenlopen en dus de opbrengst van het haven-
geld teruglopen, havenslepers hoeven minder vaak te wor-
den ingezet en terminaloperators krijgen minder vaak een 
schip langs de kade, maar indien wel moeten er meer kra-
nen en dus meer personeel worden ingezet en is het van re-
latieve rust ineens werken onder hoogspanning.
Door zijn gebundelde omvang zou het P3-netwerk werken 
als wat tegenwoordig zo mooi heet een “gamechanger”, 
iets of iemand die eigenhandig de spelregels verandert, de 
bakens verzet en waarvoor we in het Nederlands (nog) 
geen mooi eigen woord hebben. Ga maar eens na: het 
P3-netwerk zou op het in de containerscheepvaart wereld-
wijd belangrijkste traject, de Azië-West-Europa-route, een 
marktaandeel van 43 procent hebben, 41 procent op de 
trans-Atlantische route en 24 procent op het trans-Paci-
fic-traject. Dat zijn percentages waarmee het P3-netwerk 
een forse marktmacht vormt waarmee het aanzienlijk ster-
ker staat tegenover aan de ene kant klanten, de verladers, 
maar ook anderzijds de dienstverleners die voor hun werk 
van de containercarriers afhankelijk zijn, om te beginnen de 
sleepdiensten en terminaloperators.

Als economische superstaat laat China steeds vaker zijn macht voelen, iets waar buurlanden als 
Vietnam, Japan en de Filippijnen het behoorlijk benauwd van krijgen. Maar in de haven van 
Rotterdam mogen sommigen de Chinezen misschien wel dankbaar zijn. Want met de beslissing van 
de Chinese autoriteiten om het P3-netwerk van Maersk, MSC en CMA CGM te verbieden, is 
voorlopig een in potentie erg machtig kartel van de grote containerrederijen tot staan gebracht.

Met dank aan de Chinezen...
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Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.

Verladers zijn er niet gerust op
Naast het P3-netwerk hebben ook andere containerrederijen elkaar 
opgezocht. Zo werken Hapag-Lloyd (Duits), NYK (Japans), OOCL (Hong-
kong), APL (Singapore), Hyundai Merchant Marine (Korea) en MOL 
(Japans) aan hun G6 Alliance. Verder heeft het Taiwanese Evergreen 
zich onlangs aangesloten bij het samenwerkingsverband van de Green 
Alliance waarvan deel uitmaken Cosco (China), “K” Line (Japans), 
Yang Ming (Taiwan) en Hanjin (Zuid-Korea).
De containerrederijen zeggen dat met deze allianties de dienstverle-
ning voor de klant, de verladers, er alleen maar op vooruit kan gaan. 
Maar die zijn daar absoluut niet gerust op. Dat is ingegeven door hun 
ervaringen van de afgelopen jaren. De containerrederijen doen alles 
aan het verlagen van hun kosten, maar de verladers klagen dat ze hier 
niets van terugzien op de rekening die zij voorgeschoteld krijgen.
Als gevolg van de door rederijen ingevoerde slow steaming is hun la-
ding aanzienlijk langer onderweg. En dan nog moeten ze maar afwach-
ten wanneer precies hun container op de kade in West-Europa wordt 
afgeleverd. Het halen van de afgesproken aankomsttijden is nou niet 
de sterkste kant van de rederijen. Containeroverslagbedrijf ECT noemt 
het uit het schema lopen van veel grote containerschepen in ieder ge-
val als de belangrijkste oorzaak van de congestieproblemen waarmee 
de haven van Rotterdam de laatste maanden wordt geconfronteerd.

Weten waarvoor je betaalt
De verladers zijn in Nederland verenigd in belangenorganisatie EVO, 
wat tegenwoordig staat voor Ondernemersorganisatie voor Logistiek 
en Transport. De EVO is aangesloten bij de European Shippers’ Council 
(ESC). En namens de ESC was beleidsadviseur Lodewijk Wisse enkele 
maanden geleden in China om te spreken op een conferentie. De be-
langrijkste vrees van de verladers is dat de vrije markt in gevaar komt 
en dat zij beperkt worden in hun keuze met wie zij in zee gaan voor het 
transport van hun lading. ‘In China hebben de verladers dezelfde zor-
gen als wij. Het mag niet zo zijn dat de allianties uiteindelijk een sec 
prijsopdrijvend effect hebben. Dat zou heel gek zijn,’ zegt Wisse.
De verladers willen dat de containerrederijen weer echt in gesprek 
gaan met hun klanten, de verladers, want daar heeft het de afgelopen 
jaren flink aan ontbroken. Wisse: ‘Reders moeten verladers weer echt 
als klant gaan zien.’ Dat betekent dat containerreders een grotere 
transparantie moeten betonen ten aanzien van de verladers over hun 
kostenstructuur en de daaruit voortvloeiende tarieven. Nu zijn die ta-
riefsystemen vaak volstrekt ondoorzichtig waardoor verladers herhaal-
delijk met onverwachte toeslagen worden geconfronteerd. 

Machtsverschuiving in de havens
Wat de consequenties zouden kunnen zijn werd in oktober vorig jaar 
duidelijk toen het P3-netwerk zijn beoogde dienstregeling bekend 
maakte. Het kwam hard aan toen duidelijk werd dat niet Rotterdam 
maar concurrent Antwerpen als Europees platform dienst zou gaan 
doen. Rotterdam zou een aantal aanlopen verliezen terwijl Antwerpen 
die erbij kreeg. Dat het Europees Platform van P3 in Antwerpen en niet 
Rotterdam komt, heeft ongetwijfeld te maken met de (machts)positie 
van MSC in het P3-netwerk. Antwerpen was voor MSC altijd al de gro-

te West-Europese hub en dat willen ze kennelijk niet opgeven. 
Had Rotterdam daarvoor nu zoveel geïnvesteerd in de aanleg van 
Maasvlakte 2 en de ontwikkeling van de twee containerterminals voor 
APMT en Rotterdam World Gateway (Dubai Ports)? Om de grootste 
containerschepen van de wereld te kunnen laden en lossen moeten 
ook bestaande terminals zoals dus die van ECT investeren in grotere, 
dure kranen. Daar kan dus ook Jan Westerhoud, president-directeur 
van containeroverslagbedrijf ECT niet omheen, want als je ze niet hebt, 
weet je zeker dat al die grote nieuwe schepen jouw kades voorbij va-
ren.
Maar garanties dat ze wel in voldoende mate komen om alle gedane 
investeringen te kunnen terugverdienen, krijg je ook niet. Wat dat be-
treft lijkt er een forse machtsverschuiving plaats te vinden in de ha-
vens. Daarbij zijn het niet langer de havenautoriteiten en de terminal- 
operators zoals Jan Westerhoud die hun tarieven naar believen kun-
nen vaststellen, maar zijn het de reders die havens en dienstverleners 
tegen elkaar uitspelen.

Maersk kan Rotterdamse haven maken of breken
De macht van Maersk Line en via moederbedrijf A.P. Moller-Maersk 
ook die van zusterbedrijven als terminaloperator APMT en sleepbedrijf 
Svitzer wordt al maar groter in de haven van Rotterdam. In het Financi-
eele Dagblad van 4 juni sprak A.P. Møller-Mærsk Group-topman Nils 
Smedegaard Andersen nog vleiend over Rotterdam als ‘duidelijk een 
van de havens met de meest interessante toekomst in Europa’. De 
FD-redacteur in kwestie concludeert echter tegelijk dat de Maersk 
Groep inmiddels zo machtig is dat het de haven van Rotterdam kan ma-
ken of breken.
De mogelijk volgende maand al in dienst te nemen nieuwe terminal van 
APMT op de Maasvlakte is uitgerust met de grootste en modernste 
kranen bestemd voor de eigen schepen en ook zoveel mogelijk contai-
nergiganten van het beoogde P3-netwerk en zo mogelijk ook andere 
maatschappijen. Schepen die dan niet meer bij de Delta-terminal van 
ECT afmeren.
Maar oktober vorig jaar werd ook bekend dat Svitzer in de haven van 
Rotterdam actief zou worden. In juni werd duidelijk dat Svitzer naast de 
schepen van Maersk Line ook die van de P3-partners MSC en CMA 
CGM voor de neus van de concurrenten Smit, Kotug en Fairplay had 
weggekaapt. Maersk Line en APMT maken geen gebruik meer van de 
diensten van Smit. Kotug verliest MSC en Fairplay de schepen van 
CMA CGM. En dit gebeurt dus niet alleen in de haven van Rotterdam.
Grote vraag is wat er straks nog overblijft voor ECT. De Green Alliance 
(CKYH+Evergreen) zit al in de Euromax, maar van de G6-Alliantie zitten 
de meeste ook in de terminal van Rotterdam World Gateway. Voor een 
reder ligt het natuurlijk voor de hand je schepen bij “jouw” terminal te 
laten afmeren.
Wat dat betreft biedt de beslissing medio juni van de Chinese autoritei-
ten om P3 te verbieden enige lucht voor de haven van Rotterdam. Maar 
veel tijd krijgt de haven niet, want Maersk en MSC hebben al aangekon-
digd verder te willen met een 2M-alliantie terwijl CMA CGM nu mogelijk 
gaat samenwerken met UASC en CSCL en die misschien ook weer mee-
trekt naar Rotterdam World Gateway. Voor ECT blijft er dan weinig over.
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Nieuwe opdrachten
Tien ASD’s 2810 voor PDVSA 
In het kader van een vlootvernieuwingspro-
gramma en ter vervanging van ingehuurd ma-
terieel bestelde Petroleos de Venezuela SA 
(PDVSA) in Punta Cardon tien sleepboten van 
het type ASD 2810 FiFi 1 bij Damen Shipyards. 
Drie zijn gebouwd bij de aan Damen gelieerde 
Vietnamese Song Cam Shipyard in Haiphong 
en zeven bij de Damenwerf in Galati. Deze 
sleepboten zijn bestemd voor het verlenen 
van assistenties aan tankers in de Venezo-
laanse havens. De 294 bt metende ASD’s 2810 
hebben als afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) 
= 28,67 (25,79) x 10,43 x 4,60 (5,02) meter. De 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee Ca-
terpillar-hoofdmotoren, type 3516 B TA HD/C, 

met een vermogen van 4930 rpk of 3678 kW bij 
1600 tpm op twee Rolls Royce US 205 roerpro-
pellers met een diameter van 2400 mm voor 
een trekkracht van 60 ton, snelheid 13,6 kno-
pen. Deze ASD’s 2810 worden uitgerust met 
een dekkraan met een hijsvermogen van 1,45 
ton bij een reikwijdte van 12,6 meter. De tien 
sleepboten moeten eind juli uit voorraad wor-
den opgeleverd.

RSD CNG tug 
Svitzer, Kopenhagen, heeft bij Damen Ship-
yards de eerste door LNG voortgestuwde 
sleepboot van het type RSD CNG (Reverse 
Stern Drive Compressed Natural Gas) besteld. 
De twee nieuwe V16-motoren met een multi-

point-gasinjectiesysteem, elk met een vermo-
gen van 2000 kW, zijn door MTU ontwikkeld uit 
de beproefde serie 4000 M63-dieselmotoren 
en voldoen aan de eisen van IMO Tier 3. Vloei-
baar aardgas kan ongekoeld in cilinders onder 
een druk van ruim 200 bar worden opgeslagen 
of gekoeld bij een temperatuur van -162ºC. De 
opslag van CNG is eenvoudiger en goedkoper. 
Hoewel minder gas kan worden meegenomen, 
is de beperkte bunkercapaciteit voor een ha-
vensleper geen bezwaar. Momenteel zijn er 
drie typen in de ontwerpfase: de RSD 2210 
(trekkracht 50 ton), de RSD 2512 (trekkracht 70 
ton) en de RSD 2914 (trekkracht 90 ton). De 
boeg- en hekhoogten zijn gelijk zodat de 
RSD-sleper zowel even effectief voor- als ach-
terwaarts kan varen. De nieuwe sleepboot 
moet in de loop van 2016 in de Rotterdamse 
haven in bedrijf worden gesteld. 

Tewaterlatingen
Roerborg
Bij Ferus Smit GmbH in Leer is op 4 juli de 
Roerborg (bouwmummer 405, imo 9592599) 
dwarsscheeps te water gelaten na te zijn ge-
doopt door Annerie Vreugdenhil, directeur za-
kelijk ING Nederland. De ijsklasse 1A multi-
purpose Roerborg is na de op 14 maart 2013 
opgeleverde Reestborg (bouwnummer 403, 
imo 9592563) en de op 14 februari 2014 opge-
leverde Reggeborg (bouwmummer 404, imo 
9592575) het laatste schip van een serie van 
drie. Dit schip wordt gebouwd in samenwer-
king met Koninklijke Niestern Sander. De 
schepen van het type Leermax 23000 zijn niet 
alleen de grootste in de Wagenborgvloot, 
maar ook de grootste die tot dusver zijn ge-
bouwd bij Ferus Smit. De gegevens van de 

Door G.J. de Boer

Petroleos de Venezuela SA bestelde tien ASD Tugs 2810.

bouwnummer imo locatie t.w. oplevering
512314 9667813 Haiphong 12-jul-13 18-feb-14
512315 9667825 Haiphong 22-nov-13 25-mei-14
512316 9667837 Haiphong 22-nov-13 27-mei-14
512327 9670913 Galati (1.242)  08-jan-14
512328 9670987 Galati (1.243) 31-mei-13 29-jun-14
512329 9670999 Galati (1.244) 05-jul-13 05-jul-14
512330 9671008 Galati (1.245) 05-jul-13 27-jan-14
512339 9688790 Galati 20-aug-13 27-jan-14
512340 9688805 Galati  22-aug-13 27-jan-14
512341 9688817 Galati  08-okt-13 21-feb-14

De RSD Tug gaat op aardgas varen.

0708 MaandMaritiem.indd   6 12-08-14   08:26



Jaargang 135 • juli - augustus 2014 7

Leermax 23000 zijn: 14.141 bt, 6853 nt, 23.249 
dwt; L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 169,75 (166,09) x 
20,40 x 13,55 (9,72) meter. De voortstuwingsin-
stallatie bestaat uit een Wärtsilä-hoofdmotor, 
type 9L32C, van 6118 rpk/4500 kW bij 750 tpm 
op een verstelbare schroef in een straalbuis 
voor een snelheid van 14 knopen. De bunker-
capaciteit is 1250 m³ IFO 380. De twee ruimen 
hebben een totale inhoud van 26.749 m³ of 
945.000 cft. De containercapaciteit is 562 teu. 
Een opvallend detail is de eco-steven zodat 
met een relatief laag motorvermogen kan 
worden volstaan waardoor een groot laadver-
mogen wordt gekoppeld aan een laag brand-
stofverbruik. Oplevering van de Roerborg is 
gepland in september 2014.

Nexus
In Galati is op 30 juni bij Damen Shipyards de 
Nexus (bouwnummer 53014, imo 9715505) voor 
Van Oord dwarsscheeps te water gelaten. De 
kiel was gelegd op 12 december 2013. Deze 
kabellegger is een DP2-multipurposeschip 
van type DOC 7500, een standaardontwerp 
van Damen, dat voor meerdere doeleinden 
kan worden aangepast. De gegevens van de 
DOC 7500 zijn: 8650 bt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) 
= 119,00 (111,00) x 27,45 x 9,00 (5,40) meter. De 
vrije lengte van het werkdek is 85,00 meter. 
Het schip wordt uitgerust met een carrousel 
met een capaciteit van ruim 5000 ton en een 

offshorekraan voor de installatie van zware 
en lange exportkabels. Aan boord is accom-
modatie voor negentig personen. Na opleve-
ring in december 2014 wordt de Nexus ingezet 
voor het 600 MW Gemini-windmolenproject, 55 
kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.
 

Opleveringen
Karel Doorman 
Het Joint logistic Support Ship Karel Doorman 
A 833 (bouwnummer 412) is op 1 juli voor de 
eerste keer en met ceremonieel de thuishaven 
Den Helder binnengelopen. Zwaaiend met hun 
witte pet “joelden” adelborsten de nieuwe Ka-

rel Doorman binnen. Op 22 juni was de Karel 
Doorman vertrokken uit Vlissingen voor de 
proefvaart met als hoogtepunt de eerste be-
voorrading op zee. De Zr.Ms. Tromp F 803 had 
de eer voor het eerst van brandstof voorzien 
te worden door het nieuwe Joint Support Ship 
(JSS). De eerste reis wordt gemaakt naar Rot-
terdam in verband met deelname aan de We-
reldhavendagen van 5 tot en met 7 september. 
Dan wordt de Karel Doorman bovendien door 
Damen Schelde Naval Shipbuilding aan de De-
fensie Materieel Organisatie overgedragen. 
Medio 2015 wordt het JSS officieel toege-
voegd aan de marinevloot en krijgt het ook Zij-
ner Majesteits voor de naam. Het schip wordt 
ingezet als bevoorradingsschip van andere 
marineschepen, voor het transport van materi-
eel en mensen en voor logistieke ondersteu-
ning vanaf zee. Het JSS heeft een transport-
dek, eigen laad- en losfaciliteiten, een 
helikopterdek met twee landingsplekken voor 
verschillende typen helikopters en een hospi-
taal met twee operatiekamers. De gegevens 
zijn: 27.800 ton waterverplaatsing, L o.a. x B x 
H = 204,72 x 30,40 x 7,80 meter. De diesel- 
elektrische installatie heeft een totaal geïn-
stalleerd vermogen van 24.900 kW, waarvan 
17.800 kW voor de aandrijving van twee vaste 
schroeven voor een snelheid van 18 knopen. 
Het schip is verder uitgerust met twee boeg-
schroeven en een hekschroef in tunnels. De 
bunkercapaciteit is 7700 m³ MDO en de actie-
radius is bij een dienstsnelheid van 15 knopen 
10.000 zeemijl. De bewapening bestaat uit 
twee automatische 30 mm Marlin WS-kanon-
nen, vier SRBOC-launchers, vier Hitrole auto-
matische machinegeweren van 12,7 mm en 

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

De Roerborg is de laatste van een serie van drie (foto G.J. de Boer).

De Nexus is een DOC 7500.
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twee Thales Nederland SGE-1 Goalkeepers 
van 30 mm. In de hangaar is ruimte voor twee 
Chinooks of zes NH90-helikopters. De dek-
kraan aan stuurboord heeft een hijsvermogen 
van 40 ton. De bemanning bestaat minimaal uit 
120 koppen (eventueel uit te breiden tot 171) 
en 129 opstappers, totaal 300 personen. De 
Karel Doorman vervangt de bevoorradings-
schepen Zuiderkruis A 832 en Amsterdam A 
836. De Zuiderkruis werd op 10 februari 2012 
uit dienst gesteld en is na een oplegperiode 
van twee jaar op 21 februari 2014 door de Rus-
sische mslb Agat uit Den Helder weggesleept 
om te worden gesloopt bij Aliaga. In juni is be-
kend gemaakt dat de Amsterdam is verkocht 
aan de Peruaanse marine en dat het schip 
eind 2014 uit dienst wordt gesteld en overge-
dragen.

Abis Dunkerque
Aan de Nieuwe Vissershaven in Harlingen 
vond op 12 juni de doopceremonie plaats van 
de Abis Dunkerque (bouwnummer 119, imo 
9671448). Doopvrouwe was Jennifer Yvonne 
Westers-Immink, echtgenote van Harry Wes-
ters, directeur/eigenaar West Cord Hotels. Het 
casco, dat is gebouwd bij Partner Sp. z.o.o. in 
Sczcecin, kwam op 22 februari gesleept door 
de Waterman en Watergeus in Harlingen aan 
voor afbouw door CIG Shipbuilding (voorheen 
Shipkits). De proefvaart werd gehouden vanuit 
Harlingen op 27 mei. De Abis Dunkerque is de 
vijfde van een serie van zes schepen van het 
type HLV4200 of de Abis E-serie. Alle schepen 
van deze serie zijn of komen in bevrachting bij 

Ocean7 Projects ApS in Kolding. Directeur 
René van der Graaf van Abis Shipping maakte 
kort voor de doopplechtigheid speciaal voor 
SWZ Maritime bekend dat het zesde schip, de 
Abis Esbjerg (bouwnummer 123, imo 9671486) 
medio 2015 moet worden opgeleverd. De ge-
gevens van de zwareladingschepen zijn: 5465 
bt, 1638 nt, 4200 dwt - L o.a.(l.l.) x B x H (dg) = 
102,00 (111,60) x 16,80 x 12,70 (5,80) meter. De 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit een MaK 
Caterpillar-hoofdmotor, type 8M32, van 5435 
rpk of 4000 kW bij 600 tpm op een verstelbare 
schroef voor een snelheid van 17 knopen. De 

twee boegschroeven hebben elk een vermo-
gen van 300 kW. De bunkercapaciteit is 530 m³ 
HFO en 28 m³ MGO. Het schip is uitgerust met 
twee NMF-dekkranen aan SB elk met een 
SWL van 150 ton bij een reikwijdte van 16 me-
ter. De ruiminhoud is 240.000 cft of 11.892 m³ 
en de containercapaciteit is 261 teu waarvan 
137 op dek. De Abis Dunkerque vertrok op 20 
juni onder commando van kapitein Johannes 
van der Marel voor de eerste reis naar Porto 
Nogaro (bij Monfalcone) om projectlading 
(twee heavylifts van elk 250 ton) in te nemen 
voor Dalian.

RollDock Storm 
De Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) 
heeft op 11 juni het zwareladingschip Roll-
Dock Storm (bouwnummer 759, imo 9656503) 
opgeleverd aan RollDock ST 2 in Rotterdam. 
Het eerste staal werd gesneden op 17 juni 
2013 waarna het schip op 31 januari te water 
werd gelaten. De gegevens van de RollDock 
Storm zijn: 12.824 bt en 9063 dwt; afmetingen: 
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 151,50 (145,04) x 25,40 
x 5,90 (4,50) meter. De maximumdiepgang is 
5,67 meter. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit twee MaK-hoofdmotoren, type 9M32, 
met een totaal vermogen van 12.240 rpk of 
9000 kW op twee verstelbare schroeven voor 
een snelheid van 16 knopen. Het schip is 
voorzien van twee roeren en een boegschroef 
van 1200 kW. Het ruim heeft een inhoud van 
18.768 m³ (L x B x H = 119,44 m x 19,40 x 8,10 
meter). De maximaal toelaatbare belasting 
van de tanktop is 12 ton/m² en op de luiken is 

Eerste aankomst van de Karel Doorman (foto G.J. de Boer).

De Abis Dunkerque is de vijfde HLV 4200 (foto G.J. de Boer).
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dat 7 ton/m² zonder ondersteuning. Het laden 
en lossen kan zowel lift-on/ lift-off, roll-on/ 
roll-off via de achterklep of de float-in/float-
out worden uitgevoerd. De ro/ro-klep met een 
capaciteit tot 4000 ton is op zes hoogten in-
stelbaar of geheel te demonteren voor het 
vervoer van lading die langer is dan de ruim-
lengte. Het halfafzinkbare dokschip is aan 
bakboord uitgerust met twee Liebherr-kranen 
elk met een hijscapaciteit van 350 ton op 18 
meter (in tandem 700 ton) of 200 ton op 33 me-
ter. De RollDock Storm is afzinkbaar tot 12,5 
meter waarbij de tanktop dan 6,6 meter onder 
water ligt. Aan boord is accommodatie voor 
32 personen. Op 18 december 2013 werd de 
identieke RollDock Star (bouwnummer 758, 
imo 9656498) in de vaart gebracht.

Arklow Beach
Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek heeft 
op 10 juli de Arklow Beach (bouwnummer 411, 
imo 9638783) opgeleverd aan Arklow Shipping 
in Rotterdam. Het schip was 6 juni gedoopt 
door Maria Byrne, medewerkster bij Arklow 
Shipping in Arklow, en dwarsscheeps te wa-
ter gelaten. De Arklow Beach vertrok 7 juli 
van de werf naar Delfzijl van waaruit de vol-
gende dag de technische proefvaart werd ge-
houden op de Eems. De Arklow Beach is de 
derde van een serie van zes minibulkers van 
het type FS8400/150 die voor Arklow Shipping 

worden gebouwd. De gegevens van de Ar-
klow B-serie zijn: 5065 bt, 2655 nt, 8565 dwt – L 
o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 119,50 (116,90) x 14,99 x 
9,70 (7,16) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit een MaK-hoofdmotor, type 8M25C, 
van 3585 rpk of 2640 kW bij 750 tpm op een 
verstelbare schroef voor een snelheid van 
14,3 knopen. Onder commando van kapitein 
Robert Bijsterveld is de Arklow Beach na de 
overdracht op 10 juli vertrokken naar Bruns-
büttel om kunstmest te laden voor Montoir.

Sapura Diamante
IHC Merwede heeft op 29 mei de eerste DP2- 

pijpenlegger van een serie van zes, de Sapura 
Diamante, opgeleverd aan Sapura Navegação 
Marítima (Sapura Kencana Petroleum Berhad, 
Selangor en Seadrill Ltd., Londen). De Sapura 
Diamante werd op 27 september 2013 in Krim-
pen aan den IJssel te water gelaten en is op 
14 februari verhaald naar de Heysehaven in 
Rotterdam voor afbouw. Van 22 tot 30 april is 
de proefvaart gehouden op de Noordzee. Di-
rect na de overdracht vertrok de Sapura Dia-
mante onder Panamese vlag via Las Palmas 
naar Rio de Janeiro en al vanaf 28 juni begon 
het nieuwe vaartuig aan de eerste opdracht 
voor Petrobras, drie maanden eerder dan de 

De RollDock Storm kan op drie manieren laden en lossen.

De Arklow Beach is de derde van een serie van zes (foto F.J. Olinga).
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contractueel vastgelegde datum. De gege-
vens van de Sapura Diamante zijn: 18.098 bt, 
10.800 nt, 8350 dwt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
145,97 (135,22) x 29,94 x 13,00 (8,30) meter. De 
energie wordt geleverd door zes Wärtsilä-die-
selgenerators (6 x 3840 kW, totaal 23.040 kW) 
voor de aandrijving van drie roerpropellers (3 
x 2950 kW) voor een snelheid van 13,6 knopen, 
twee boegschroeven in tunnels (2 x 2200 kW) 
en twee intrekbare boegpropellers (2 x 2400 
kW), 23.040 kW, 13,6 knopen. De bunkercapa-
citeit is 1425 ton. Aan boord is accommodatie 
voor 120 personen (36 in een- en 42 in twee-
persoonshutten). De pijpenleginstallatie van 
IHC Engineering Business heeft een top ten- 
sion van 550 ton waarmee flexibele pijpleidin-
gen met een diameter van 110 tot 630 millime-
ter in waterdieptes tot 2500 meter kunnen 
worden gelegd. Het pijpenlegsysteem bestaat 
verder uit twee carrousels benedendeks met 
een opslagcapaciteit van 2500 en 1500 ton. 
Aan stuurboord is een knikarm-offshorekraan 
met een hijsvermogen van 250 ton geïnstal-

leerd en aan bakboord een dekkraan met een 
hijsvermogen van 20 ton. Aan boord zijn twee 
ROV’s. Het tweede vaartuig van de serie, de 
Sapura Topázio, is op 20 februari te water ge-
laten en op 18 juni van Krimpen naar de Hey-
sehaven verhaald. Op 4 augustus vertrok dit 

vaartuig van Rotterdam voor proefvaarten op 
de Noordzee. De derde pijpenlegger, de Sapu-
ra Ônix, is op 1 augustus zonder ceremonieel 
te water gelaten. Nog in aanbouw zijn de Sa-
pura Jade, Sapura Esmeralda en de Sapura 
Rubi met opleveringen in het tweede, derde 
en vierde kwartaal van 2016. In november 
2011 en in juni 2013 is Sapura Navegação 
Marítima door Petrobras gecontracteerd: de 
eerste drie PLSVs voor vijf jaar met een optie 
op verlenging van vijf jaar, de overige drie voor 
acht jaar met optie op nog eens acht jaar. 

Italeni
Bij de Bulgaarse werf MTG Dolphin in Varna 
hield IHC Merwede op 18 juni de doopcere-
monie van de 750 m³ grabhopper Italeni 
(bouwnummer 1278, imo 9689108) van Trans-
net National Ports Authority (TNPA), Durban. 
Doopvrouwe was mevrouw Ncumisa Nkanu-
nu, Supply Chain General Manager van TNPA. 
Het baggervaartuig is vernoemd naar de slag 
van Italeni waarbij Zulukoning Dingane in 1838 
de Voortrekkers versloeg. Het contract voor 
ontwerp, bouw en oplevering van de Italeni 
tussen TNPA en IHC Global Production (IHC 
Merwede) werd getekend op 29 januari 2013 
ter vervanging van de huidige grabhopper 
Crane (839 bt, in 1972 gebouwd bij Scheeps-
werf Slob, Papendrecht). De bouw werd uit-
besteed aan MTG Dolphin en op 20 augustus 
2013 werd de kiel gelegd als bouwnummer 
901. De Crane is recent nog uitgerust met een 
nieuwe Liebherr-kraan met een SWL van 10 
ton. Na aankomst van de Italeni wordt deze 

De Sapura Diamante is de eerste door IHC Merwede gebouwde DP2-pijpenlegger voor SNM (foto Flying Focus). 

Naam imo bnr. locatie t.w. oplevering
Sapura Diamante 9656187 728 Krimpen a/d IJssel 27-sep-2013 29-mei-2014
Sapura Topázio 9656199 729 Krimpen a/d IJssel 20-feb-2014 aug-2014
Sapura Ônix 9702742 730 Krimpen a/d IJssel 1-aug-2014 mei-2015
Sapura Jade 9702754 732 Krimpen a/d IJssel  III-2016
Sapura Esmeralda 9702766 734 Krimpen a/d IJssel  IV-2016
Sapura Rubi 9656204 13.001 Hardinxveld  II-2016

De Italeni werd voor IHC Merwede in Varna gebouwd.
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kraan gedemonteerd en op de nieuwe grab-
hopper geplaatst. De gegevens van de Italeni 
zijn: 1792 bt, 1490 dwt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
62,00 (59,00) x 15,00 x 4,50 (3,90) meter. De 
voortstuwing wordt geleverd door een Cater-
pillar-hoofdmotor, type 3512, met een vermo-
gen van 3203 kW voor een snelheid van 11 
knopen. Met een maximale baggerdiepte van 
25 meter wordt de Italeni voor onderhoud in-
gezet in verschillende Zuid-Afrikaanse ha-
vens. Aan boord is accommodatie voor acht-
tien personen. IHC leverde eerder op 28 okto- 
ber 2010 de 4200 m³ sleephopperzuiger Isandl-
wana (bouwnummer 1256, imo 9532903) op 
aan TNPA. Als bouwnummer 1278 heeft TNPA 
bij Koninklijke IHC een 5500 m³ hopperzuiger, 
de grootste van Zuid-Afrika, besteld. De Itale-
ni vertrok op 27 juni met een Redwise-beman-
ning op eigen kracht van Varna via Gibraltar 
om te bunkeren naar Durban.

Aeolus
Het hefbare DP2 transport- en installatievaar-
tuig Aeolus (imo 9612636) voor de aanleg van 
offshore-windparken is in juli 2014 opgele-
verd. De Aeolus werd op 8 december 2010 als 
bouwnummer 1221 besteld bij de Duitse werf 
J.J. Sietas in Hamburg-Neuenfelde met ople-

vering in september 2012. Een maand voor de 
kiellegging werd Sietas echter op 18 novem-
ber 2011 failliet verklaard waardoor de bouw 
van de Aeolus ernstige vertraging opliep. Met 
een Van Oord-bouwteam en ex-medewerkers 
van Sietas kon de bouw op 3 april 2012 in 
Hamburg-Neuenfelde worden voortgezet. De 
engineering werd overgenomen door CIG in 
Groningen, de boegsectie werd uitbesteed 
aan Barkmeijer Stroobos en het dekhuis werd 
gebouwd bij Holland Shipyards in Hardinx-
veld. De tewaterlating vond plaats op 30 
maart 2013. Vanaf begin januari werd perso-
neel van Lloyd Werft ingezet en is de NMF-
kraan geïnstalleerd. Op 17 februari is de Aeo-
lus van Neuenfelde naar Bremerhaven 
verhaald. De Aeolus was op 10 maart het laat-
ste schip dat door J.J. Sietas is opgeleverd. 
Op dezelfde dag is de Duitse werf overgeno-
men door het scheepsbouwconcern Terraline 
in Hamburg, een dochteronderneming van 
Pella Shipyard, St. Petersburg. De werf in 
Hamburg-Neuenfelde wordt voortgezet als 
Pella Sietas. 
Vanaf 22 april zijn bij de Lloyd Werft in Bre-
merhaven de vier 87 meter lange en 920 ton 
zware stalen palen geïnstalleerd. Bovendien 
werd het dek versterkt en fundaties geplaatst 

voor een tweede 500 tons-kraan en nog een 
extra dekkraan. Na proefvaarten en testen op 
de Noordzee kon de Aeolus in Bremerhaven 
uiteindelijk op 17 juni aan Aeolus B.V. (Van 
Oord Ship Management), Rotterdam, worden 
overgedragen. Op 19 juni meerde het schip af 
aan de Wilhelminakade in Rotterdam waar 
het transport- en installatieschip Aeolus twee 
dagen later werd gedoopt door mevrouw 
Aboutaleb-Erahoutan, echtgenote van de bur-
gemeester van Rotterdam. De Aeolus vertrok 
op 23 juni naar Vlissingen voor de eerste op-
dracht. 
De gegevens van de Aeolus zijn: 16.700 bt, 
5011 nt, 6500 dwt, L o.a. x B x H = 139,40 x 
38,06 x 9,12 meter. De ontwerpdiepgang is 5,70 
meter. De diesel-elektrische installatie be-
staat uit vier MaK-dieselgeneratoren, type 
932, met een totaal vermogen van 18.688 kW 
voor het aandrijven van twee vaste schroeven 
(2 x 5000 kW) voor een snelheid van 12 kno-
pen bij een diepgang van 5,40 meter, twee 
boegschroeven (2 x 2500 kW) en twee hek-
schroeven (2 x 2500 kW). De bunkercapaciteit 
is 1000 m³. Het schip is uitgerust met een 
NMF-kraan met een hijsvermogen van 990 ton 
bij een reikwijdte van 18 tot 30 meter en een 
werkhoogte tot 120 meter boven de zeespie-
gel plus twee dekkranen met elk een SWL van 
20 ton. De Aeolus, die inzetbaar is bij water-
diepten tot 55 meter, is voorzien van een 
jack-upsysteem met vier poten met een lengte 
van 81,00 meter en een diameter van 4,50 me-
ter. Het werkdek heeft een oppervlak van 3300 
m². Aan boord is accommodatie voor 74 per-
sonen. 
Het eerste project voor de Aeolus is een op-
dracht van Eneco en Mitsubishi Corporation 
voor de bouw van offshore-windmolenpark 
Luchterduinen, 23 kilometer voor de kust van 
Noordwijk en Zandvoort. Dit windmolenpark 
bestaat na voltooiing in de zomer van 2015 uit 
43 Vestas V112-windmolens voor het opwek-
ken van 129 MW groene energie voor bijna 
150.000 huishoudens. Van Oord is als EPC (En-
gineering, Procurement en Construc- 
tion) contractor verantwoordelijk voor het 
ontwerp, de inkoop en installatie van de fun-
daties, de complete elektrische infrastructuur 
inclusief het offshore-transformatorstation en 
het installeren van de windmolens. De Aeolus 
is al volledig volgeboekt voor de jaren 2014, 

Het hefbare DP2 transport- en installatievaartuig Aeolus (foto Flying Focus).
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2015 en 2016. Na Luchterduinen wordt het 
schip ingezet op het project Gemini, waar 150 
4 MW Siemens-windturbines voor 785.000 
huishoudens 55 kilometer ten noorden van 
Schiermonnikoog in waterdiepten van 35 me-
ter worden geïnstalleerd.

Deep Helder 
Bij de Felison Cruise Terminal in IJmuiden is 
op 20 juni het DP2 multipurpose offshore-sup-
portvaartuig Deep Helder (bouwnummer 465, 
imo 9690872) gedoopt en overgedragen aan 
SeaMar Subsea (SeaMar Shipping) BV, Den 
Helder. De doopceremonie werd onder grote 
belangstelling van vele genodigden verricht 
door Marion Balkema-Penders, echtgenote 
van Leo Balkema, directeur/eigenaar van 
SeaMar. Het contract met De Hoop Shipyard 
BV in Lobith werd op 26 maart 2013 getekend, 
19 september het eerste staal gesneden en de 
kiel werd gelegd op 14 november bij de vesti-
ging in Foxhol. De tewaterlating vond plaats 
op 23 april en op 2 juni is het vaartuig ver-
haald naar Delfzijl voor de proefvaart die de 
volgende dag op de Eems werd gehouden. De 
tweede proefvaart vond plaats op 11 juni. De 
gegevens van de Deep Helder zijn: 1887 bt -  
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 64,80 (61,40) x 15,77 x 
(6,00) meter. De energie wordt geleverd door 
vier Caterpillar-dieselgeneratoren, type C32, 4 
x 995 kW, voor het aandrijven van twee roer-

propellers, 2 x 968 kW, een intrekbare boeg-
propeller, 400 kW, en een boegschroef in tun-
nel, 600 kW. De dienstsnelheid is 10 knopen 
en de maximumsnelheid is 12 knopen. De bun-
kercapaciteit is 350 m³. Het werkdek heeft een 
vrij oppervlak van 500 m² met een maximaal 
toelaatbare belasting van 5 ton/m². Rondom 
de moonpool van 4 x 4 meter met hydraulisch 
bediend luik en bij het achterschip voor het 20 
tons A-frame is een dekbelasting mogelijk van 

60 ton/m². De knikarmkraan aan stuurboord 
heeft een SWL van 20 ton op 10 meter. De ac-
commodatie voor vijftig personen bestaat uit 
tien een- en twintig tweepersoonshutten, ver-
gaderzalen, kantoren, recreatieruimten en 
een fitnessruimte. De Deep Helder is voor vijf 
jaar gecharterd door Deep Ocean voor sur-
vey-, IMR- en trenching-projecten.

Susie S
Tijdens Seawork International in Southampton 
is op 10 juni het windfarm-supportschip Susie 
S (bouwnummer 532603) gedoopt door Susie 
Scriven, dochter van commercieel manager 
Peter Scriven van Windwave Workboats, 
Penzance. Het vaartuig is van het type Fast 
Crew Supplier 2008, een kleinere versie van 
de Twin Axe FCS 2610 en de derde van een 
serie, maar wel de eerste die is verkocht. Van 
de FCS 2008 zijn er tot dusver vier afgebouwd 
bij Damen Shipyards in Den Helder. Een casco 
is gebouwd bij Machinefabriek Luyt, Den Oe-
ver, en drie bij Alubouw Fryslan, Franeker. De 
gegevens van de geheel van aluminium ge-
bouwde Susie S zijn: 103 bt, L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 19,70 (19,00) x 8,20 x 2,95 (1,70) meter. 
Het vaartuig wordt voortgestuwd door twee 
MTU-hoofdmotoren, type 8V200M72, met een 
totaal vermogen van 1956 pk of 1440 kW bij 
2250 tpm via twee ZWVS op twee vaste 
schroeven voor een snelheid van 25 knopen De Deep Helder werd gebouwd bij Shipyard De Hoop in Foxhol (foto Flying Focus).

De Susie S is de eerst verkochte FCS 2008 (foto Flying Focus).
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en een actieradius van 700 mijl. De bunkerca-
paciteit is 13 m³. Het vrije dekoppervlak is 50 
m² met een maximaal toelaatbare belasting 
van 1,5 ton per m² voor acht ton lading of twee 
10 vt-containers voor en achter het dekhuis. 
Aan boord is accommodatie voor vier beman-
ningsleden en twaalf technici. Inmiddels heeft 
Damen Shipyards een tweede FCS 2008 ver-
kocht aan Offshore Wind Services en als 
Offshore Waddenzee opgeleverd. 

7-Oceans
In de Deltahaven van Stellendam vond op 25 
juli de doopceremonie plaats van de eerste 
van drie identieke ijsklasse guardvessels van 
het type SRS 3509, de 7-Oceans (bouwnum-
mer BA-612, imo 9714173). De schepen zijn bij 
Maaskant Shipyards besteld door Rederij 
Groen, Scheveningen. Doopvrouwe was Ada 
Grootenboer-Dubbelman, burgemeester van 
de gemeente Goeree-Overfl akkee. De casco’s 
voor deze vaartuigen worden gebouwd bij 
Crist S.A., Gdynia, waarna de afbouw wordt 
verricht door Maaskant in Stellendam. Het 
casco van de 7-Oceans kwam op 31 maart ge-
sleept door de Poolse mslb Cyklop in Stellen-
dam aan. De eerste proefvaart werd op 10 juli 
op het Haringvliet gemaakt en de tweede een 
week later op de Noordzee. 
De gegevens van de SRS 3509 zijn: 370 bt, L 
o.a. x B x H = 35,00 x 8,70 x 4,40 meter. De 

energie wordt geleverd door drie Caterpil-
lar-generatorsets, type C18, totaal 1500 kW bij 
1500 tpm voor de aandrijving van twee 
Veth-roerpropellers (2 x 500 kW) voor een 
snelheid van 12 knopen en een elektrische 
boegpropeller (90 kW). Aan boord is accom-
modatie voor zes bemanningsleden en acht 
technici. De SRS 3509 is ontworpen door het 
Deense Vestvaerftet ApS uit Hvide-
Sande. Het casco van de tweede, de 7-Waves 
(bouwnummer BA-613, imo 9714185) is op 14 
mei te water gelaten en op 19 mei door de 
mslb Zeus in Stellendam afgeleverd. De ople-
vering is gepland voor oktober. De laatste van 

de serie, de 7-Stars (bouwnummer BA-614, 
imo 9721956) wordt in september te water ge-
laten en in maart 2015 opgeleverd. De 7-Oce-
ans kwam na oplevering aan Rederij Groen in 
langdurig charter van Dolphin Geophysical en 
vertrok op 30 juli van Scheveningen via 
Stavanger naar de Barentszee voor de eerste 
opdracht. 

Peng Xing 15 en 16
De Peng Xing Group in Shenzhen heeft op 1 
mei de eerste van een serie van Coastal Crui-
sers 200, de Peng Xing 15 (bouwnummer 
ASA040, imo 9715294), en op 16 juni de twee-
de, de Peng Xing 16 (bouwnummer ASA041, 
imo 9715309) in de vaart gebracht. Deze door 
CoCo Yachts ontworpen fastferry’s worden 
gebouwd bij Afai Southern Shipyards in Gu-
angzhou. De gegevens zijn: 338 bt, 32 nt, L o.a. 
x B x H = 40,00 x 9,30 x 3,40 (1,20) meter. De 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee 
MTU-hoofdmotoren, type 12V2000M72, met 
een totaal vermogen van 2160 kW bij 2250 tpm 
via ZF3050 op twee MJP 650 waterjets voor 
een maximumsnelheid van 32,8 knopen. De 
bunkercapaciteit is 7000 liter. Aan boord is ac-
commodatie voor 200 passagiers (163 econo-
my-, 28 business- en twee VIP-hutten) en acht 
bemanningsleden. De drie nog in aanbouw 
zijnde Coastal Cruisers (imo 9730567, 9730579 
en 9730581) moeten in maart, juni en septem-
ber 2015 worden opgeleverd. De vijf Coastal 
Cruisers gaan na oplevering varen in de delta 
van de Parelrivier tussen Shenzhen, Hong 
Kong en Macau.De 7-Oceans is de eerste van drie vaartuigen van het type SRS 3907 (foto Flying Focus).

De Peng Xing 15 is ontworpen door CoCo Yachts.
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Ro-Ro Ferry with Fuel Tanks on Wheels
German shipbuilder Flensburger Schiffsbau Gesellschaft (FSG) has 
won an order from Australian operator SeaRoad for a dual-fuel ro-ro 
featuring new technologies. The ship will operate across the Bass 
Strait in an area that often has rough seas. It is intended for a wide 
range of cargoes, including livestock, reefer containers and contain-
ers for hazardous cargo side by side. The engines of the ship will be 
able to operate on LNG as well as fuel oil. 
The most interesting aspect of the ro-ro will be its system for LNG 
bunkering. The ship will not get permanent LNG bunker tanks, but in-
stead will get the gas on board on trailers which will be stored and 
connected to the fuel system on board. One trailer load of LNG is suffi-
cient for a return trip, but up to four LNG trailers can be employed if 
needed, enabling the vessel to be used on longer routes. FSG is opti-
mistic to get more orders for dual-fuel vessels because this bunkering 
system unveiled with the SeaRoad ship addresses a logistic problem 
for LNG fuel.

USCG Ballast Water Requirements
Ships operating in US waters will have to comply with the United 
States Coast Guard (USCG) requirements for ballast water manage-
ment. There are five methods for compliance:
• Method 1: Ballast Water Management System (BWMS): Installa-

tion of a USCG approved BWMS. These systems treat ballast wa-
ter using a variety of techniques to ensure the ballast water 
discharged overboard meets the USCG standards. The USCG has 
not approved any BWMSs at this time.

• Method 2: Alternative Management System (AMS): Installation of 
an AMS. These are systems which have already been approved 
by another flag state, but have yet to be approved by the USCG. 
The USCG has produced a list of acceptable AMSs which may 
suffice for a period of five years after a ship’s compliance date. It 
should be noted that at the end of the five years period, it should 
be type approved by the USCG so that it may continue to be used. 

• Method 3: No discharge of ballast. If a vessel does not intend to 
discharge ballast in US territorial waters, this will serve as a 
compliance measure. 

• Method 4: Using water from a US public water supply to fill bal-
last tanks. Water from a public supply would be free from micro-
biological contamination and the evasive species that the regula-
tions are designed to prevent and would also serve as a means 
of compliance. 

• Method 5: Discharge of ballast water to a shore reception facili-
ty. This option ensures ballast water that may be contaminated 
will not enter the local eco-system, thus preventing contamina- 
tion and serving as a means for compliance.

For full details of the subject regulations and application, please visit 
the ballast water management section of the USCG Homeport web-
site. (The Standard Club)

More Mackerels in North East Atlantic
Fishery scientists have concluded from recent surveys that there are 
more mackerels swimming in the North Atlantic Ocean than previ-
ously thought. On the basis of an extensive benchmark assessment 
carried out by the EU and some other countries over a period of six 
months, the stocks of this fish in our waters have been calculated to 
be about 5 million tons. Some fifteen years ago, these stocks were 
estimated to be not more than 2 million tons. Reduced fishing has 
contributed to this improvement. By limiting the fishing to the level of 
the Maximum Sustainable Yield (MSY), the EU and other interested 
countries try to ensure that the stocks will remain at the present high 
level. 
The scientists have also found that the behaviour of this fish is 
changing, perhaps caused by higher water temperatures and/or 
larger competition for food because of the increased numbers. 
Mackerels are now migrating more north to Iceland and even to 
Greenland and Spitsbergen and spawning takes place about one 
month earlier than before. (Visserijnieuws)

Daewoo Uses Robots to Install Cables
The Korean yard Daewoo has developed a robot that can install ca-
bles in vessels and offshore plants. The company said that it has reg-
istered forty patents and that it considers selling these robots. Ac-
cording to their statistics, on average about 200 km of cables go into 
a ship and some 800 km in an offshore plant. Previously, the yard 
used a winch to install cables in straight areas and employees in 
curved areas, but that took longer than using robots. Daewoo ex-
pects to save 4.5 million dollars this year and some 15 million in 2017 
by using robots to install cables. (Korean sources)

Scrubber Clarifications Urgently Needed
European ship owners and port authorities urgently call for the clari-
fication of the rules for the use of scrubbers. The EU Sulphur Direc-
tive is set to come into force in only a few months, on 1 January 2015.
These requirements impose that ships sailing in the SECAs (Sulphur 
Emission Control Areas) use bunker fuels with a sulphur content of 
maximum 0.1 per cent or that the same level of emissions is reached 
by the use of alternative fuels or the use of scrubbers or other means 
to clean the exhaust gases from sulphur. 
However, according to the ship owners and other parties, a lack of 
clarity in EU rules jeopardises the uptake of the use of scrubbers. EU 
member state legislation differs when it comes to discharges of wa-
ter used by the scrubbers to filter ship exhaust gases, some coun-
tries allowing discharges close to their shores, others do not. In ad-
dition, other differences in the legislation exist, which hamper the 
installation of such installations while time is dangerously running 
out. (Maritime Executive)

Door ir. W. de Jong
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Door G.J. de Boer

IHC Merwede wordt Koninklijk
Boek en tentoonstellingen zetten historie IHC in de 
spotlights 

Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het predicaat Koninklijk toe te kennen 
aan IHC Merwede. Dit werd op 20 juni in het Maritiem Museum Rotterdam 
bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst voorafgaand aan de 
opening van de tentoonstelling ‘Hollandse maritieme hightech’. 

Verslag

De 

tentoonstelling 

Hollandse 

maritieme 

hightech (foto 

G.J. de Boer).

Eerder die dag was de oorkonde in Sliedrecht uitgereikt door de 
burgemeester van Sliedrecht, Bram van Hemmen. Om voor deze 
eervolle onderscheiding in aanmerking te komen, moet een onder-
neming of vereniging (zoals de KNVTS) minimaal honderd jaar oud 
zijn en wat betreft aard, omvang en betrouwbaarheid aanzien heb-
ben en op zijn gebied in Nederland een eerste of een zeer vooraan-
staande plaats innemen, bij voorkeur met een internationale uitstra-
ling. Het scheepsbouwconcern IHC Merwede gaat voortaan verder 
als Koninklijke IHC en heeft een kroon in het vernieuwde logo opge-
nomen.
In 2013 bestond IHC Merwede 325 jaar. De voorlopers van de werf in 
Kinderdijk waren L. Smit & Zoon en J. & K. Smit waarvan de historie 

teruggaat tot 1688. In 1943 besloten deze werven onder de naam In-
dustrieele Handels Combinatie (I.H.C.) Holland te gaan samenwer-
ken met Werf Gusto in Schiedam, Werf Conrad in Haarlem, Verschu-
re in Amsterdam en De Klop in Sliedrecht. Deze zes werven hadden 
zich gespecialiseerd in de bouw van tinmolens en baggermaterieel.
Inmiddels is IHC Merwede wereldmarktleider als leverancier van in-
novatieve schepen voor de offshoremarkt en vaartuigen voor de 
baggersector en de natte mijnbouw. IHC Merwede heeft meer dan 
drieduizend werknemers in dienst, die werkzaam zijn in veertien 
landen in Europa, Azië, Afrika en Amerika. De Indofi n Group, een in-
vesteringsbedrijf van de familie De Bruin, heeft in 2013 een meer-
derheid van 62 procent van de aandelen in IHC Merwede verwor-
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ven. Rabo Kapitaal (10 procent) en IHC Merwedemanagement en 
-personeel (28 procent) zijn de andere aandeelhouders. 

70 jaar IHC Merwede
Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van deze unieke 
combinatie heeft IHC Merwede een jubileumboek met de titel “70 
jaar IHC Merwede” uitgebracht, zowel in een Nederlandse als En-
gelse editie. Het eerste exemplaar van dit historische boek werd op 
14 mei in het Maritiem Museum Rotterdam officieel uitgereikt aan 
burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. De maritiem histo-
rica dr. Joke Korteweg uit Sliedrecht heeft op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze in nauwe samenwerking met ir. Bert Kips, 
oud-directeur van IHC Beaver Dredgers namens de directie van IHC 
Merwede, de geschiedenis van IHC Merwede in een aantal fasen 
beschreven. De geschiedschrijving is overzichtelijk ingedeeld in 
korte hoofdstukken waarbij de noten als onderbouwing onder de 
desbetreffende pagina’s zijn vermeld. Meer dan 400 illustraties (zo-
wel historische zwart-wit- als nieuwere kleurenfoto’s, tekeningen, 
tabellen, schema’s en grafieken) ondersteunen de prettig leesbare 
tekst. De oer-Hollandse onderneming, die zowel voor- en tegen-
spoed heeft gekend, bleek steeds in staat ook in diverse moeilijke 
omstandigheden door middel van commerciële en technische inno-
vaties te kunnen overleven. Dit grafisch mooi uitgevoerde boek 
geeft tevens een uitstekend beeld van de nationale en internationa-

le invloed die IHC Merwede op zowel politiek, economisch als soci-
aal gebied heeft gehad. Het boek 70 jaar IHC Merwede (324 pagi-
na’s, afmetingen:  29,5 x 25 cm, ISBN 9789082154801) is uitgegeven 
door Uitgeverij Boekschap, degelijk uitgevoerd met hardlinnen om-
slag en oranje leeslint, en is verkrijgbaar in diverse boekhandels en 
kan tevens worden besteld via de webshop van IHC Merwede, info: 
http://webshop.ihcmerwede.com. Het kost € 45, inclusief btw. 

Duo-tentoonstelling
Op dezelfde dag vond de opening plaats van de tentoonstellingen 
over IHC Merwede in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht en 
het Maritiem Museum Rotterdam die tot en met respectievelijk 22 
en 23 november te zien zijn. In het Nationaal Baggermuseum is de 
tentoonstelling, met de titel “IHC Merwede: werven met een reputa-
tie”, gewijd aan de zes werven die in 1943 IHC hebben gevormd, hun 
producten en mensen. De expositie in het Maritiem Museum Rotter-
dam, “Hollandse maritieme hightech”, is gericht op de innovatieve 
bijdrage die IHC Merwede al decennialang levert aan het welzijn 
van mens en maatschappij door de invloed van de onderneming op 
de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen, te weten de be-
volkingsgroei, toenemende wereldhandel, het stijgende energiever-
bruik en de groeiende vraag naar mineralen.

• Nationaal Baggermuseum, Molendijk 204, Sliedrecht, tel. 
0184-414166. Geopend: dinsdag tot en met vrijdag van 14 - 17 
uur, op zaterdag van 11 - 17 uur.

• Maritiem Museum Rotterdam, Leuvehaven 1, Rotterdam, tel. 
010-4132680. Geopend: dinsdag tot en met zaterdag en maan-
dag 13 en 20 oktober van 10 - 17 uur, op zondag van 11 - 17 
uur. 

Burgemeester Van Hemmen overhandigt het predicaat Koninklijk aan ceo Bram Roelse.

Ceo Bram Roelse 

en ir. Bert Kips 

bespreken het 

nieuwe logo (foto 

G.J. de Boer)

0708 Expositie Koninklijke IHC.indd   17 08-08-14   13:44



SWZ|MARITIME18

Door dr.ir. H.J. Koelman

Product Data Technology in 
het scheepsontwerp
Een symposium van het Maritime Design Forum

De gegevens zijn elektronisch beschikbaar. Kent u die uitdrukking, dames en heren, 
‘de gegevens zijn elektronisch beschikbaar’? Behalve dat hiermee een feitelijke 
mededeling wordt gedaan, wordt er ook vaak de suggestie mee gewekt dat die 
gegevens dus ook algemeen bruikbaar zouden zijn. En dat valt soms zwaar tegen. 

Maritieme evenementen

Principeschets 

van een systeem 

met centrale 

gegevensopslag 

(uit de Schip & 

Werf van 1989).

Eigenlijk is er sprake van een dichotomie; aan de ene kant hebben 
we onze tablets en handhelds, iedereen is connected, en in no time 
kunnen we beschikken over weerkaarten, beurskoersen en appel-
taartrecepten, of een search maken door een webshop met hon-
derdduizend artikelen. Maar aan de andere kant; heeft u wel eens 
een document met plaatjes en formules van de ene tekstverwerker 
naar de andere gebracht? En, ging dat een beetje? Als het conver-
teren van een plat A4’tje al zo moeizaam gaat, hoe kansrijk is het 
dan om te proberen een heel 3D-scheepsontwerp (of productmodel, 
zo u wilt) van het ene computerprogramma naar het andere te krij-
gen?
Kennelijk werd die kans vaak toch hoog geacht, of was de behoefte 
groot, want sinds de jaren tachtig is er menig initiatief ontplooid om 
een centrale gegevensstandaard en -opslag te concipiëren en te 
implementeren. Ik zal ze niet allemaal gaan opnoemen, de ouderen 
kennen ze nog wel en de jongeren zegt het toch niks, maar het zijn 
er wel meer dan vijf geweest, waar door vele bedrijven of instellin-
gen aan is meegewerkt. Eén ervan was trouwens de oprichting van 

de Coöperatieve Vereniging CAD/CAM Scheepsbouw, die moest 
dienen als discussie- en ontwikkelplatform en waarvan maritieme 
bedrijven lid kunnen worden.

Bits en bytes en wizardry
Ook recent zijn er signifi cante inspanningen geweest, bijvoorbeeld 
in het kader van het Innovero-researchproject en het sectorbrede 
programma Integraal Samenwerken. En daarnaast hebben soft-
wareproducenten op eigen kracht de nodige voorzieningen tot 
stand gebracht. 
Maar wat heeft de eindgebruiker, de scheepsontwerper, hieraan 
gehad? In het algemeen wenst die een beetje afstand te houden 
van deze materie, lijkt het wel. Het wordt toch al snel gezien als bits 
en bytes en wizardry, onder het motto ‘het moet gewoon werken, ik 
kan toch ook autorijden zonder onder de motorkap te kijken?’ Het is 
echter maar de vraag of deze vergelijking opgaat. 
Om die vraag te beantwoorden, om in kaart te brengen wat vandaag 
de dag de mogelijkheden en knelpunten zijn en welke ontwikkelin-
gen wenselijk en/of haalbaar zijn, organiseert het Maritime Design 
Forum een symposium over dit onderwerp - wat tegenwoordig trou-
wens meestal met Product Data Transfer of Product Data Techno-
logy wordt aangeduid, in elk geval met de afkorting PDT. Daarbij ko-
men onder andere de volgende kwesties aan bod: 
• Van interfacing naar collaborative design: waar ooit genoegen 

werd genomen met een eenmalige fi leconversie tussen twee 
systemen, leeft nu het verlangen om met meerdere personen 
gelijktijdig aan verschillende aspecten van hetzelfde ontwerp 
bezig te zijn. 

• De rol van PDT-standaarden en softwarelagen. 
• Is het model van de centrale gegevensopslag het beste paradig-

ma? 
• Agent-technologie en het client-server-model. 
• Diversiteit versus homogeniteit (waarbij diversiteit staat voor 
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Herbert Koelman is werkzaam bij Sarc en daarnaast 
onder andere bestuurslid van het Maritime Design 
Forum, h.j.koelman@sarc.nl.

een veelheid aan heterogene applicaties en homogeniteit voor 
één pakket van één leverancier). 

• Het probleem van representatievariatie, dat wil zeggen dat een 
object, nog los van het computerformaat, op fundamenteel ver-
schillende manieren beschreven kan worden. 

• Naar een kwaliteitsstandaard voor product data.
De sprekers worden gerecruteerd uit kringen van systeemarchitec-
ten, softwareontwikkelaars en wetenschappers en geselecteerd op 
hun feitelijke en recente technische ervaring in het vakgebied. Het 
symposium wordt afgesloten met een discussie aan de hand van 
stellingen, die vooraf opgesteld kunnen zijn, maar ook door het pu-
bliek kunnen worden aangereikt. 

Maritime Design Forum
Ten slotte nog een toelichting op het Maritime Design Forum, dat dit 
symposium organiseert. De Vereniging CAD/CAM Scheepsbouw, die 
we eerder zagen, is nog steeds actief, maar trad nooit zo naar bui-
ten. Vorig jaar heeft het bestuur besloten daar verandering in te 
brengen en zich op te werpen als het Nederlandse platform waar 
zaken van gemeenschappelijk belang op het gebied van ontwikke-
ling en gebruik van CAD - in de ruimste zin - aan de orde komen. 
Maar omdat het belangrijkste woord in Computer-Aided Design toch 
het laatste is, wordt het scheepsontwerp zelf ook nadrukkelijk in de 

belangstelling betrokken, vandaar dat de Vereniging haar activitei-
ten gaat ontplooien onder de naam Maritime Design Forum. Die ac-
tiviteiten bestaan overigens vooralsnog uit het organiseren van 
symposia of congressen, het verstrekken van stipendia en het sti-
muleren van ontwikkelingen van collectief belang met seed money. 

Symposium Product Data Technology in het scheepsontwerp
Het symposium richt zich primair op scheepsontwerpers en allen 
die hen ondersteunen, niet alleen huidige maar ook toekomstige. 
Maritieme studenten worden dus met name opgeroepen ook te 
participeren, temeer omdat toegang en afsluitende borrel gratis 
zijn op vertoon van een geldige collegekaart. 
• Datum en plaats: 9 oktober, van 15.00 tot 21.00, aan de TU 

Delft. 
• Kosten: € 75. Studenten gratis. 
• Registratie via www.scheepsbouw.nl/

Agenda/2014/Oktober/Symposium_
Maritime_Design_Forum

In SWZ Maritime zal verslag worden  
gedaan van het symposium.

Hall B5
Stand 214 

Meet us at:
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Door ir. R. Lutje Schipholt 
KNL. OON. C.Eng. Hon.FIMarEST

Adapt and Transform, 
the Dutch Naval Practice (1) 

Rear Admiral Ruurd Lutje Schipholt has been involved with the Royal 
Netherlands Navy for more than fi fty years. Over the years, naval warfare and 
the accompanying warships and their technology have continuously evolved. 
And this process is still ongoing, mostly characterised by changed missions 
and reducing the number of crew through the use of modern technology. 

Marine

Former Dutch Leander frigate Isaac Sweers. It is still in service for the Indonesian navy as the KRI Karel Satsuit Tubin (by U.S. Navy, Senior Chief Mass Communication Specialist Melinda 

Larson - U.S. Navy NewsStand Photo ID 060715-N-4104L-015. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons).

My fi rst sea job as an offi cer in the Royal Netherlands Navy was on 
board HMS De Ruyter in 1962, a cruiser designed and built in the 
Netherlands, just after WWII, in close collaboration with the Royal 
Navy (RN). I spent four years on it and its sister ship HMS De Zeven 
Provinciën. The cruisers were primarily artillery ships with many big 
guns of course. Everything was hand operated and automation was 
limited. No wonder those ships had a crew of about 850 men. As a 
crucial innovation, HMS De Zeven Provinciën had its after gun tur-
rets replaced by Terrier missiles obtained in the United States. As a 

derivative of the cruisers, twelve destroyers were constructed with 
the same concept, but smaller and faster. Their speed record stood 
at 40 knots. While they had submarine hunting as an important mis-
sion, they cherished their 12 cm Bofors guns with Signaal radar sys-
tems. The crew size was 250, again mainly determined by the labour 
intensive steam plant and artillery.
Due to our close collaboration with the UK’s Royal Navy (RN) over 
many years, a modifi ed Leander class became the next frigate class. 
Still steam ships, but less powerful and with more automation since 
electronic developments were introduced in most systems, and 
hence a smaller crew. I served three years as MEO in the seventies 
on one of them, HMS Van Galen, not knowing that at a much later 
date, I was to be put in charge of selling and transferring all six 
ships of this class to Indonesia. HMS Van Galen had by that time 
been 575,000 miles at sea in our service and is still going strong in 
Indonesian waters as KRI Yos Sudarso, now powered by diesel en-
gines and with modernised sensors and fi re control. 

Part 1
This article has been divided into three parts. This the fi rst part. 
The following sections will be published in coming issues of SWZ 
Maritime.
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Tot zijn pensionering in 1994 had Ruurd Lutje Schipholt als schout-
bij-nacht de leiding over Communication and Information Systems  
bij het maritieme commandocentrum van de Navo. Daarna was hij 
onder andere directeur van TNO Defence Research, voorzitter van 
het Naval Ship Technical Committee van Lloyd’s Register en lid van 
de Nederlandse Adviesraad voor Defensie en Veiligheid. 

This policy of selling our ships while they are still effective as plat-
forms, but need modernisation of their combat systems, has often 
been practised in the Dutch Navy. It was agreed that the Navy could 
use the funds obtained by these sales for new construction purpos-
es. It also contributed, however, to improving the training and quali-
ty of the Indonesian Navy and created lasting goodwill on both 
sides. At that time, this resulted in the sales of new mine hunters 
and frigates to Indonesia and, in recent times, of four new frigates 
from the Damen Schelde Shipyard.

Innovative Designs
Our close collaboration with the RN resulted for me in a posting for 
three years to the Ministry of Defence (MoD) (PE) in Bath as project 
officer for the development of the Tyne gas turbine, the cruise en-
gine for our new class of Guided Missile Destroyers and Standard 
Frigates. Gas turbine propulsion was a major innovation in our sur-
face warships. As MEO on the lead ship of the Kortenaer class 
Standard frigates and at a later date the two Guided Missile De-
stroyers HMS De Ruyter and Tromp, I was in a good position to 
study in detail the various aspects of their marine system design 
and operation.
This was helpful once I became Director of New Construction. At 
that time, we had eight Multipurpose Frigates under construction 
and I could participate in the sea trials of the first of class. In addi-
tion, the design of the successors of the GMDs De Ruyter and 
Tromp, the present four Air Defence Frigates, as well as the joint 
design with the Spanish MoD of a multipurpose support ship (AOR) 
and an Amphibious Transport Ship (LPD) took place in that period.
The design and development of our new Ocean Patrol Vessels of the 
Holland class continued to have my great interest when I became a 
Director of TNO after I left the Navy. This R&D institute had always 
functioned during my time in the Navy as “house laboratory” for our 
technical developments. They could now assist in the development, 
at the request of the MoD (and in line with my dear wish), of proper 
ways to reduce the size of the necessary NBCD crew on board to a 
safe minimum by appropriate structural design and automated man-
agement of the ship.

Long Term Trends
Which major technical evolution trends can I detect from this per-
sonal experience and in what way can those trends be relevant for 
the future of the Navy, is a question that begs an answer. Especially, 
how do these trends help to achieve an affordable and effective 
Navy that does what the Government expects and is willing to pay 
for? Going into great technical detail, describing all aspects of the 
past fifty years of technology developments in the Dutch Navy, does 
not serve the purpose of highlighting important long term trends. 
Nor have I chosen to provide extensive cross referencing to other 
studies in order to prove my point. 
Hence the conclusions and facts given in this paper are in general 
based on my personal experience over the last fifty years and are 
therefore by definition subjective and open to discussion. In par-

ticular the applicability of the Dutch “business model” in develop-
ment, design and acquisition of frigates will not always be the same 
in other navies. 'Why not?' is a good question. But more relevant is 
to ask whether our frigate design thinking and traditions need major 
adjustment in the future. Aspects to consider in particular are: mis-
sion specialisation, technical specification, cost control of acquisi-
tion and cost-effective and safe through-life support, as well as 
closer international collaboration, especially in operation together 
with maritime allies. All this in the framework of realistic threat 
evaluation, the changing nature of our manning and accountability 
for environmental and safety issues.

The Mission
Always, the main requirement is for a warship to be able to operate 

Past, Present, Future
Having been closely involved from 1962 to this date with the ope-
ration and design of surface warships in the Royal Netherlands 
Navy, the author attempts to analyse the major trends in the evo-
lutionary development of surface warships in the Royal Nether-
lands Navy over that period and the driving forces behind them. 
This will lead to possible extrapolations for the future, bearing in 
mind the economics of running a modern Navy as part of an inte-
grated Defence Force in a close international collaboration. 
Manpower costs are generally recognised as constituting more 
than fifty per cent of the through-life costs of a warship, hence a 
feature of the future affordable fleet must be capable ships with 
complements as small as possible while remaining safe to ope-
rate and compliant with internationally recognised standards for 
seagoing vessels. An extra incentive for manning reduction is 
the fact that skilled technical personnel is hard to get and the 
human being is the cause of ninety per cent of all failures. 
Over the past fifty years, efforts to reduce complements by ma-
king full use of modern technology, especially in the field of  
weapon command and control and automation of platform  
management on board have been very successful, while the 
fighting capability of frigates has vastly increased. Conventional 
damage control, however, and self-sustainability worldwide with 
minimal shore assistance, are inhibiting factors for further crew 
reduction. Again, smart application of innovative technology can 
overcome these problems in the near future. Since the human 
has to stay firmly in the loop in warships, the aspects of proper 
man-machine interfaces and changed lifestyles and safety requi-
rements of the ships’ crews of the future get special attention in 
this paper. 
Lastly, the paper explains how cost reductions and proper finan-
cial control can be achieved based on the author’s experience of 
big new construction projects and international collaboration. 
But what is true for the Royal Netherlands Navy can very well be 
applicable for other modern and capable Navies as well.
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and if necessary fight worldwide. As a consequence, the ship must 
be self-supporting for long periods and be able to sustain a certain 
extent of damage, bearing in mind that modern missiles, mines and 
torpedoes are sophisticated weapons and available all over the 
world. But simpler weapon systems, such as RPGs, can also form a 
considerable threat. 
Furthermore, in this day and age of economic globalisation, our se-
curity interests do not necessarily lie at our doorstep and hence na-
vies will play in my opinion an increasingly important role in sup-
porting foreign and economic policies aimed at maintaining safety 
and security far away from our own borders. The threats to our se-
curity are nowadays more often of an asymmetrical nature, consid-
ering for example protection against piracy or safeguarding the 
peace in coastal waters. The role of credible armed forces as a de-
terrent against breaking international laws by others should howev-
er not be forgotten.
Over the last fifty years, there have been fundamental changes in 
the enormous possibilities enabled by modern technology as well as 
vastly increased pressure for the Navy to accept our civil society’s 
modern ways of life and thinking including the equal position of 
women in all professions. And increasingly, there is growing aware-
ness that government agencies, like the Navy, should meet high 
standards and international legislation of safety and reduction of 
environmental impact. 

Naval Forces Will Get Priority
The reduced threat to the integrity of our countries in Europe after 
the end of the Cold War has of course been the most striking politi-
cal and military influence in the last two decades. All countries in 
Europe were cashing in on the “peace dividend”. The collaboration 
within western Europe in NATO and the EU made this at face value 
a safe and sensible strategy. Certainly in view of the overwhelming 

protective deterrent power of our ally the USA. But who knows how 
the increased assertiveness of Russia and China and their rapid mil-
itary build up might change this threat evaluation in the not too dis-
tant future. 
The assumption that the USA will continue forever to carry the bur-
den of ensuring the safety of Europe might well be wrong. European 
deterrent and crisis management capability must for that reason be 
sufficient to ensure, without US help, that the peace can be kept in 
our region. For that reason, there will be more NATO emphasis on 
force projection from the sea in the Mediterranean south, Arctic 
north and Baltic region. That is why naval forces will get priority 
over land forces in the future. Yet, in Asia as well, maritime power 
will be of increased importance.
 
Ballistic Missile Defence with Naval Platforms
While fifty years ago the battle of big naval guns was still the major 
preoccupation for surface warships, vastly improved missile tech-
nology has resulted in anti-air warfare becoming increasingly im-
portant in later times. Fortunately, development of advanced radar 
systems helps to make missile detection at very large distances 
feasible. Ballistic missile defence with naval platforms will certainly 
be the next ambition of NATO and my Navy. But one has to realise 
that recent worldwide submarine proliferation is also a fact and ef-
fective defence against those is very difficult. Furthermore, crisis 
management requires additional naval means, such as amphibious 
transport capability. Frigates alone cannot do the job. 

Search for Interoperability
One thing never changes: the pressure on defence budgets. Even 
our Admiral De Ruyter complained about it in the seventeenth cen-
tury, when the Netherlands were still a world power. But it has al-
most become a major show stopper recently. Partly, of course, be-
cause the aforementioned threat reduction and belief in NATO as a 
safety umbrella has reduced the willingness of the people to give 
more priority to the defence budget. Especially in times of financial 
crisis. However, it is also because the price of labour and modern 
weapon technology has risen dramatically. This has resulted in few-
er, but more capable, ships and increasing funding problems in op-
erating them. 
This makes the application of smart technology enabling safe re-
duction of the ship manning and hence cost, a matter of great ur-
gency. A modular approach to mission packages on the ship could 
help to tailor the crew for different missions.In my experience, inter-
national materiel collaboration in frigate design and acquisition will 
stay an elusive means of cost reduction. The logical step of sharing 
the joint operational burden with friendly and capable NATO part-
ners has also had limited success in Europe. The desire for national 
sovereignty and protection of the national defence industries is still 
too deeply rooted. However, we have shown with our Belgian naval 
partnership that it can be done. And joint international operations 
and hence interoperability will, more than ever, be a vital mission 
requirement.

From guns to missiles: The former HNLMS De Ruyter is still in service as the Almirante Grau with the Peruvian 

Navy (by Lswarte - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 via Wikimedia Commons).
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From Guns to Missiles
As mentioned above, my first real experience on a surface warship 
was as engineering watch keeping officer on the cruisers HMS De 
Ruyter and HMS De Zeven Provinciën.
After WWII, the Netherlands, including the Navy, had to be built up 
again. The keel of two cruisers had been laid in 1939, but the ships 
had not been completed during the war. The MoD in Bath assisted 
in reassessing the original design, based on their HMS Fiji of similar 
tonnage. A serious drawback, however, was the British choice of 
their well proven 6 inch guns with a weight of 208 tons. Main batter-
ies with the innovative, more automated, design of the Swedish 15.2 
cm Bofors guns had a much lower weight of 113 tons. We went for 
that innovation in the cruisers and in the later destroyers of the Hol-
land class. 
The course was set for lightweight design solutions with modern 
technology in the Dutch Navy. The Dutch company Signaal (now 
named Thales Netherlands) provided the search radars, electronics 
and fire control. That also remained a lasting choice in designs of 
the Dutch Navy.
Of course an innovation of even greater significance was the intro-
duction in HMS De Zeven Provinciën at a later date (about when I 
came on board) of the American Terrier guided missile system, re-
placing the after gun turret. This was significant because missiles 
over time would largely replace guns as main weapon systems, pro-
viding vastly improved capability and effectiveness, with far less 
operating crew. Later, the introduction of US missile systems, like 
the Tartar, Nato Sea Sparrow and Standard (anti air) Missile and 
Harpoon anti ship missile on our surface ships was made possible 
by Dutch naval investments in linking those to our sensor develop-
ments with vastly improved computers and other electronics. 
The software design and interconnection of Dutch sensor and com-
mand systems with US missile systems was a key element in the 
successful further development of this concept. To meet this chal-
lenge, the Royal Netherlands Navy created its own software house 
which remains a vital asset to this day. In addition, the worldwide 
improvements in sensor technology and radar forced complex tech-
nological development on the ship design as a whole. It became 
more and more necessary for ship survival to have a minimal signa-
ture by which a warship could be detected or on which a weapon 
could home in. This has led to complicated acoustic, electromag-
netic and infrared suppression techniques in the ship platform and 
shaping and masking used in the ship form for a reduced radar 
cross section. This was made possible by the introduction of verti-
cal launched missiles below deck, but it also caused the investment 
costs of frigate replacements to rise. On the cruisers, however, this 
was still far away in the future. The reality there was that, due to 
that labour intensive weapon system of multiple guns and manned 
propulsion and power generation systems, the total crew was about 
850-950, including the staff (the admiral had a bridge for himself!). 

Technology at the Base of Improved Working Conditions
To propel the cruiser at 30 knots, there were two shafts with each 

their own boiler room with two big high pressure superheat Yarrow 
steam boilers and engine room with a 40,250 hp Parsons propulsion 
steam turbine. Naturally, with a maze of high pressure hot steam 
pipes, condensers and a multitude of auxiliary systems, all hand op-
erated. We engineers had eight hours duty each day, month after 
month, in those hot, noisy, engine room compartments in three divi-
sions of about 25 men each. The priority given to comfort, health 
and privacy for the crew was totally different at that time than it is 
now. That noise was bad for your hearing organs was known, but 
the dangers of asbestos in steam pipes was not yet recognised. And 
no one really seemed to care. Civilian regulations were not applica-
ble to the navies of that time. Fortunately, that changed irreversibly 
as my Navy got more exposed and integrated with the changes in 
the Dutch society and gradually accepted civilian rules of safety 
and human working conditions. Yet, living in the engine rooms for 
days on end, did give engineers a real hands-on experience of the 
various mechanical and electrical systems that made the ship go. It 
instilled a thorough understanding that redundancy and strict sepa-
ration of systems are vital safety assets in a ship of war; but also 
that machinery rooms are not the right place to live in! 
Automation of steam plants, however, is not an easy proposition. 
We had a modest attempt with the boilers of our Leander frigates. 
Yet, another technical innovation, the gas turbine propulsion and the 
associated rapid improvements of automation with electronic 
means, was required to create a real big leap forward. It enabled 
the concept of unmanned engine rooms as an acceptable reality, 
also in warships. Gas turbines as well as modern diesel engines can 
be more easily handled as a complete power package, than is the 
case with the steam plant with its numerous subsystems required 
for proper operation.  

Smart Stealing
There is no doubt that the rapid development of electronics in civil-
ian industry and our early adaption of that technology to advanced 
naval systems, form the basis of our major fleet developments. Still, 
more and more civilian developments of electronics and software 

The HNLMS De 

Zeven Provinciën 

(F802) (by Brian 

Burnell, with 

permission was 

uploaded to 

Wikimedia 

Commons by 

George 

Hutchinson).
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determine future naval automation and not tailor made solutions in-
vented by the Navy. More than ever we should make smart use of 
present and future industrial developments in this field. “Smart 
stealing” I love to call that. Why develop at great cost and risk what 
already exists in slightly different forms in civilian industry?
And of course the next ambition in my Navy is to integrate Weapon 
and Platform systems into one ship control system, enhancing that 
way the effectiveness of the Command and Control of the ship with 
a minimal crew.

Helicopters
But first let me mention another major innovation on surface war-
ships, again introduced in close collaboration with the RN and Brit-
ish industry. That was the introduction of the Wasp (and later Lynx) 
helicopter onboard of the Leander frigates.
The ship helicopter as integral part of the ship weapon and sensor 
system of a surface warship is there to stay in the foreseeable fu-
ture. Recently, we exchanged the Lynx for the NH 90 helicopter of 
French-German-Italian-Dutch make. It is not very logical in my opin-
ion that the requirement of a maximum ship speed of 30 knots for 
frigates, with the associated propulsion power requirements, re-
mains common in spite of the enhanced agility created by the heli-
copter. 
The introduction of the ship borne helicopter posed completely new 
requirements on frigates. Not only was a safe flight deck and hang-
ar required, but ship stabilisation became of major importance. The 
latter was ensured on the Leander, Standard and Guided Missile 

frigates, by hydraulically operated fin stabilisers. Unfortunately, 
these had a bad reputation in the Dutch navy, because they often 
caused unscheduled dockings to repair shaft seal leakages. Fur-
thermore, those fins created undesirable underwater noise. That 
problem was not solved before the Dutch development of rudder-roll 
stabilisation was successfully introduced on the Multipurpose frig-
ates and Air Defence frigates. In this system, the two ship rudders 
impose a ship righting oscillation on the required rudder course an-
gle. This was made possible by an adaptive steering automation 
system developed by the Delft University of Techology. Yet, that was 
only one of the innovations introduced on this class of eight frigates. 

Another major innovation on surface warships: the use of helicopters. Left: The first Wasp at the SBAC show 1962, a month before the first flight (by TSRL - Own work. Licensed under Creative Commons 

Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons). Right: a Super Lynx owned by the Brazilian Navy (by Matthew Bookwalter, U.S. Navy - http://www.navy.mil. Licensed under Public domain via 

Wikimedia Commons).
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Door A.A. Oosting

Nederlandse offshore-industrie 
krijgt wind in de rug
De Nederlandse offshore-industrie lijkt momenteel de wind in de zeilen te 
hebben met alle opdrachten die er de afgelopen maanden zijn verleend voor de 
aanleg van nieuwe offshore-windmolenparken. Maar er is één grote maar: als 
de industrie er niet in slaagt de kosten van aanleg drastisch terug te brengen, 
loopt de industrie het risico zichzelf om zeep te helpen.

Offshore

Veel 

Nederlandse 

bedrijven 

profi teren van de 

aanleg van 

diverse offshore-

windparken.

Die waarschuwing uitte directielid van Siemens Nederland, Bern-
hard Fortuyn, tijdens een rondetafelgesprek op de Offshore Industry 
2014-conferentie, georganiseerd door Management Producties op 
22 mei in Rotterdam. Wil offshore-wind een succes worden, dan zul-
len de investeringslasten omlaag moeten en de rendementen, zowel 
in opgewekte energie als fi nancieel, omhoog. Anders zal het steeds 
moeilijker worden de benodigde fi nancieringen rond te krijgen.
Offshore-wind is nog een redelijk jonge industrie in ontwikkeling, 
wat inhoudt dat er waarschijnlijk ook nog veel te winnen is aan in-
novaties. Daarbij moet volgens Fortuyn naar de hele keten worden 
gekeken, van de productie van de windturbines zelf, de kosten van 
de installatie op zee, de aansluiting op de elektriciteitsnetten op 
land tot en met het onderhoud.
Een andere belangrijke voorwaarde voor het toekomstige succes 
van de offshore-windindustrie is de benodigde afstemming van de 
nu nog sterk verschillende nationale voorschriften van de diverse 
Noordzeestaten. Dat is een voorwaarde voor de ontwikkeling van 

een groot netwerk van windparken op de Noordzee waardoor elek-
triciteit effi ciënter kan worden afgezet over de verschillende kust-
landen.
De betrokkenen in de industrie wachten met spanning op de resul-
taten van een onderzoek hiernaar. Verwacht wordt dat het directo-
raat-generaal Energie van de Europese Commissie binnen enkele 
maanden een rapport van zijn bevindingen zal uitbrengen. Neder-
landse, Deense en Duitse wetgevers moeten hun instemming geven 
voor de aanleg van kabels tussen de windmolenparken op de 
Noordzee en de Nederlandse en Deense elektriciteitsnetwerken. 
Experts hopen dat hierover in 2016 een beslissing kan worden geno-
men.

Gemini-windpark boost vertrouwen
‘Vertrouwen is het sleutelwoord in de goede ontwikkeling van de 
offshore-windenergiesector,’ aldus Fortuyn op de conferentie. Een 
grote stap in de goede richting is volgens hem het eind maart be-

Antoon Oosting is freelance 
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klonken akkoord over de financiering van wat tot nu toe het grootste 
Nederlandse windenergieproject gaat worden.
Van Oord Dredging and Marine Contractors legt 85 kilometer boven 
de Groningse kustlijn het Gemini-windpark aan, een uit twee velden 
bestaand offshore-windpark van 2 x 300 megawatt. Met een totaal-
vermogen van 600 megawatt is het gelijk een enorme slag groter 
dan de bestaande offshore-windmolenparken Noordzeewind (108 
megawatt), Prinses Amaliawindpark (120 megawatt) en het dit jaar 
ook in aanleg genomen Luchterduinen (120 megawatt). In vermogen 
zal het zelfs het op een na grootste offshore-windmolenpark zijn na 
het London Array-park (630 megawatt) in de monding van de  
Thames. 
De totale bouwkosten van het Gemini-windpark bedragen € 2,8 mil-
jard waarvan de banken € 2,3 miljard bijdragen. Van de € 2,8 miljard 
is € 1,3 miljard bestemd voor hoofdaannemer Van Oord. Het bijzon-
dere is dat Van Oord ook voor tien procent aandeelhouder in het 
project wordt. Grootste aandeelhouder (zestig procent) en inves-
teerder in het project wordt het Canadese Northland Power Inc. 
Tweede grote aandeelhouder wordt Siemens Project Ventures 
(twintig procent) onderdeel van dat grote industriële concern dat 
ook de 150 windturbines met elk 4 megawatt aan vermogen gaat le-
veren. Verder neemt ook de Noord-Hollandse energiemaatschappij 
HVC deel (tien procent). Overigens verwachten de aandeelhouders 
het niet-misselijke rendement van tien tot vijftien procent op hun in-
gelegd vermogen.

Van Oord heeft een flinke vinger in de pap
Het werk voor Van Oord omvat het leveren en installeren van de 
funderingen, de levering van de totale elektrische infrastructuur in-
clusief de offshore en onshore high voltage stations, de infieldka-
bels en de exportstroomkabels en de installatie van de Siemens 
windturbines. De voorbereidingen voor de uitvoering waren al ge-
ruime tijd aan de gang en de bouw is in het tweede kwartaal begon-
nen. De oplevering is gepland in het eerste kwartaal van 2017. 
Van Oord zet voor het Gemini-windpark verscheidene offshore-in-
stallatieschepen in waaronder Van Oords nieuwe jack-upschip Aeo-
lus en het bij Damen in het Roemeense Galati in aanbouw zijnde ka-
bellegschip Nexus dat eind 2014 wordt opgeleverd. 
Met het verkrijgen van de opdracht voor het Gemini-windpark, slaat 
Van Oord een grote slag in de markt voor de aanleg van offsho-
re-windparken. Eerder was Van Oord al betrokken bij onder andere 
de projecten Prinses Amalia, Belwind (België) en Teesside (Ver-
enigd Koninkrijk). Maar momenteel is Van Oord ook al betrokken bij 
het Eneco Luchterduinen-windproject waarvan de bouw momenteel 
in volle gang is.
De laatste dag van juli is door het nieuwe transport- en installatie-
schip Aeolus van Van Oord de eerste fundering van het windpark in 
de zeebodem geheid. Het windpark bevindt zich op 23 kilometer van 
de kust ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort. Van Oord moet hier 
43 funderingspalen van 70 meter lang, een diameter van 5 meter en 
een gewicht van elk 525 ton in de zeebodem zetten. Daarnaast is er 
nog een fundering nodig voor het transformatorstation op zee. Van-
uit dit station gaat er een 23 kilometer lange hoogspanningskabel 
naar Noordwijk. Het door Eneco samen met Mitsubishi Corporation 
ontwikkelde windpark moet eind 2015 voor bijna 150.000 huishou-
dens groene stroom opwekken.

Offshore-wind brengt flink geld in het laatje
Naast Van Oord is ook die andere grote baggeraar, Boskalis volop 
actief in de offshore-windindustrie, vooral via VSMC, de joint-ventu-
re met bouwer VolkerWessels. Kennelijk omdat Van Oord nog wacht 
op de oplevering van zijn eigen kabellegger Nexus heeft het VSMC 
moeten inhuren om de 23 kilometer lange kabel voor de aansluiting 
van Luchterduinen op het elektriciteitsnet aan te leggen. VSMC zet 
hiervoor de nieuwe grote Boskalis-kabellegger Ndurance in. Daar-
naast heeft VSMC recent een opdracht ter waarde van € 110 miljoen 
gekregen van Dudgeon Offshore Wind voor de aanleg van 100 kilo-
meter aan kabels tussen alle 67 windturbines en twee 42 kilometer 
lange kabels voor het aan land brengen van de stroom.
Dan is er ook nog hijsspecialist Mammoet dat in een consortium 
met bouwer Ballast Nedam recent een opdracht ter waarde van € 
60 miljoen heeft ontvangen voor de aanleg van het Westermeer- 
windpark in het IJsselmeer voor de kust van de Noordoostpolder. 
Hier moeten 48 windturbines van elk 3 megawatt (totaal 144 mega-
watt) komen te staan. Ook voor dit windmolenpark worden de turbi-
nes geleverd door Siemens.
Ondertussen heeft Heerema Fabrication Group in Zwijndrecht en 
Vlissingen in opdracht van Siemens en ABB inmiddels drie grote 

Van Oords nieuwe jack-upschip Aeolus heide de eerste fundering voor het Luchterduinen-

windproject en wordt later ook ingezet voor het Gemini-windpark.

Offshore
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Offshore

transformatorstations voor op zee gebouwd. Per stuk levert dat en-
kele honderden miljoenen euro’s omzet op. Deze topdecks worden 
op jackets bij de offshore-windparken geplaatst voor de aansluiting 
van alle windturbines. In deze transformatorstations wordt de opge-
wekte wisselstroom omgezet in gelijkstroom om aan land te kunnen 
brengen waar de stroom opnieuw wordt omgezet in wisselstroom.

Offshore-windhavens
Zo is bij de Eemshaven al de bouw gestart van het onshore-trans-
formatorstation dat straks de stroom van het Gemini-windpark moet 
ontvangen. Die Eemshaven profiteert overigens bij uitstek van de 
aanleg van alle windmolenparken voor de Nederlandse maar tot 
nog toe vooral de Duitse kust. Voor de installateurs blijkt de Eems- 
haven bij uitstek de aangewezen haven van waaruit de onderdelen, 
turbines, tussenstukken en fundamenten kunnen worden aange-
voerd. In de Eemshaven zijn voortdurend de grote windmoleninstal-
latieschepen te zien. En onlangs maakte Groningen Seaports be-
kend ruim 56 miljoen euro te investeren in het verder uitdiepen van 
het havenbekken van de Beatrixhaven in de Eemshaven. Deze 
Beatrixhaven, het eerste havenbekken na het binnenvaren van de 
Eemshaven moet de speciale offshore-windhaven worden.
Maar ook anderszins profiteert de industrie in vooral het noorden 
van Nederland van de ontwikkeling van het Gemini-project. Van 
Oord schakelt, naast wat het bedrijf natuurlijk al in eigen huis heeft, 

zoveel mogelijk bedrijven uit het noorden in voor constructie van al-
lerlei onderdelen en levering van alle benodigde diensten en facili-
teiten. Een flink deel van de € 1,3 miljard omzet die Van Oord mag in-
boeken als hoofdaannemer wordt dus weer doorgesluisd naar de 
industrie in het noorden.
Maar ook in het zuiden heeft vooral de BOW Terminal in Vlissingen 
inmiddels een mooie orderportefeuille opgebouwd aan opdrachten 
voor het laden van onderdelen voor de installatie van offshore- 
windturbines. De BOW Terminal heeft nu de opdracht in de wacht 
gesleept voor de opslag en het op transport stellen van de funderin-
gen voor 75 windmolens voor het Gemini-windpark. Deze 850 ton 
zware funderingen worden door de Aeolus van Van Oord aan boord 
genomen nadat een barge ze naar de Eemshaven heeft vervoerd 
omdat het op en neer varen met zo’n kapitaal schip als de Aeolus 
hiervoor te duur is. 

Zuur voor de belastingbetaler
De aanleg van de offshore-windmolenparken is wel zuur voor de 
belastingbetaler die hier de komende jaren steeds meer aan extra 
heffingen op zijn elektriciteitsrekening aan kwijt zal zijn. Een troost 
is dat via al het werk dat dit oplevert voor de Nederlandse maritie-
me industrie een deel van alle uitgaven in de vorm van belastingen 
weer in de schatkist terugvloeit.

De Nexus, de 

nieuwe 

kabellegger van 

Van Oord, is nog 

in aanbouw, 

maar wordt na 

oplevering ook 

ingezet voor het 

Gemini-

windpark.
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Door G.J. de Boer

Nederland wil in Hamburg 
laten zien wat het kan
Alle maritieme sectoren vertegenwoordigd op SMM

Elke twee jaar is Hamburg voor vijf dagen het middelpunt van de wereld van de 
maritieme industrie. Van 9 tot en met 12 september wordt voor de 26ste keer de 
maritieme vakbeurs SMM gehouden, dit jaar met als hoofdmotief innovatie, met de 
focus op kostenbesparing, energiezuinig en minder uitstoot van schadelijke stoffen. 

Maritieme evenementen

Het evenemen-

tenprogramma 

omvat onder 

andere seminars 

rond de thema’s 

fi nanciën, milieu-

bescherming, 

veiligheid en 

defensie, 

offshore en per-

soneelswerving.

Tweederde van de exposanten is afkomstig uit het buitenland. Dat de 
rest uit Duitsland komt is niet zo verbazingwekkend want ondanks 
moeilijke economische tijden, handhaafde de Duitse scheepsbouwin-
dustrie de koppositie binnen Europa. De Duitse scheepsbouw levert 
nog steeds een kwart van de totale EU-productie en behoort tot de 
absolute wereldtop in de segmenten cruiseschepen (Meyer Werft), 
ro/ro-schepen (FSG), offshore-wind (Nordic Yards), megajachten 
(Lürssen en Abeking & Rasmussen) en scheepsreparatie 
(Blohm+Voss). De Duitse markt voor offshore-windenergie maakt mo-
menteel een zeer sterke groei door van wel twintig procent. 

Elke hal een eigen specialisatie
Tijdens de persconferentie op 22 mei werd in Hamburg voor ruim 
vijftig internationale maritieme journalisten en redacteuren een 
voorbeschouwing gehouden. Bernd Aufderheide, president en ceo 
Hamburg Messe und Congress GmbH, opende met een prognose 
voor de SMM 2014. Dat betekent 90.000 m² tentoonstellingsruimte, 
meer dan 2000 exposanten en meer dan 50.000 verwachte bezoe-
kers. Hoewel de grootste scheepsbouwbeurs ter wereld evenals 
vorige jaren al maanden was volgeboekt, geeft de beursorganisatie 
de voorkeur aan meer groei in kwaliteit dan in oppervlakte, hoewel 
er wel een hal bijkwam, B8. 
In oppervlakte is Duitsland de grootste exposant met 23.486 m², Ne-
derland is tweede met 4060 m². Daarna volgen Noorwegen, het Ver-
enigd Koninkrijk, Denemarken, China, Italië, Finland, Zweden en 
Spanje. Hierbij valt op dat Zuid-Korea en Japan in deze top twaalf 
ontbreken. Er zijn minstens 27 nationale paviljoens (in de hallen B1-
B4 en B7). Elke hal heeft een bepaald onderwerp, zoals hal A1 
scheepsuitrustingen, milieutechniek en ladingbehandeling. In hal A2 

SMM 2014
SMM 2014 vindt plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 sep-
tember, dagelijks van 09.30 tot 18.00 uur.
Info: www.smm-hamburg.com
Plattegrond: http://smm-hamburg.com/aussteller/die-gelaendeplan/
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zijn pompen, afsluiters en compressoren te vinden. De hallen A3 en 
A4 zijn ingericht voor voortstuwingsinstallaties en motorenfabrikan-
ten. De hallen B2-B4 en B7 zijn ingericht voor de scheepsbouw, re-
paratie en toelevering. In hal B5 zijn de fabrikanten en leveranciers 
van interieurs, verwarming en ventilatie, airconditioning, veilig-
heidsmiddelen, brandbestrijding en roestpreventie ondergebracht. 
Navigatie- en communicatieapparatuur is te zien in hal B6. De nieu-
we hal B8 is ingericht voor marinescheepsbouw en defensie. 
Bij de vorige persbijeenkomsten hielden vier sprekers een presen-
tatie over actuele onderwerpen die betrekking hadden op de daar-
opvolgende SMM. Eén van de inleiders was altijd professor Martin 
Stopford (1947), managing director van Clarkson Research, met een 
interessante presentatie en een gedetailleerd overzicht van de we-
reldscheepsbouw. Hij is echter inmiddels gepensioneerd en dat was 
aanleiding de voorpresentatie van de SMM iets aan te passen. Dr. 
Herbert Aly, ceo van Blohm+Voss en voorzitter van het comité van 
aanbeveling van de SMM, hield nu een algemene inleiding die werd 
gevolgd door een paneldiscussie onder voorzitterschap van dr. Max 
Johns, managing director van de Verband Deutscher Reeder (VDR) 
en ook lid van het comité van aanbeveling. De panelleden waren 
voor SMM en scheepsbouwindustrie: dr. Herbert Aly, voor financi-
en: dr. Reinhard Lüken, algemeen directeur van Verband für Schiff-
bau und Meerestechnik e.V. (VSM), voor offshore: Govert Hamers, 
voorzitter SEA Europe, (Ships and Maritime Equipment Association) 
en voor milieu en veiligheid: Patrick Verhoeven, secretaris-generaal 
van de European Community Shipowners’ Associations (ECSA). 

Seminars
De thema’s van de seminars tijdens de SMM 2014 zijn: financiën, mi-
lieubescherming, veiligheid en defensie, offshore en personeels-
werving. Voorafgaand aan de vakbeurs is op 8 september het SMM 
Ship Finance Forum, met als motto “A New Beginning”; op 9 sep-
tember wordt het milieu besproken tijdens het Global Maritime En-
vironmental Congress (GMEC) onder het motto: “Setting the Green  
Course”; op 10 september wordt de conferentie Maritime Security & 

Defence gehouden met focus op de internationale piratenbestrij-
ding. De SMM Offshore Dialogue (olie- en gaswinning en windener-
gie) is op 11 september en op 12 september is een nieuw onderwerp 
aan de orde: Recruiting (Maritime Career Market). Verder zijn er 
nog meer dan 150 workshops, symposia, en dergelijke.

Operationele kosten beperken
In hal B4 is weer het Holland Paviljoen van Netherlands Maritime 
Technology aanwezig met een grote vertegenwoordiging van de 
Nederlandse werven en toeleveringsbedrijven, waaronder Bode-
wes Harlingen en Koninklijke Niestern Sander. Behalve het Holland 
Paviljoen zijn er nog aparte stands van onder andere Damen Ship-
yards (B4/304), Royal IHC (B4/201), Veka Shipbuilding (B7/538), Royal 
Bodewes (B7/633), Holland Shipyards (B2/407) en CIG (B2/201). 
Dinsdag 9 september is er in de haven van Hamburg aan boord van 
het marinefregat Zr.Ms. Evertsen onder de naam Lowpex (Lowering 
Operational Costs in Shipping) een exclusieve conferentie georgani-
seerd met als thema het verlagen van operationele kosten voor re-
ders. De SMM koppelt aan die dag het actuele thema milieu, maar 
waar reders écht in geïnteresseerd zijn is kostenbesparing, waar-
onder lagere bunkerkosten. Volgens Martin Bloem, managing part-
ner van Bloem Doze Nienhuis Maritime Consultants, gaat dat vaak 
hand in hand met lagere emissies: ‘De marges in de scheepvaart 
zijn momenteel flinterdun en we willen de wereld laten zien wat het 
Nederlandse maritieme cluster kan doen aan het beperken van de 
operationele kosten,’ stelt Martin Bloem. De toegang tot het con-
gres is echter beperkt en vooral bedoeld voor handelspartners uit 
het buitenland. Na presentaties van onder andere Wärtsilä, Damen 
Shipyards en Heijnen & Hopman, en een rondleiding over het schip, 
wordt er een receptie gehouden die wel breder toegankelijk is.Ondanks dat de SMM vooral kwalitatief wil groeien, kwam er toch een hal bij.

WindEnergy Hamburg
Enkele dagen na de SMM is van 23 tot en met 26 september voor 
de eerste maal de internationale vakbeurs WindEnergy Ham-
burg. De organisatie daarvan is in handen van Hamburg Messe 
und Congress GmbH in samenwerking met Bundesverband 
WindEnergie e.V. (BWE) en VDMA Power Systems. De expositie 
moet een overzicht geven van de status en toekomst van de 
windenergie, zowel op zee als op land. Ruim 1000 exposanten, 
waaronder de vijf grootste leveranciers van windturbines, uit 
meer dan dertig landen hebben 65.000 m² beschikbaar en er wor-
den 40.000 bezoekers verwacht. Tegelijkertijd wordt de H2Expo 
gehouden waar de industrie mogelijkheden voor transport van 
elektriciteit en opslagtechnologie laat zien. Evenals tijdens de 
SMM worden presentaties, workshops, conferenties en forums 
georganiseerd.
WindEnergy Hamburg vindt plaats van dinsdag 23 tot en met vrij-
dag 26 september, dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur.
Info en plattegrond: www.windenergyhamburg.com

0708 SMM Overzicht.indd   29 11-08-14   10:19



SWZ|MARITIME30

Door H.S. Klos

Kalkar begint voorzichtig met
Duitse scheepvaartbeurs
Leon Westerhof en zijn chef Dominique van Keeken hebben het afgelopen jaar 
veel nieuwe kennis opgedaan over de scheepvaart. Dat moet ook wel, want 
hun werkgever Wunderland Kalkar, vlak over de grens bij Nijmegen, houdt 30 
september en 1 oktober voor het eerst een scheepvaartbeurs. In een 
spiksplinternieuwe, 6000 vierkante meter grote hal.

Maritieme evenementen

Wunderland 

Kalkar vanuit de 

lucht met op de 

voorgrond de 

nieuwe beurshal.

Hennie van der Most deed in 2008 een stapje terug door een meer-
derheidsbelang in Evenementenhal Holding, eigenaar en exploitant 
van evenementencomplexen in Hardenberg en Gorinchem, te verko-
pen aan ABN Amro Participaties en H2 Equity Partners. Van der 
Most hield een minderheid van de aandelen. Evenementenhal Hol-
ding werd in 1994 opgezet door broer Herman van der Most. De on-
derneming begon met een hal in Hardenberg en in 2004 verwierf 
Van der Most Beheer (de holding van broer Hennie) een tweede hal 
in Gorinchem. Een derde hal in Rijswijk werd geen succes, maar in 
Venray lijkt dat beter te lukken. Herman van der Most, directeur van 
de hallen in Gorinchem, Hardenberg en Venray, is sinds 1 januari 
2013 met pensioen. Vincent van der Most zit nog in de directie.
Nu is het wat Van der Most betreft de beurt aan Kalkar om te groei-
en op beursgebied. Acht jaar geleden was de horecabeurs Gastro-
Tek de eerste, later gevolgd door onder meer RefreSure (recreatie) 
en Alles im grünen Bereich. Alle beurzen werken met de all in-for-
mule, die het op de beurs Maritime Industry, voorheen C&SI, in Go-
rinchem ook goed doet. 

Lagere kosten
Wie van zo’n plan hoort, denkt natuurlijk direct aan de binnenvaart-
vakbeurs in Duisburg, die jaren geleden na enkele edities stopte 
wegens te weinig belangstelling. Westerhof en Van Keeken weten 
daarvan en proberen door een goede voorbereiding en veel contac-
ten met het Duitse bedrijfsleven te zorgen voor voldoende deelname 
en een mix van Nederlandse en Duitse standhouders. Want ze ho-
pen dat hun evenement ook zal dienen als ‘exportbeurs’. Thema van 
de beurs vormen de opleidingen in de binnenvaart. ‘Want iedereen 
doet al iets met innovaties’.
Voor de Duitse contacten werken ze samen met Axel Götze-Rohen 
van Bargelink. En erg bang voor een herhaling van Duisburg zijn ze 
niet. ‘Onze kosten liggen een stuk lager, omdat we niet zoals in Duis-
burg dingen als dure tenten en verwarming moeten huren, anders 
zouden wij het ook niet redden,’ verduidelijkt Van Keeken. De prijs-
lijst van de beurs begint bij 2100 euro voor een stand vanaf vijftien 
vierkante meter. Dat is inclusief standbouw, verlichting, vloerbedek-
king, naamsvermelding, twee standhoudersbadges en een uitnodi-
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gingsservice. Eigen standbouw is ook mogelijk. Net als in Gorin-
chem zijn hapjes en drankjes voor iedereen gratis. Volgens Wester- 
hof kost een verblijf in een hotel op het park 62,50 euro per nacht.
Aan het onderkomen en de omgeving kan het volgens de initiatief-
nemers niet liggen. ‘De hal heeft internet en een luchtbehandelings-
systeem. En rond de hal hebben we zes hotels, waarvan we er min-
stens één gebruiken voor standhouders en andere beursdeelne- 
mers,’ vertelt Westerhof.

Rijnsteiger
Het park heeft alle vergunningen rond voor de bouw van een nieu-
we steiger van 175 meter lengte in de direct aanpalende Rijn. Die 
ligt iets meer stroomafwaarts dan de oude met het oog op de nabij-
gelegen bocht in de rivier. De investering bedraagt 400.000 euro en 
Westerhof verwacht dat hij er, mede afhankelijk van het succes van 
deze eerste editie, volgend jaar kan liggen. Het maakt het park aan-
trekkelijk om met passagiersschepen enkele uren aan te leggen en 
tijdens de scheepvaartbeurs zou het Wasser- und Schifffahrtsamt 
overwegen het Taucherglockeschiff Carl Straat er als bezienswaar-
digheid neer te leggen.
Het aangrenzende pretpark wordt niet bij de beurs betrokken. ‘We 
willen het graag zakelijk houden,’ zegt Westerhof. Maar wie scheurt 
na beurssluiting (21 uur) voor vijf euro niet graag een half uur rond 
in een kart? (www.messekalkar.de)

Laatste stand van zaken
Volgens beursmanager Westerhof hadden zich begin augustus 
circa 125 standhouders uit Nederland, België, Duitsland, Oosten-
rijk en Zwitserland aangemeld. ‘We wilden graag een evenwich-
tige verhouding tussen buitenlandse en Duitse standhouders. 
Dat was niet gemakkelijk, maar is ons aardig gelukt. We ver-
wachten dan ook de nodige bezoekers uit Duitsland.’
Het nevenprogramma richt zich volledig op de Duitse opleidingen 
voor varend en walpersoneel. De jongeren worden ontvangen 
met voorlichting van diverse instanties en gaan daarna, voor 
standhouders herkenbaar aan een button, de beurs op.
Daarnaast sluit Energy Valley op de beurs zijn internationale 
LNG-project af.
De beurs wordt 30 september om 12.15 uur geopend door staats-
secretaris van verkeer Von der Mühlen van Noordrijn-Westfalen, 
Landrat W. Spreen van NRW en directeur Hamann van de Inter-
nationale Handelskammer.

Beursmanager Leon Westerhof: …hotels genoeg… (foto Sander Klos).
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Predicting Parametric Roll
Several ship types, such as fi shing vessels, cruise and container ships and 
ships with a low initial stability, are known to experience excessive rolling in 
head waves. A review of the basic physics of the problem gives insight into the 
governing factors in the design and operation of these ships and the state of 
the art of predicting the risk.

Hydromechanica

To characterise the problem of parametric roll, it is useful to think of 
the roll response of a ship in terms of a balance of roll energy in 
which the equilibrium roll angle is obtained when the dissipated en-
ergy matches the work of the wave-induced excitation. Regarding 
the dissipated energy it can be noted that, if the roll damping is as-
sumed to be linear (in which case the roll damping moment is pro-
portional to the roll amplitude), the dissipated energy increases with 
the square of the roll amplitude.

Regarding the energy input, consider as a fi rst step the dynamic roll 
excitation experienced by a ship at a steady heel in regular head 
waves. In linear theory, this work is proportional to the amplitude of 
the incident wave and the roll amplitude. In addition, it is a function 
of the wave frequency (length). Figure 1 shows the amplitude of the 
excitation experienced by a container ship. It demonstrates that the 
amplitude of the dynamic excitation, which was calculated for a 
heel of 5 and 10 degrees, is roughly proportional to the steady heel 
angle.
As a second step, consider a variation on the above case where, in-
stead of being fi xed at a steady heel angle, the ship is rolling slowly 
at some fi xed low frequency and amplitude. If we assume that the 
amplitude of the wave-induced roll moment at any time still follows 
the slowly varying inclination, the wave-induced roll moment be-
comes modulated by the slow roll motions (fi gure 2).
In the general case, where the wave encounter period and the as-
sumed slow roll frequency differ, the mean work performed by the 
wave-induced excitation is zero. However, a particular exception is 
the case where the wave encounter period is exactly half the roll 
period. In this case, the non-zero energy input is proportional to the 
height of the incident wave and, because the excitation also in-

Figure 2. Slow-

roll modulated 

wave induced 

roll excitation in 

head waves.

Figure 1. Wave 

induced roll 

excitation of an 

inclined ship in 

head waves for 5 

and 10 degrees 

heel.
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creases with the roll amplitude (see figure 1), proportional to the 
square of the roll amplitude.
The foregoing leads to a situation where in lower waves, the energy 
input is always below the dissipated energy, in which case the roll 
amplitude decays to zero. In waves beyond a particular threshold 
value, the energy input is always higher than the dissipated energy, 
yielding an exponential growth of the roll amplitude. This extreme 
growth rate explains the sudden and dramatic roll angles reported 
from incidents at sea.
Summarising, it is concluded that in a very particular condition, the 
energy input exceeds the energy dissipation, irrespective of the roll 
amplitude. The related exponential growth of the roll amplitude is a 
threshold phenomenon depending on:
• The tuning of the encounter period of wave-induced roll excita-

tion with half the natural period of roll (governed by ship speed 
and roll period).

• The magnitude of the wave-induced roll excitation of the in- 
clined ship per unit heel (governed by the wave height, hull form 
and ship loading condition).

• The magnitude of the roll damping.

Calculating the Roll Excitation
As demonstrated, one way to predict the dynamic wave-induced 
excitation experienced by an inclined hull is to use linear theory. 
The results of this method consist of two excitation components: the 
moment induced by the pressures from the undisturbed incident 
wave (the “Froude-Krilov” component) and the moment induced by 
the reflected wave (the “diffraction” component). The results in fig-
ure 1 (calculated with the panel distribution in figure 7) show that 
the above components partly oppose each other; the total is smaller 
than the Froude-Krilov component.

Linear theory yields results for infinitesimal wave amplitudes; the 
non-linear effects of changes in immersed volume (bow flare im-
mergence, stern emergence) are neglected.
A second way to calculate the roll excitation per unit heel is by de-
riving the changes in the hydrostatic stability for the ship’s trans-
verse sections. This is achieved by evaluating the relative wave ele-
vation along the waterline (figure 3) of the heaving and pitching ship 
in upright condition. An advantage of this approach is that changes 
in above-water hull geometry can be accounted for. 
However, the method neglects diffraction effects. In addition, most 
of these procedures use the immersion of the hull in the undisturbed 
incident wave, neglecting the contributions of the reflected and ra-
diated waves in the actual sectional relative wave elevation.
Comparing results of a linear calculation (by considering the mo-
ment per unit heel and dividing it by the displacement weight) with 
the stability variations from a non-linear hydrostatic procedure 
shows, not entirely surprisingly, that the latter yields results which 
are similar to the Froude-Krilov component of the linear result (fig-
ure 4). 
A third way to quantify the wave-induced excitation at a given heel 
angle is to make use of the most common type of “non-linear” panel 
codes. These time domain simulation methods evaluate the Froude-
Krilov pressures over an estimate of the actual wetted surface. Just 
like the hydrostatic procedure, they account for the changes in im-
mersed volume of the hull. A limitation is that non-linear diffraction 
effects are again neglected. 

Character of the Excitation
In practice, the above stability variations (or wave-induced roll ex-
citation per unit heel) are mainly determined by the wave length and 
proportional to the wave amplitude. The largest variations generally 
occur in wave lengths around the ship length.
Regarding the effects of excessive flare and a flat transom stern, it 
is interesting to note that the linear (Froude-Krilov component) and Figure 3. Effect of sectional immergence on the sectional hydrostatic stability.

Figure 4. Stability 

variations in 

head waves.
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Hydromechanica

hydrostatic results are similar. This suggests that the non-linear con- 
tributions of bow and stern may not be as large as often assumed.

Predicting the Roll Damping
At low speed, the rather small roll damping of ships with a long nat-
ural period of roll consists of a small linear wave-making damping 
and a significant non-linear contribution from the bilge keels 
(through the drag forces and increased eddy damping). Forward 
speed increases the roll damping because it magnifies the wave- 
making damping and introduces a “lift” damping. 
Note that the first effect, related to changes in the dispersion of the 
roll-induced radiated waves, is not accounted for in conventional 
panel methods (using zero-speed Greens functions) and strip theory.
Figure 5 compares the measured roll damping of a container ship 
model with the sum of the estimates of the wave-making damping 
and Ikeda’s lift damping [Himeno, 1981]. Although the Rankine 
source method Fatima [Bunnik, 1999], which was used to account 
for the effect of forward speed on the wave-making damping, often 
yields a considerable improvement, the gap between the prediction 
and the measurement in the mid speed range remains quite large in 
the present case. Tests with similar ships suggest that this is related 
somehow to the particularly long natural period of roll (26 s). Marin 
is currently investigating if the contribution of the “manoeuvring re-
action forces” (including the steering reactions of the rudder) bridg-
es the gap.

Character of the Roll Damping
The rather low damping at low speeds explains why parametric roll 
manifests itself in general at reduced speed. It also explains why 
anti-roll tanks, which produce a relatively high roll damping at 
smaller roll amplitude, have been shown to be rather effective in 
suppressing parametric roll.
The presence of non-linear components in the roll damping mani-
fests itself in the amplitude dependency of the roll damping. This 
characteristic, which implies a third power increase of the dissipat-

ed energy with roll amplitude, explains, among others, why the roll 
amplitudes do not grow indefinitely in practice.

Effects of Forward Speed
The speed of the ship affects the risk of parametric roll in several 
ways. First of all, it affects the tuning of the excitation with respect 
to the natural frequency of roll. Secondly, it affects, through the in-
creasing heave and pitch, the magnitude of the relative wave eleva-
tion along the hull (and the related stability variations). But most im-
portantly, it affects the roll damping.
The important effect of forward speed on the roll damping stresses 
the need to design ships in such a way that they can maintain a mod-
erate speed in adverse weather and to operate them accordingly.

Quantification of the Risk
In the irregular waves encountered at sea, groups of higher individ-
ual waves exceeding the threshold wave height yield a temporary 
growth of the roll response. The risk of obtaining particularly large 
roll amplitude depends on the duration of these sequences of 
waves and the magnitude of the roll excitation.
A complicating factor is that the added resistance increases with 
the square of the encountered wave height. This means that in a 
group of higher irregular head waves the speed can reduce consid-
erably. As shown, this leads to a substantial reduction of the availa-
ble roll damping. Levadou observed in the APL China investigation 
that this effect played a key role in the behaviour of the excessive Figure 5. Roll damping of a container ship.

Figure 6. Parolex prediction of the risk of excessive rolling.
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Hydromechanica

roll motions of the ship [France,  2001]. The actual risk can be quan-
tified in the following ways:
• Model tests: An advantage of tests with a scale model is that 

the excitation, the roll damping and the natural speed variations 
are modelled completely. Such tests also account for unima- 
gined factors, such as propeller ventilation (see figure 8). The 
main problem is the long test duration required for a reliable as-
sessment of the risk of a “low probability” rolling event.

• Non-linear seakeeping simulations: In principle, this approach 
offers the opportunity to investigate the risk by means of long  
simulations. However, as discussed, most contemporary non- 
linear simulation codes only account for the weakly non-linear 
Froude-Krilov pressures; the non-linear diffraction is neglected. 
This shortcoming, together with the fact that the roll damping is 
estimated with empirical methods (or experience) and the fact 
that the coverage of the added resistance and related speed  
variations is not necessarily very good, seriously limits the ac-
curacy of these methods.

• Modern CFD techniques are expected to offer a fair prediction 
of the wave-induced roll excitation and added resistance. In ad-
dition, progress is being made in the prediction of the roll dam-
ping. However, this procedure is probably not suitable for the 
long simulations that are necessary to quantify the risk of ex- 
treme events. 

• One-degree-of-freedom simulations: In order to properly ad-
dress the statistical aspects of the problem, Marin developed 
the Parolex code [Van Daalen, 2014]. Using linear seakeeping 
calculations on the ship motions, this procedure evaluates the 
non-linear variation of the sectional hydrostatics from the undis-
turbed relative wave elevation and the sectional geometry. 
Combined with an empirical estimate of the roll damping, the roll 
response is evaluated in one degree of freedom. With particular 
attention to the problem of generating non-repeating wave en-
counter histories, the method offers, at the cost of a schematic 
modelling of the excitation and roll damping and neglect of 
speed variations, an opportunity to perform accurate risk as-
sessments (figure 6). 

Conclusions
Excessive rolling is a phenomenon which is governed by the magni-
tude of the wave-induced roll excitation of the inclined hull, its tun-
ing with twice the roll period and the available roll damping. The 
largest uncertainties in predicting the hydrodynamics relate to dif-
fraction effects in the wave-induced excitation and the roll damping 
of ships with a long natural period of roll. CFD or tests with a scale 
model are indispensable in this area. With a good representation of 
the excitation and the damping, and with an extension to cover the 
speed variations in waves, a simulation procedure like the Parolex 
code may be the most practical way forward to quantify the risk of 
parametric roll.
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Figure 7. Hull panelling in linear theory.
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Door W.M. den Heijer

Optimaal rendement met 
minder kosten
Revolutionair ontwerp moet visserij gezond krijgen

Met spanning kijkt de Nederlandse visserijsector uit naar een nieuw ontwerp 
vissersvaartuig dat volgend jaar zomer het ruime sop kiest. Insiders 
verwachten dat het concept een radicale omwenteling in de visserij teweeg 
zal brengen. Hoewel de opvallende vorm en de relatief geringe grootte tot 
discussie zullen leiden, staat het gunstige verdienmodel centraal. Het huidige 
scheepstype, gebaseerd op de vormen van een zwaar gebouwde 
boomkorkotter, kan in de toekomst dan geen soelaas meer bieden. 

Visserij

Het nieuwe 

ontwerp wijkt 

volledig af van 

het gangbare 

kottermodel.

In maart verkondigde een internationaal strategisch adviesbureau 
dat de olieprijs dit jaar gaat stijgen van gemiddeld 98 dollar per vat 
in 2013 naar 104 tot 117 dollar. Doorvissen met een conventionele 
boomkorkotter die twee kornetten, wel of niet uitgerust met de puls-
techniek, via twee gieken achter zich aansleept, vereist dan ontzet-
tend veel lef en uithoudingsvermogen. Want hoewel de pulsmodules 
minder weerstand veroorzaken dan de traditionele zware wekker-
kettingen en een lagere vissnelheid in de pulsvisserij gewenst is, 
blijft zowel de pulskor als de pulswing desondanks toch een be-
hoorlijk gevaarte. Vanuit de Stichting Masterplan Duurzame Visserij 
(MDV) wordt er gewerkt aan een compleet nieuw model vissers-
vaartuig waarbij het gebruik van de boomkor niet meer in beeld is.  

In week 34 wordt in Rotterdam de kiel gelegd en vanaf eind decem-
ber ligt het casco ter afbouw in de haven van Urk. Binnen de vis-
serijsector is ieder van mening dat bij nieuwbouw in de visserij vol-
ledig anders moet worden gedacht. Iedereen is het erover eens dat 
er verder moet worden gekeken naar de mogelijkheden van de toe-
passing van de pulstechniek en een daarbij passend, innovatief 
vaartuig.

Nieuwe rompvorm
Volgens Hendrik Romkes zit er behoorlijk schot in het project. Rom-
kes is bestuurslid van de Stichting MDV en verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de bouw van het schip. Romkes: ‘Speerpunt is om 
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met een minimaal brandstofverbruik een maximale energiebenutting 
te realiseren. Duurzaamheid is het sleutelwoord en daar komt bij dat 
het nieuwe schip vol zit met innovaties.’ De voortstuwing is diesel- 
elektrisch en aan de rompvorm is ontzettend veel gesleuteld. Rom-
kes wijst op een rompvorm die in de visserij nog niet eerder is toe-
gepast. Er zijn met computersimulaties zogenoemde CFD- en stabili-
teitsberekeningen losgelaten op de rompvorm om de weerstand en 
het zeegangsgedrag te testen.

Geen tandwielkast
Het schip wordt voorzien van een hoofd- en een hulpdieselgenera-
torset van maximaal 500 kW. Het vernieuwende is dat er geen ge-
bruik wordt gemaakt van een tandwielkast waardoor er geen onno-
dig energie verloren gaat. Het voortstuwingsconcept levert 400 kW 
op de schroefas waarmee het schip een snelheid van 11 knopen 
kan bereiken.

Duurzaam vissen
Veel aandacht krijgt ook de verwerking aan boord. De ontwerpers 
en betrokkenen streven naar een ononderbroken koelketen tot aan 
de consument. In de verwerkingslijn wordt een scholstrip- en een 
sorteermachine verwerkt. Het product mag nauwelijks aan kwaliteit 
inboeten, zodra dat aan dek komt. 
Er komt aan boord ook een powermanagementsysteem voor de con-
stante monitoring van het energieverbruik. Verder wordt gebruikge-
maakt van restwarmte en van een warmteaccu waardoor wal-
stroom voor drie tot vier dagen overbodig is. Delen van het schip 
worden van composiet gemaakt, zoals deuren en luiken. Er loopt 
een onderzoek naar een stuurhuis van composiet. Het achterdek 
van het nieuwe schip krijgt een uitgebalanceerde lay-out, bedoeld 
om de handling van het vistuig soepel te laten verlopen. 
‘Ik wil niet direct zeggen dat met de introductie van het nieuwe ont-
werp de boomkorvisserij definitief ten einde is, maar er ligt wel een 
belangrijke optie waarmee op een verantwoorde en duurzame ma-
nier gevist kan worden,’ aldus Romkes. 
De ontwerpfase is nu afgerond. Machinefabriek Padmos verzorgt 

de bouw van het casco. Als alles naar wens verloopt, komt het cas-
co nog eind dit jaar bij Hoekman Shipbuilding voor de kant te liggen 
voor verdere afbouw.

Twinrig met puls
Met de pulswing of pulskor ligt de nadruk vooral op het vangen van 
tong. De bijvangst van tarbot en griet is weliswaar niet slecht, maar 
gemiddeld genomen minder dan bij de traditionele boomkor. Toeval-
ligerwijs zijn dat soorten die veel geld opleveren. Voorts vangt de 
puls ook beduidend minder schol. Reders die het vooral van schol 
moeten hebben, tonen dan ook veel minder belangstelling voor de 
pulstechniek. Zij beschikken niet over voldoende tongquotum waar-
door het überhaupt geen zin heeft te investeren in een pulswing of 
pulskor. Echter, zij moeten ontzettend veel schol vangen om de 
brandstof te kunnen betalen. Met de traditionele boomkor is het niet 
ongewoon dat er tijdens een vierdaagse visreis een dikke 30 ton 
wordt verdraaid. Deze kostenpost drukt bijzonder zwaar op de om-
zet (weekbesomming). 
De twinrigmethode, een verbeterde variant op de ooit veel toege-
paste grondtrawl, maar dan met twee trawlnetten, die met behulp 
van scheerborden worden opengehouden, is uitermate geschikt 
voor de vangst van schol en bespaart bovendien veel brandstof. Dit 
concept vangt echter geen kilo tong. Voor de Nederlandse vloot is 
het dus van primair belang dat er zo spoedig mogelijk een compro-
mis uit de koker komt rollen: een twinrigtuig dat voorzien is van 
pulsmodules. Voor een gemengde vangst van schol en tong zou een 
met de pulstechniek uitgerust twinrigconcept een uiterst aantrekke-
lijke oplossing kunnen zijn. Al geruime tijd zijn specialisten bezig om 
de pulstechniek te integreren in het twinrigtuig. Het is de bedoeling 
dat zodra het nieuwe vissersvaartuig vaarklaar is, dit vistuig direct 
wordt uitgeprobeerd.Vissersvaartuigen met zware gieken en vistuigen behoren straks tot het verleden.

Bij het nieuwe  

ontwerp is  

uitgegaan van  

de visserij met 

scheerborden 

over de  

achterzijde van 

het schip (foto’s 

W.M. den Heijer). 
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Door G.J. de Boer

Realistisch trainen met 
sleepboten
Opening 360-Control Tug & OSV Training Centre

Het kantoor van Iskes Towage & Salvage aan de Monnickendamkade in IJmuiden 
huisvest sinds kort een sleepboot- en offshore-simulatorcentrum van 360-Control. 
Menthe de Jong, general manager van 360-Control: ‘De simulatorbrug bestaat uit 
verticale LED-schermen en is uitgerust met identieke sleepbootconsole en 
navigatieapparatuur zoals te vinden op de sleepboten van het type ASD 2810 en
ASD 3212, met waarheidsgetrouwe dynamische eigenschappen.’ 

Simulatoren

Demonstratie 

van de 

Bernardus 

tijdens de 

opening van het 

nieuwe 

simulator-

centrum.

De burgemeester van Velsen-IJmuiden, Franc Weerwind, verrichtte 
de offi ciële openingshandeling op 3 juni in aanwezigheid van zo’n 
honderd genodigden. Tijdens de openingsceremonie gaven de 
ASD’s 2810 van Iskes, de nieuwe Bernardus en de Argus, buiten een 
demonstratie van hun brandblusinstallatie en draaiden ze symbo-
lisch rondjes van 360 graden. 
Het geavanceerde en realistische sleepboot- en offshore simulator-
centrum is ontwikkeld door Vstep in samenwerking met de joint-
venture van Iskes Towage & Salvage en Damen Shipyards. Het trai-
ningscentrum beschikt momenteel over twee door Vstep geleverde 
simulatoren, de 360-degrees Nautis Full Mission Tug Simulator en 
een 240-degrees Nautis Desktop Trainer, en is gespecialiseerd in 
Azimuthing Stern Drive (ASD) en Azimuthing Tractor Drive (ATD) 

sleepboottrainingen. De Jong: ‘De tweede simulator is weliswaar 
kleiner, maar kan gebruikt worden voor dezelfde trainings-
scenario’s. Daarnaast kunnen de simulatoren gekoppeld worden, 
waardoor ook scenario’s met meerdere sleepboten realistisch ge-
traind kunnen worden.’ 
Er kunnen niet alleen verschillende weersomstandigheden realis-
tisch worden gesimuleerd, zoals regen, mist en storm, maar ook dag 
en nacht. Schepen kunnen worden geassisteerd in de havens en 
sluizen in IJmuiden, alsmede in andere havens van het Noordzeeka-
naalgebied, Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam. Manoeu-
vreren in een beperkte ruimte kan goed virtueel worden geoefend. 
Bovendien bestaat de mogelijkheid aanvullend aan boord van een 
sleepboot te trainen. 

0708 Simulatie IJmuiden.indd   38 11-08-14   11:04



Jaargang 135 • juli - augustus 2014 39

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

Uitbreiding in het verschiet
Wanneer het centrum aan de verwachtingen voldoet, dan overwe-
gen beide partners in een later stadium het aantal simulatoren uit te 
breiden, waaronder een tweede 360° full mission brugsimulator, 
waarbij gedacht wordt aan een multifunctionele flexibele brugop-
stelling. Met de komst van een derde simulator zullen er meer 
sleepvaart- en offshore-scheepsmodellen worden geïmplementeerd 
en worden er trainingen ontwikkeld voor bijvoorbeeld bemannings-
leden van offshore-schepen en kapiteins van fast crew supply-cata-
marans die onderhoudspersoneel naar offshore windparken moeten 
brengen. 

Stand-alone trainingscentrum
360-Control gaat in eerste instantie trainingen geven aan beman-
ningsleden van Iskes en klanten van Damen, maar binnen afzienba-
re termijn is het centrum ook open voor externe partijen. Ronald 
Vergouwen, managing director bij Iskes, voegde daar nog aan toe: 
‘We willen 360-Control als een stand-alone trainingscentrum in de 
markt zetten. Naast trainingen voor tugs willen wij ons ook richten 
op trainingen voor OSV’s, windcats en bijvoorbeeld de KNRM.’ Met 
de opening van dit hoogwaardige trainingscentrum kan de oplei-
dingstijd voor ASD- en ATD-sleepbootkapiteins aanzienlijk worden 
teruggebracht. 

Info: 360-Control is gevestigd aan de Monnickendamkade 19A, 
1976 EC IJmuiden, tel. 0255-820250; e-mail: info@360-control.nl 
en website: www.360-control.nl. 

De 360-degrees 

Nautis Full  

Mission Tug  

Simulator (foto’s 

J. Plug).
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Door ir. L.A. Stigter

Een specialisme op zich
Conditiemonitoring in de maritieme industrie

Hoewel conditiemonitoring in de industriële sector al ruimschoots zijn sporen 
heeft verdiend, wordt het nog maar mondjesmaat toegepast in de maritieme 
sector. Wat is de toegevoegde waarde van conditiemonitoring in de maritieme 
sector? Natuurlijk zijn er ook moeilijkheden en uitdagingen. Dat maakt van 
conditiemonitoring op schepen een specialisme op zich.

Onderhoud

Metingen nemen 

aan boord met 

een handheld 

datacollector.

Al decennia lang draagt conditiemonitoring bij aan het kosteneffi ci-
enter maken van onderhoud in de industriële sector. Door het uitvoe-

ren van metingen wordt de toestand van machines en componenten 
in kaart gebracht, waarmee de urgentie van onderhoud wordt be-
paald. Zodoende kan regulier onderhoud worden uitgesteld, of juist 
naar voren worden gehaald om dreigend falen te voorkomen. 
Voor het in kaart brengen van de conditie van installaties kunnen 
verschillende technieken worden gebruikt zoals olieanalyses, ther-
mografi e, ultrasoundmetingen, trillingsmetingen, enzovoort. Dit arti-
kel concentreert zich op trillingsmetingen; een veel gebruikte tech-
niek, maar ook meteen de gecompliceerdste. 

Trillingsmetingen
Trillingsmetingen worden toegepast om de conditie van roterende 
installaties te bepalen en om te bepalen of machines worden bloot-
gesteld aan te hoge trillingen. Het trillingsgedrag zegt veel over de Onbalans op de asgenerator: dominante trilling op 30 Hz (de eerste orde bij een toerental van 1800 rpm).
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machine, zoals een hartslagmeting veel over de conditie van het 
hart vertelt.
Stel een machine draait met onbalans. Elke omwenteling van de as 
komt de onbalansmassa langs en genereert een kracht op de ma-
chine. De machine gaat dan trillen met een frequentie gelijk aan de 
asrotatiefrequentie. De asrotatiefrequentie wordt de eerste orde 
genoemd. Wanneer deze eerste orde dominant aanwezig is in het 
spectrum, kan dit duiden op overmatige onbalans.
Een ander probleem kan ontstaan wanneer er sprake is van een uit-
lijnfout. Bij veel typen koppelingen die worden toegepast resulteert 
dit in hogere trillingsniveaus op de tweede orde van de machine: 
een trilling met een frequentie op twee keer toerental. Bij bijvoor-
beeld een toerental van 600 rpm zal een uitlijnfout een trilling met 
een frequentie van 2 x 600/60 = 20 Hz genereren. Wanneer de twee-
de orde dominant aanwezig is, is dit een belangrijke indicator voor 
een uitlijnfout.

Trillingen bij lager- en tandschades
Bij lager- en tandschades ontstaan er defecten op het contactvlak 
tussen de bewegende delen. Een klein defect van een paar micro-
meter zorgt er bijvoorbeeld op een lager al snel voor dat, zodra een 
rolelement er overheen loopt, de smeerfilm lokaal doorbroken wordt 
en er kortstondig metaal-op-metaal-contact ontstaat. Dit contact 
zorgt voor een hoogfrequente puls in de lager (vergelijk met het 
aantikken van een klepel op een klok). Het aantal rolelementen in de 
lager, het toerental en de diameters van de binnen- en buitenloop-
baan bepalen de frequentie waarmee het voorkomt dat een rolele-
ment de schade “overrolt” en daarmee dus het aantal pulsen per 
seconde. Hierdoor genereren lagers van een verschillend type dan 
ook verschillende frequenties en kan uit het trillingsbeeld worden 
bepaald welke lager problemen vertoont in het geval er meerdere 
typen lagers zijn gemonteerd.
Ook bij tandschades ontstaan er oneffenheden met als gevolg me-
taal-op-metaalcontact. De frequentie van de pulsen hierbij komt 
overeen met de ingrijpfrequentie van de tanden. Deze wordt bere-
kend door het aantal tanden van een wiel te vermenigvuldigen met 
de asrotatiefrequentie. De aanwezigheid van deze frequentie, de 
tandingrijpfrequentie genoemd, op een tandwielkast is normaal en 
wordt vaak aangeduid met de engelse afkorting GMF (Gear Meshing 
Frequency). Zodra het niveau ervan toeneemt, of er worden veel-

vouden van de GMF gemeten (2 x GMF, 3 x GMF), kan dit erop dui-
den dat schade ontstaat. Daarnaast zijn er nog andere indicatoren 
zoals de aanwezigheid van zogeheten zijbanden, dit zijn piekjes die 
wederzijds gesitueerd zijn langs de GMF’s.

  
Praktische uitvoering van conditiemonitoring
Voor het uitvoeren van een trillingsmeetprogramma wordt een data-
base gemaakt waarin de machines zijn opgenomen die deel uitma-
ken van het meetprogramma. Deze database wordt op een compu-
ter gemaakt en ingeladen in een meetapparaat. Dit kan een hand- 
held-meetapparaat zijn, of een apparaat dat permanent gemonteerd 
zit op een machine. Bij gebruik van een handheld-apparaat wordt 
vervolgens een meetronde langs de verschillende machines ge-
maakt. Dit gebeurt door een sensor met een magneetvoet op de ver-
schillende installaties te plaatsen, zo dicht mogelijk bij de lagers. Na 
afloop worden de metingen teruggeladen naar de computer. Een 
aantal maanden later (veelal wordt een interval aangehouden van 
drie maanden) worden de metingen herhaald en wordt een trend 
opgebouwd. Pas zodra er trendinformatie is opgebouwd en histori-
sche data vergeleken kan worden met actuele data, kunnen optima-
le resultaten worden behaald.

 

Een specialisme 
Het uitvoeren van conditiemonitoring op een schip wordt door ver-
scheidene praktische uitdagingen bemoeilijkt. Het goed uitvoeren 
van een conditieprogramma in de maritieme sector vergt daardoor 
kennis en veel ervaring.Tandingrijpfrequentie met veelvouden en zijbanden. 

Voorbeeld van 

een database.
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Onderhoud

Allereest is een schip niet vergelijkbaar met een landinstallatie. Om-
dat bij een schip alle installaties op een casco van metaal worden 
geïnstalleerd, worden trillingen doorgegeven aan andere installa-
ties en de rest van het schip. Zo zijn bijvoorbeeld problemen met 
een schroef, zoals een beschadiging van een blad, vaak prima 
meetbaar op de brug (zelfs voelbaar, zoals menigeen wel eens heeft 
meegemaakt). Bij complexere schepen komt het daarnaast voor dat 
veel aandrijvingen op verschillende toerentallen kunnen draaien 
waardoor de frequenties van bronnen kunnen variëren. 
Om nu de “onschuldige” trillingen te kunnen onderscheiden van de 
schadelijke, is het voor de analist van belang een goed overzicht te 
hebben van de technische gegevens van de installaties (toerental-
len, aantal tanden van tandwielen, lagergegevens) en de locaties 
van machines ten opzichte van elkaar. Analyse is op een schip dus 
veel complexer, maar bij voldoende gegevens, aandacht en ervaring 
goed mogelijk.
Een ander verschil met een landinstallatie is dat een schip zich ver-
plaatst. Het praktisch organiseren van de metingen is daardoor las-
tiger, de reiskosten voor het personeel dat de metingen neemt zijn 
relatief hoog vergeleken met een landinstallatie. Dit kan echter on-
dervangen worden door het trainen van de bemanning in het nemen 
van de metingen. De bemanning kan vervolgens de meetresultaten 
doorsturen naar de wal. Het is hierbij wel belangrijk dat de analist 

het betreffende schip kent, er aan boord is geweest en goed con-
tact heeft met de bemanning om een beeld te hebben welke proble-
men er eventueel aan boord spelen en welke reparaties eventueel 
zijn uitgevoerd.
Een andere mogelijkheid is het monteren van permanente meetap-
paratuur. De apparatuur neemt automatisch de metingen en deze 
worden vervolgens handmatig of automatisch per e-mail of op an-
dere wijze doorgestuurd. Permanente apparatuur kan ook gebruikt 
worden op installaties waar een engineer niet bij kan komen, zoals 
bijvoorbeeld op een installatie die onder water draait.

Doelstelling bepalen
Alvorens daadwerkelijk met conditiemonitoring te beginnen is het 
van belang het doel goed voor ogen te hebben. Dit kan per reder 
verschillend zijn. Enkele praktijkvoorbeelden:
• Een offshore schip: goed ontworpen thrusters vragen weinig 

onderhoud. Toch moeten de klassebureaus ze elke vijf jaar in-
specteren, hetgeen een kostbare zaak is, met name door de stil-
ligtijd. Wanneer nu het trillingsgedrag van de thrusters frequent 
wordt gemeten en de resultaten aan het klassebureau worden 
getoond (in combinatie met smeerolieanalyseresultaten) zijn 
veel grote klassebureaus bereid de inspectie-interval uit te stel-
len als de resultaten geen problemen aan het licht brengen. Dit 
is direct voelbaar in de portemonnee van de reder.

• Een gastanker: in de gasvaart speelt veiligheid een zeer belang-
rijke rol in alle operationele aspecten. Het onverwacht falen van 
een installatie, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan, 
dient te allen tijde te worden vermeden. Een schip aan de kant 
leggen vanwege een probleem is ook kostbaar omdat gastan-
kers maar op beperkte locaties mogen aanleggen. Voorspel-
baarheid van het gedrag van de installaties is dus belangrijk. 
Het voeren van een conditiemeetprogramma is daarom zinvol 
voor de reder zelf en geeft ook vertrouwen bij de opdrachtge-
vers van deze reders wat hen een commercieel voordeel kan 
opleveren.

• Een baggerschip: baggerwerktuigen kenmerken zich door de 
hoge investeringskosten in equipment. Onverwacht stilliggen is 
daardoor zeer kostbaar. Door onderhoud aan het rotating equip-
ment slim in te plannen, kan dit grotendeels worden gedaan tij-
dens de dokking, die vanwege slijtage aan baggersystemen en 
romp veelal ongeveer elke anderhalf jaar plaatsvindt. Conditie-
monitoring is een heel geschikte tool om dit mogelijk te maken.

Tandingrijpfrequentie op een tandwielkast (boven) is zichtbaar op de naastgelegen pomp (onder).
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Door G.J. de Boer

Wind Farm Support Vessels Directory 
2014 

The Wind Farm Support Vessels (WFSV’s) Di-
rectory is een nieuwe Engelstalige uitgave van 
Navingo, Rotterdam. Hiermee krijgt de offsho-
re-windindustrie de beschikking over een be-
knopt en handig overzicht van de WFSV’s, be-
heerders en werven. Het grootste gedeelte van 
dit naslagwerkje omvat een alfabetische lijst 
van nagenoeg alle momenteel in de vaart zijn-
de WFSV’s in Europese wateren. Van elk vaar-
tuig is een kleurenfoto afgebeeld met vermel-
ding van de belangrijkste technische gegevens 
en de huidige beheerder. De vermelde gege-
vens zijn onder andere: naam van het vaartuig, 
werf, bouwjaar, type, lengte, klasse, dekopper-
vlak, laadvermogen, dekkranen, voortstuwing, 
bunkercapaciteit en aantal slaapplaatsen. 
Achter in het boekje zijn twee alfabetische lijs-
ten opgenomen: een van de WFSV-rederijen en 
een van de werven die deze vaartuigen bou-
wen, beide met volledig adres, telefoonnum-
mer, e-mail en website. 
In deze uitgave is een beknopte inleiding van 
Tony Teo, Technology and Business Director 
van DNV GL Maritime over het ontwerp en de 
bouw van energie-efficiënte offshorevaartui-
gen gepubliceerd. Ook de opleiding van de toe-
komstige bemanningen van de WFSV’s komt 
aan bod. Van de opleidingstrajecten tot kapi-

tein van vaartuigen tot 200 bt en 150 mijl uit de 
haven of tot 500 bt, die voldoen aan de eisen 
van de UK Maritime & Coastguard Agency 
(MCA), is een overzichtelijk schema opgeno-
men. Deze publicatie is een goed initiatief en 
vindt ongetwijfeld zijn weg naar iedereen die 
bij de logistiek van de offshore-windindustrie 
betrokken is. 
Wind Farm Support Vessels Directory 2014, af-
metingen 21 x 15 cm, 120 pagina’s, afbeeldin-
gen, Navingo BV, Rotterdam, info:  
www.offshorewindmagazine.com. 

De geschiedenis van de haven van 
Harlingen 

Ter gelegenheid van de Tall Ships Races Har-
lingen 2014 verscheen bij uitgeverij Wijdemeer 
een boekje met een beknopte geschiedenis en 
de achtergronden van de Harlinger haven, 
vanaf het ontstaan van het stadje in de vroege 
middeleeuwen tot aan deze tijd. Het eerste his-
torische hoogtepunt was omstreeks 1500 toen 
de woelige strijd tussen Schieringers en Vet-
kopers werd beëindigd. Na de Opstand tegen 
de Spanjaarden in 1648 begon een tweede pe-
riode van bloei door het opleven van de handel 
in de Noordelijke Nederlanden. In deze periode 
was de stad Harlingen zetel van de Friese Ad-
miraliteit. Een derde groeiperiode vond plaats 
tijdens een periode van industrialisatie, die na 

de Franse bezetting (1813) op gang kwam. Te-
genwoordig is Harlingen de enige zeehaven 
van Friesland voor handel, industrie, visserij, 
veerdiensten naar Vlieland en Terschelling en 
recreatie. De tekst is voor een groot deel ont-
leend aan het eerder in het Fries gepubliceer-
de boek “Seehavens en havenstêden”, dat in 
november 2013 bij Wijdemeer verscheen (ISBN 
9789082073850, 192 pagina’s, € 25,00). De verta-
ling uit het Fries is van Sjoerd van Meteren. 
Het boekje, geschreven door Jaap de Jong, is 
geïllustreerd met historische afbeeldingen, 
nieuwe foto’s en verhelderend kaartmateriaal. 
Het is bovendien een handzame gids bij een 
verkenningstocht door haven en stad.
De geschiedenis van de haven van Harlingen, 
afmetingen 21 x 15 cm, 64 pagina’s, afbeeldin-
gen, ISBN 9789492052001, Uitgeverij Wijde-
meer, Leeuwarden, prijs € 9,95, info:  
www.wijdemeer.nl.

25 jaar Zeehaven IJmuiden NV 

Dit jubileumboek is verschenen naar aanlei-
ding van het 25-jarig bestaan van Zeehaven 
IJmuiden NV op 10 april 2014. Het mooi uitge-
voerde boek is een verzameling van 25 artike-
len van Pieter ten Hove die eerder als inter-
views in de IJmuider Courant zijn gepubliceerd. 
Het zijn bedrijfsportretten van 25 ondernemin-
gen die de afgelopen kwart eeuw een belang-
rijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling 
van het havengebied van IJmuiden. Peter van 
de Meerakker, algemeen directeur Zeehaven 
IJmuiden NV en Gwendelyn Luijk hebben dit 
aangevuld met een inleiding, een kort histo-
risch overzicht en een blik in de toekomst. 
25 jaar Zeehaven IJmuiden NV, De haven van 
1876 tot nu, afmetingen 21,5 x 30 cm, 80 pagi-
na’s, afbeeldingen, ISBN 9789082207002, info: 
www.zeehaven.nl.
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Improvisation Is a Slippery Slope: Mars 
201431
Edited from official Australian Transportation 
Safety Report 301-MO-2013-009
The vessel was in port undergoing cargo op-
erations. The stevedores stopped work for a 
shift change, and in the quiet period between 
the two shifts, one of the ship’s seamen de-
cided to grease the hatch landing pads 
around the open cargo hold (left side of the 
figure below). The chief mate and the bosun 
were apparently not advised of the work and 
permission had not been obtained. 
As the new shift of stevedores began to make 
their way into the cargo hold, the seaman was 
seen moving around the hatch coaming 
greasing the hatch lid landing pads. Suddenly, 
he slipped and fell, landing about 8.5 metres 
below on top of a container in the cargo hold 
(right side of the figure below). The seaman 
was admitted to the local hospital and provid-
ed with medical attention, being discharged 
and repatriated home afterward.
According to the ship’s crew, the greasing 
was normally carried out using an extended 
handle roller, allowing the work to be per-
formed from the walkway. In this way, the 
crew are not exposed to the risk of falling 
from the hatch coamings.

Of Interest in this Accident
The seaman decided on the spur of the mo-
ment to grease the hatch pads. Choosing to 
grease the hatch landing pads during the pe-
riod between stevedore shifts indicates that 
he may have identified the hazard of contain-
ers moving past his position. 
While he was showing initiative, the task was 

not appropriately planned, and he had not 
identified and mitigated the associated risks.
Furthermore, the fall hazard was magnified by 
the application of grease to areas of the hatch 
coaming that he would be walking over.
Good communication requires a flow of infor-
mation in both directions of the management 
structure. This is particularly important on 
board a ship where a number of independent 
work groups can be engaged in multiple 
tasks.

Safety Message
This incident highlights the fact that people 
undertaking seemingly simple tasks with the 
best of intentions often overlook the planning 
and risk assessment stages. This is particu-
larly the case when the task is undertaken 
when an unexpected and opportune moment 
arises to complete the task.

Half an Anchor = Half Your Holding  
Power: Mars 201432
A two-year-old Panamax tanker was at an-
chor awaiting berth space to discharge a last 
parcel of cargo. The anchorage area was 
clear of obstructions and far from shore, the 
sea bed consisting of mud. During the night, 
weather conditions were good with a north-
easterly wind force 3 and currents were not 
very strong. These conditions led us to be-
lieve that the anchor would hold well.
However, during watch handover the 2/O in-
formed the relief that the vessel had dragged 
about half a cable to the SW. Subsequent 
monitoring of the vessel’s position confirmed 
a slow drag, but luckily the pilot was due on 
shortly. As the anchor was lifted the bosun in-
formed us that one fluke was missing. Every-
one was amazed that a fluke from an anchor 
weighing 10,500 kg had been broken in such 
benign conditions.
Once the anchor was on board, everyone was 
very surprised to see the condition of the 
steel. Incredibly, we even found small pieces 
of rags trapped by some cement or plaster 
within the cast metal. A few weeks later, after 

the suspect metal had been analysed in a lab-
oratory and a follow-up investigation done, 
we were informed that some anchors pro-
duced for the shipyard where our vessel was 
built had casting failures so bad that they 
were “corrected” prior to final inspection and 
delivery to the shipyard.

Editor’s note: Even at a safe and benign an-
chorage a watchkeeper must always be vigi-
lant and check the vessel’s position often. 
Also, use your anchor alarm if so equipped. 
Anchors and chains, even relatively new 
ones, can break at any time due to bad as-
sembly or manufacturing faults.

Six-on Six-off Strikes Again: Mars 
201433
Edited from official UK Marine Accident In-
vestigation Branch report 4/2014
A small general cargo ship was in ballast and 
bound for Amsterdam, the Netherlands, with a 
speed over ground (SOG) of approximately 7.5 
knots. At 2355, the chief officer took over the 
bridge watch from the master, both sharing 
the watch keeping duties using a six-on, six-
off routine. At this time, the vessel was on au-
topilot and heading 110°.
An AB was also on watch, but he was told by 
the chief officer that he was not required on 
the bridge so he returned below. The vessel 
was rolling in rough seas and the chief officer 
predominantly remained seated, monitoring 

Marine Accident Reporting Scheme
Report No. 260

Left: the hatch landing pads the seaman was greasing. Right: 

path of the fall.

The anchor with one fluke missing.
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the vessel’s progress against the navigational 
track on the radar. During his bridge watch, 
the chief officer completed some administra-
tive tasks on the ship’s computer, but did not 
plot the vessel’s position on the paper chart. 
At 0256, the vessel’s speed decreased rapidly 
as the vessel started to take the ground. Soon 
after, the chief officer had put the main engine 
to full astern, but the vessel was now station-
ary. The master was quickly on the bridge and 
moved the engine telegraph to stop. He no-
ticed the GPS was indicating that the vessel’s 
position was close to the track on the display. 
He also noticed that the destination was way-
point 90, not waypoint 48 as he had expected.
The master plotted the position displayed on 
the GPS receiver onto the paper chart and 
thus confirmed that the vessel was in very 
shallow water on Haisborough Sand.
In the incident report forwarded to the ship’s 
manager after the vessel was re-floated and 
had anchored, the master stated that the 
chief officer had experienced a problem 
keeping the vessel on course. He reportedly 
had changed from autopilot to hand-steering 
to emergency steering, but this did not solve 
the problem. The chief officer had called the 
master to the bridge, sent the chief engineer 
to check the steering system, sent seamen to 
open the ventilation flaps to allow the use of 
the bow thruster and to prepare both anchors 
for letting go. Furthermore, the master stated 
that when he arrived on the bridge, he 
checked the steering, but the vessel was 
drifting onto a shallow bank. The incident re-
port also included the chief officer’s account, 
which accorded with the master’s description 
of events and a report from the AB on watch, 
which stated that he had been on duty on the 
bridge between 0000 and 0400. Subsequent 
investigations proved this story to be false. 
Some of the conclusions from the official re-
port:
• The vessel departed from the intended 

route because the waypoint selected as 
the destination in the GPS did not follow 
the sequence of waypoints detailed in the 
voyage plan.

• The chief officer did not notice that the 
vessel had deviated from the intended 
route because he relied solely on GPS 
and did not verify the course the vessel 

was following or plot the vessel’s position 
on a paper chart.

• The chief officer probably fell asleep for 
an extended period; he was alone on the 
bridge and the bridge watch alarm was 
switched off.

• The circumstances of this accident to-
gether with the lack of integrity shown by 
the master and chief officer in trying to 
hide the true sequence of events indicate 
a lack of a safety culture on board.

Editor’s note: The navigation practices on this 
vessel leave much to be desired and as indi-

cated in the official report, the safety culture 
was demonstrably weak. But the fact that the 
vessel was staffed with only two watch-keep-
ers using a six-on six-off routine was not the 
fault of the ship’s personnel. Following an ac-
cident or incident it may be tempting to try 
and re-work the facts in order to save face, 
but this is not a service to anyone, especially 
yourselves. The unsafe conditions that are at 
the root of every accident can only be discov-
ered if you tell the truth. Most often, these un-
safe conditions are not the fault of the ves-
sel’s crew, but ultimately stem from 
management and company leadership.

The vessel’s actual route versus the 

intended route. 

Mars: You Can Make a Difference
You Can Save a Life, Prevent Injury and Contribute to a More Effective Shipping Community
Everyone makes mistakes or has – or sees – near misses. By contributing reports to Mars, 
you can help others learn from your experiences. Reports concerning navigation, cargo, en-
gineering, ISM management, mooring, leadership, design, training or any other aspect of  
operations are welcome, as are alerts and reports even when there has been no incident.
The freely accessible database (www.nautinst.org/mars) is fully searchable and can be used 
by the entire shipping community as a very effective risk assessment, loss prevention and 
work planning tool and also as a training aid.

Reports will be carefully edited to preserve confidentiality or will remain unpublished if this is 
not possible. Editor: Captain Paul Drouin AFNI, e-mail: mars@nautinst.org or Mars, c/o The 
Nautical Institute, 202 Lambeth Road, London SE1 7LQ, UK.

The Nautical Institute gratefully acknowledges sponsorship provided by:
American Bureau of Shipping, AR Brink & Associates, Britannia P&I Club, Cargill, Class NK, 
Constellation Marine Services, DNV, Gard, IHS Fairplay Safety at Sea International, Interna-
tional Institute of Marine Surveying, Lairdside Maritime Centre, Norwegian Hull Club, London 
Offshore Consultants, MOL Tankship Management (Europe) Ltd, North of England P&I Club, 
Sail Training International, Shipowners Club, The Marine Society and Sea Cadets, The  
Swedish Club, UK Hydrographic Office, West of England P&I Club.

For more reports, you can also visit www.swzonline.nl/dossiers.
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Inmiddels beginnen de zomervakanties ten einde te lopen en gaan 
de gedachten weer naar de eerste lezing(en) van het komende 
winterseizoen. Het begint langzamerhand traditie te worden dat de 
lezingen, die door afdeling Noord worden georganiseerd, om de 
beurt op twee locaties worden georganiseerd. De ene helft vindt 
plaats in Haren bij restaurant De Twee Provinciën, terwijl de andere 
helft is gepland in Hotel/Restaurant Oostergoo te Grou.
De afgelopen lezingseizoenen heeft onze afdeling een aangename 
groei doorgemaakt van het aantal bezoekers per lezing of evene-
ment. Waar het voorheen toch vaak dezelfde vertrouwde gezichten 
waren, zien we nu ook regelmatig nieuwe gezichten. Een aantal 
hiervan mogen we zelfs voorzichtig al tot de “stamgasten” gaan 
rekenen. Het leuke en opvallende hieraan is de toenemende 
aandacht van de studenten en maritieme opleidingen. 
Het is geen geheim dat de diverse besturen (ook in de andere regio’s 
en het hoofdbestuur) in de loop der tijd (jaren) veel initiatieven heb-
ben ondernomen om mensen uit de branche, vooral jongeren/stu-
denten, voor (het lidmaatschap van) de KNVTS te interesseren. 
Deze inspanningen blijken dus gelukkig wel degelijk vruchten af te 
werpen. Daar tegenover staat het realistische besef dat de econo-
mische ontwikkelingen ook hebben meegeholpen om mensen te 
prikkelen meer netwerkactiviteiten te ondernemen en zwaarder te 
steunen op beroepsverenigingen en dergelijke.
Afgelopen juni, de 27ste om precies te zijn, heeft Noord ook het 
KNVTS-voorjaarsevenement mogen organiseren. Dit gebeurt 
afwisselend door de diverse afdelingen in samenwerking met het 
hoofdbestuur. Na diverse opties te hebben overwogen, was de 
keuze al snel gemaakt. Het moest maar weer eens een zeilevene-
ment worden. Als locatie hiervoor werd gekozen voor het, ons 
welbekende, Hotel/Restaurant Oostergoo. Eerlijkheid gebiedt te 
vertellen dat het bestuur van afdeling Noord achteraf bijzonder 
trots was op het verloop van en de opkomst op deze dag. Meer dan 
vijftig deelnemers mochten we verwelkomen, waarvan vijftien 
studenten en meer dan tien introducé(e)s (lees: meer dan 25 
potentiële leden!). Ter vergelijk: een verdriedubbeling van de 
opkomst bij vorige edities en een toename van honderd procent aan 
studentdeelnemers.
Wij hopen en verwachten dat het lezingenseizoen 2014/2015 
eveneens een toename van het aantal bezoekers oplevert, 
waaronder hopelijk nog meer studenten.
Voorlopig al zeer “trots op Noord”!

De KNVTS vanuit het 
Noorden bezien...

Dit is het vierde deel uit een serie waarin (hoofd)bestuursleden van de KNVTS aan het woord komen. In het aprilnummer lieten Karin Schulting-
Schrale en Bart Soede van de afdeling Amsterdam van zich horen. Dit keer is het de beurt aan de voorzitter van de afdeling Noord, Jan Oud.
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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
 
Op 20 juli 2014 is op 56-jarige leeftijd over-
leden de heer B. Nijkamp. Laatst woon-
achtig te Harlingen. Hij was ruim 8 jaar lid 
van de KNVTS.

Op 20 juli 2014 is op 91-jarige leeftijd over-
leden de heer Ing. P.W. Groot. Laatst 
woonachtig te Dordrecht. Hij was ruim 51 
jaar lid van de KNVTS.

Op 5 juni 2014 is op 84-jarige leeftijd over-
leden de heer D. Bus. Laatst woonachtig 
te Dordrecht. Hij was ruim 25 jaar lid van 
de KNVTS.

Nieuwe leden  
KNVTS juli/augustus

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

K.R. Roos
Student Maritiem  
Officier – Hogeschool  
van Amsterdam
Majoor Fransstraat 13,  
1183 KV Amstelveen
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

J.J. Biersteker
1e WTH – Tideway BV Breda
Zeestraat 94, 2201 KJ Noordwijk
Voorgesteld door B. Broek
Afdeling Amsterdam

A. Sips-Ionica
Docent hbo Scheepsbouw & Maritieme Tech-
niek – STC Rotterdam 
W.J. van Ghentstraat 30, 3223 RH Hellevoet-
sluis
Voorgesteld door A. Gerritsen
Afdeling Rotterdam

Afdeling Noord was dit jaar aan 
de beurt en maakte er een bijzon-
dere happening van: zeilen, inclu-
sief een onderlinge wedstrijd, ge-
volgd door een borrel en een BBQ. 
Zelfs de KNVTS-vlag wapperde 
duidelijk zichtbaar op de markante 
kerktoren van Grou. Er hadden 
zich vijftig personen opgegeven 
voor dit evenement waaronder 
een vijftiental studenten. Om-
streeks 14.00 uur werden we ont-
vangen met mooi weer, een gezel-
lig Oostergoo-terras en koffie met 
een speciale Friese lekkernij. 
Vervolgens lagen er twaalf polyvalken en een 
motorsloep klaar. De minder ervaren zeilers 
werden ondersteund door studenten van de 
Hogeschool Leeuwarden (studievereniging 
NES, Navigo ergo Sum). Na een uurtje de boot 
uitproberen startte het echte werk; wedstrijd-
zeilen op het Pikmeer. De instructie werd ge-
geven op het starteiland. Er moesten twee 
trajecten worden gezeild. Deze twee wedstrij-

den gaven uiteraard de nodige 
en gewenste hilariteit. Jan Mun-
tendam kwam als sterkste zeiler 
naar voren.
Na de slopende race was een 
drankje meer dan welkom. Tij-
dens de daarop volgende prima 
geregelde BBQ werden de wed-
strijdresultaten bekend gemaakt. 
Verschillende deelnemers bleven 
ter plaatse overnachten en ver- 
lengden dit evenement tot een 
minivakantie.
De deelnemers bedanken de af-

deling Noord voor de uitstekende organisatie 
en begeleiding, met name Tom Oomkens, Jan-
neke Bosch en Tjerk Feenstra.
Ton Thoolen

Voorjaarsevenement in Grou

De KNVTS-leden bonden 

de strijd aan op het water.

De KNVTS-vlag op de kerktoren 

van Grou (foto Ruud Aantjes).

De organisatie: Tom Oomkens, Tjerk Feenstra en Janneke Bosch (foto Ruud Aantjes).
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Lezingenprogramma september
Afdeling Noord
Onderwerp: Styling in de commerciële 
scheepsbouwindustrie
Dinsdag 2 september

Spreker: medewerker Vripack
Tijdens deze bijeenkomst deelt Vripack de kun-
de, vaardigheden en visie op het gebied van 
hoe styling van zowel exterieur als interieur 
meerwaarde kan bieden in de commerciële 
scheepsbouw. Zo slaat Vripack een brug tus-
sen de jachtbouw en de scheepsbouwsector.
Er zijn veel overeenkomsten tussen de jacht-
bouw en de commerciële industrie. Ook bij 
deze laatste worden ontwerp, styling, kleur- en 
materiaalgebruik van steeds groter belang. De 
bemanning hecht hier waarde aan en vertelt 
met trots dat ze aan boord werken van het 
fraai uitziende en goed functionerende schip. 
Vripack is ervan overtuigd dat dit resultaat 
goed te behalen is en vaak zonder extra bouw-
kosten. Zolang er maar in een vroeg stadium 
over wordt nagedacht in plaats van in een la-
tere fase als “add-on”.
Locatie: Restaurant De Twee Provinciën, 
Meerweg 245, Haren
Aanvang lezing: 20.00 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Afdeling Amsterdam
Onderwerp: Zeetoegang IJmuiden (de bouw 
van een nieuwe zeesluis) 
Woensdag 17 september
Een medewerker van Rijkswaterstaat houdt 
een voordracht over de planning en de bouw 
van een nieuwe, grotere sluis. De afmetingen 
bedragen: circa 500 m lengte, 68 m breedte en 
18 m diepte. Door deze diepte kan de sluis ook 
bij laag water functioneren. De bouw start eind 

2015 en de oplevering is gepland in 2019. Aan 
bod komen diverse varianten van deurcon-
structies, aantal deuren, risico van aanvarin-
gen en mogelijke bouwwijzen.
Locatie: Voormalig Opleidingsschip Pollux, 
NDSM pier 6, Amsterdam-Noord (gratis parke-
ren). Openbaar vervoer: per pont vanaf Amster-
dam CS, per bus lijn 35, 37, 38, 91, 94 en 363.                   
Aperitief: vanaf 17.30 uur  
Maaltijd: 18.15 uur
Lezing: 19.00 uur
Borrel: 20.40 uur
Kosten maaltijd: leden € 10, niet-leden € 15
Als u gebruik wilt maken van de broodmaaltijd, 
gelieve dit uiterlijk vrijdag 12 september te 
melden: knvts.afd.amsterdam@gmail.com.  

Afdeling Zeeland
Onderwerp: Van multifunctioneel naar  
specialisme 
Donderdag 18 september
Spreker: Frank A. Kool 
Besproken wordt de ontwikkeling van het stuk-
goedvrachtschip tot volcontainerschip. De 
spreker beschouwt 1970 als een revolutionaire 
mijlpaal voor het zeetransport. In dat jaar werd 
het eerste volcontainerschip in Nederland ge-
bouwd en onder Nederlandse vlag in de vaart 
gebracht, de Abel Tasman. De spreker heeft 
vanuit zijn achtergrond als stuurman, diverse 
functies bij havenoverslagbedrijven en scheep- 
vaartlogistiek over deze geschiedenis een 
boek geschreven.
Locatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266, 
Vlissingen
Aanvang: 19.30 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Afdeling Rotterdam
Onderwerp: Platform-hefschip Pieter Schelte
Donderdag 18 september
Spreker: Erwin van den Berg, Senior Naval Ar-
chitect, Allseas Engineering
In juni 2010 heeft Allseas aan de Koreaanse 
scheepswerf Daewoo de bouw opgedragen 
van de 382 m lange Pieter Schelte, een uniek 
schip dat bovenbouwconstructies (tot 48.000 
ton) of onderbouwconstructies (tot 25.000 ton) 
van grote offshoreplatforms in één stuk kan in-
stalleren of verwijderen, waardoor de hande-
lingen buitengaats tot een minimum worden 
beperkt en veiligheid en milieu het best wor-
den gediend. Het schip, dat wordt gebouwd in 
de Okpo Shipyard, wordt eind 2014 opgeleverd.  
Tevens wordt het een pijpenlegger met een ca-
paciteit van 2000 ton, waarmee hij de grootste 
pijpenlegger ter wereld, de Solitaire, overtreft.
Allseas legt zich voornamelijk toe op pijpenleg-
gen en heeft daartoe vier gespecialiseerde 
schepen. De maatschappij heeft altijd het 
voortouw genomen op technisch innovatiege-
bied met in-huis ontwikkelde concepten. De 
Lorelay was het eerste dynamisch gepositio-
neerde pijplegschip, waarmee de toon 25 jaar 
geleden werd gezet voor alle in de wereld 
daarna gebouwde offshore-pijplegschepen.
Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaar-
dingen
Aanvang lezing: 19.45 uur
Aperitief: vanaf 17.30 uur 
Maaltijd: 18.30 uur
Kosten maaltijd: leden € 15, niet-leden € 20.
Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand 
aan de lezing voor 12 uur, per e-mail:  
aanmelden@knvts.nl of per post. Voor alleen 
de lezing hoeft u zich niet aan te melden.

Styling biedt ook meerwaarde voor commerciële schepen.

De nieuwe sluis bij Amsterdam wordt 18 m diep zodat deze 

ook bij laag water functioneert.

De Pieter Schelte wordt de grootste pijpenlegger ter wereld.
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Holland Paviljoen op SMM
Van 9 tot en met 12 september staat in hal B7 
op de SMM in Hamburg het Holland Paviljoen 
met maar liefst 53 deelnemers in een pavil-
joen van 1000 m2. De openingsdag van de 
beurs is uitgeroepen tot Holland Day. ’s Och-
tends wordt het paviljoen officieel geopend 
door Monique van Daalen, Nederlandse am-
bassadeur in Duitsland, en Sjef van Doorema-
len, voorzitter Netherlands Maritime Techno-
logy. Aan boord van de Zr. Ms. Evertsen vindt 
’s middags het seminar “Lowpex: Lowering 
Operational Costs in Shipping” plaats, waarin 
de Nederlandse technologische expertise 
binnen de energiezuinige scheepvaart wordt 
gepresenteerd. ’s Avonds wordt tijdens de re-
ceptie aan boord van de Zr. Ms. Evertsen 
Netherlands Maritime Technology officieel in-
ternationaal gelanceerd. Bezoekers van SMM 
kunnen om kennis te maken met het brede 
Nederlandse maritieme aanbod de gehele 
beursweek een eigen Holland Route uitzetten. 
Leden van Netherlands Maritime Technology 
zijn te herkennen aan het member-logo in hun 
stand.
Contact: Michael Roerade  
(roerade@maritimetechnology.nl) 

Seminar “Composiet of niet?” 
Wat is composiet? Wat zijn de toepassings-
mogelijkheden? Welke keuzes zijn er met be-
trekking tot ontwerp en waar richten classifi-
catiebureaus zich op? Het seminar “Composiet 
of niet?” op donderdag 25 september in de 
Duurzaamheidsfabriek Dordrecht geeft inzicht 
in de kansen en mogelijkheden van composiet 
in de maritieme sector. Het seminar wordt 
voorgezeten door Hans Muller van composie-
ten ingenieursbureau Solico en is bedoeld 
voor de hele maritieme sector: reders, wer-
ven, toeleveranciers, kennisinstellingen, clas-
sificatiebureaus, overheden en studenten. 
Contact: Sanne de Vleeschhouwer 
(vleeschhouwer@maritimetechnology.nl) 

Seminar: Inwerkingtreding 
zwavelregelgeving
Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe zwavelre-
gelgeving in werking. Voor schepen die varen 
in de Emission Control Areas in Europa en 
langs de Amerikaanse kusten dient het zwa-
velgehalte van de scheepsbrandstof te wor-

den teruggebracht tot 0,1 procent. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden om hieraan te 
voldoen, zoals het overgaan op laagzwavelige 
brandstof, ontzwavelingstechnieken als 
scrubbers of te varen op alternatieve brand-
stoffen als LNG. Tegelijkertijd zijn stakehol-
ders nog onzeker over de implementatie en 
handhaving van de zwavelregelgeving. Daar-
om organiseert het Platform Schone Scheep-
vaart dit seminar, mede mogelijk gemaakt 
door het Ministerie van Infrastructuur en  
Milieu, op woensdag 8 oktober in het Bouw & 
Infrapark in Harderwijk.
Contact: Sanne de Vleeschhouwer 
(vleeschhouwer@maritimetechnology.nl)

Eerste symposium Maritime Design 
Forum 
Netherlands Maritime Technology en de ver-
eniging CAD/CAM constateerden afgelopen 
jaar dat er sterke behoefte is aan overleg tus-
sen maritieme ontwerpers en engineers om 
ervaringen met elkaar te kunnen delen. Het 
CAD/CAM-bestuur heeft daarop besloten de 
opzet van de eigen vereniging radicaal te ver-
anderen. Het Maritime Design Forum zag 
daarmee het levenslicht, een actief ontwer-
persforum voor maritieme ontwerpers en en-
gineers om gezamenlijk activiteiten te kunnen 
ontplooien. Het eerste wapenfeit van dit fo-
rum is een symposium op donderdag 9 okto-
ber bij TU Delft. Het onderwerp van het eer-
ste Maritime Design Forum Symposium is 
Product Data Technology in het scheepsont-
werp. Zie ook het artikel op pagina 18.

Contact: Sieger Sakko  
(sakko@maritimetechnology.nl)

Nieuwe leden
• Blueco Benelux   
• Groenewold Business Partner BV   
• Idreco                                                               
• Navikon Engineering Ltd
• Power-Packer Europa BV

Overige activiteiten
• Projectmanagement module 1: Maritiem projectmanagement (16-17 september, 9 oktober)
• Marine Propulsion Module 1: Propulsion Plant Concepts and Basic Ship Hydrodynamics 

(18-19 september)
• Marine Propulsion Module 2: Marine Propulsors Characteristics (9-10 oktober)
• Holland Paviljoen op Shiptec China 2014 (21 t/m 24 oktober)
• Projectmanagement module 2: Communicatie in projectmanagement (28-29 oktober + 19 

november)
• Holland Paviljoen op Offshore Energy 2014 (28-29 oktober)
• Marine Propulsion Module 3: Diesel Engines and Gas Turbines Characteristics (30-31  

oktober)

Aanmelden? Kijk op www.maritimetechnology.nl

Netherlands Maritime Technology
Netherlands Maritime Technology is  
een hecht en succesvol netwerk van 
werven, toeleveranciers en dienst- 
verleners. Het bureau van Netherlands 
Maritime Technology behartigt 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, Innovation en Human  
Capital.

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

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

Arbeidsbemiddeling
 

 
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

Maritime Search
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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

Atlas Professionals 
Rivium 2e straat 41b
2909 LG Capelle aan den IJssel
Tel. +31 10 266 94 55
Fax. +31 10 266 94 56
www.atlasprofessionals.com
capelle@atlasprofessionals.com

 
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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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

Atlas Professionals 
Rivium 2e straat 41b
2909 LG Capelle aan den IJssel
Tel. +31 10 266 94 55
Fax. +31 10 266 94 56
www.atlasprofessionals.com
capelle@atlasprofessionals.com

 
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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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)
Ir. 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 (NVKK)
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. A. Kik, Dr. Ir. H. Koelman,  
Ir. W.J. Kruijt, Ir. G.H.G. Lagers, Mr. K. Polderman, T. Westra,  
J.K. van der Wiele
Aan SWZ Maritime werken regelmatig mee: H. Buitelaar,  
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
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Offshore, right at the heart 
of Bureau Veritas’ technical competence 

For further details please contact us: 
Bureau Veritas Marine Nederland B.V. Rotterdam  
Vissersdijk 223-241 
3011 GW Rotterdam 
Bureau Veritas Marine Nederland B.V. Groningen  
Marcellus Emantslaan 1A 
9721 TK Groningen 

Visit us at: www.veristar.com 
www.bureauveritas.com
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Working together
for a safer world

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and 
affiliates. Copyright © Lloyd’s Register Group Limited 2014. A member of the Lloyd’s Register group.

Human element 
seminars
Free to attend
Lloyd’s Register is hosting two free afternoon 
seminars in the Netherlands, featuring a 
series of interactive expert presentations on 
the topic of the ‘human element’.

Register your attendance at one of the 
seminars below:

16 September 2014
RDM Campus, Rotterdam

18 September 2014
Restaurant De Twee Provinciën, Haren

RSVP to Roos Bahasuan 
by 4 September.

Email us at roos.bahasuan@lr.org or find out more at www.lr.org/humanseminar
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