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InhoudsopgaveBezoek ook onze website:
www.swzonline.nl 

In een interessant artikel van Thomas Zeferer 
over de analyse van ongevallen op pagina 34 
wordt betoogd dat er zoveel valkuilen op de 
(onderzoeks-)weg zijn dat gemakkelijk een 
verkeerde conclusie wordt getrokken en daar-
mee de root cause, de echte oorzaak, niet bo-
ven water komt. In het artikel wordt dit toege-
licht met voorvallen uit de maritieme praktijk 
en enkele vermakelijke situaties uit het dage-
lijks leven waarbij wel een correlatie is tussen 
twee waarnemingen, maar geen oorzakelijk 
verband. Nu mag het feit dat het onderzoek 
naar de oorzaak van ongevallen moeizaam is 
en er verkeerde conclusies kunnen worden 
getrokken, er natuurlijk niet toe leiden hele-
maal geen onderzoek te doen. 
In dit verband is het relevant te memoreren 
hoe ongevallenonderzoek op maritiem gebied 
in ons land is geregeld, te meer daar niet ie-
dereen gelukkig is met de huidige situatie. Tot 
vier jaar geleden werden ongevallen behan-
deld door de Raad voor de Scheepvaart welke 
zowel tuchtrechtelijke uitspraken deed als 
aanbevelingen ter verbetering van de veilig-
heid. Het onderzoek werd gedaan door des-
kundigen uit de sector die in de meeste geval-
len geen onderzoekservaring hadden, maar 
wel veel ervaring in hun vakgebied. De sector 
hechtte veel waarde aan die conclusies en 
aanbevelingen. Sinds de opheffing van de Raad 
in 2010 is het onderzoeksgedeelte overgedra-
gen aan de Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en is daarnaast een Tuchtcollege voor de 
Scheepvaart opgericht. Het onderzoek is hier-
door geprofessionaliseerd en foute aanna-
mes, zoals in het artikel van Thomas Zeferer, 
worden daarmee hopelijk vermeden. Maar 
het aantal onderzoeken per jaar is sterk afge-
nomen. En dat houdt ook in dat er veel minder 
aanbevelingen voor verbetering van de veilig-
heid worden gepubliceerd. En daar wordt in 
de maritieme wereld zo nu en dan over ge-
klaagd. Het is dan ook geen toeval dat het ko-
mende symposium van de Nederland-
se Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij op 8 oktober als motto 
heeft: “Waar is de lering van de 
groene tafel gebleven?” We zullen 
over dat symposium ongetwijfeld 
verslag uitbrengen in een van 
de volgende nummers.

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

Ongevallenonderzoek

15 Adapt and Transform, the Dutch Naval 
Practice (2) 

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

34 What Happened Here?
  In incident investigation assumptions are 

disastrous. If it cannot be proven that one 
thing has led to another (causation), any 
remedial corrective action would be based 
on assumption. And an assumption is the 
mother of very unwelcome offspring.

43 Drie schepen strijden om de titel Schip 
van het Jaar

De negende editie van het Maritime Awards Gala vindt 
plaats op donderdag 6 november. Locatie dit jaar is het 
monumentale Taets, gevestigd op het Hembrugterrein 
en gelegen aan het Noordzeekanaal op de grens tus-
sen Zaandam en Amsterdam. Tijdens dit gala wordt on-
der andere de KNVTS Schip van het Jaar prijs uitge-
reikt. De jury heeft drie schepen genomineerd.
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Nieuws

Arctic Risks Bundled in a Single Layout   

The world’s need for energy is driving interest 
in further industrial activity in the Arctic, yet 
the region’s conditions are highly variable de-
pending on the type of activity, location and 
time of year. This creates a complex risk pic-
ture. DNV GL has therefore developed an in-
teractive Arctic Risk Map for offshore and 

maritime activities in the Arctic. The map pre-
sents multiple dimensions, such as the sea-
sonal distribution of ice, metocean (physical 
environment) conditions, sea-ice concentra-
tions, biological assets, shipping traffic and 
oil and gas resources, in a single layout. It 
also includes a Safety and Operability Index, 
showing the variation in different factors that 
impact the risk level depending on the season 
and their location in the Arctic. In addition, a 
location- and season-specific index has been 
developed showing the environmental vulner-
ability of marine resources with respect to oil 
spill as an external stressor. 
In general, DNV GL’s analysis shows that the 
Arctic environment is characterised by sea-
sonal variations in vulnerability, and that this 
vulnerability increases in the summer months 

along with the level of industrial activity. How-
ever, this differs greatly between regions. 
Some areas, for example, are particularly vul-
nerable in winter, when they are used by birds 
for wintering or as spawning grounds for fish. 
As a result, the consequences of an accident 
in the Arctic would likely be more severe in 
some areas than others. The map helps to 
identify regions that require special attention 
when it comes to planning activities and for 
imposing mitigation measures throughout the 
year. The map can also provide input to deci-
sion makers about restricting certain types of 
activities in specific areas at different times 
of the year.
The Arctic Risk Map is available at  
www.dnvgl.com/arctic.

The September Arctic Risk Map.

NDSM herleeft
De NDSM (Nederlandse Dok en Scheeps-
bouw Maatschappij) in Amsterdam-Noord 
kent een rijke historie en is volop in ontwikke-
ling. Kunstenaars, ontwikkelaars, uitvinders, 
toeristen, architecten of festivalgangers, ie-
dereen heeft zo zijn eigen kijk op de NDSM.
Over één ding is iedereen het eens: het karak-
ter van de NDSM als scheepswerf moet intact 
blijven. Daartoe is vorig jaar de Stichting 
NDSM Herleeft opgericht. De stichting wil be-
langstelling wekken en een achterban creë-
ren door openbare bijeenkomsten, tentoon-
stellingen, publicaties en het organiseren van 

(educatieve) excursies. Zo werd onlangs in de 
expositieruimte van de stichting aan de TT. 
Neveritaweg 61 in Amsterdam (op de NDSM-
werf) de tentoonstelling “Het relaas van Shell- 
tanker Ondina” gepresenteerd door Drs. Wil-
lem Geluk, een neef van de gezagvoerder van 
de Ondina, W. Horsman, die tijdens het treffen 
met de Japanse raiders is omgekomen. De 
expositie is tot 26 oktober te bezoeken op za-
terdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur. In-
formatie over de geschiedenis van de NDSM 
is te vinden op: www.ndsm-werfmuseum.nl.

 De heren D. Erskine (rechts) en J. Browning van Shell 

bekijken de mast vol kogelgaten van de tanker Ondina (foto 

Australian War Memorial).

Hiswa symposium: glas zet jachtontwerp op scherp 
Het symposium dat Hiswa Vereniging twee-
jaarlijks organiseert tijdens de Marine Equip-
ment Trade Show (Mets) in Amsterdam Rai is 
ook dit jaar bedoeld voor een brede doel-
groep. Jachtbouwers, technici, jachtontwer-
pers en jachtarchitecten worden op 17 en 18 
november bijgepraat over de nieuwste bevin-
dingen op het gebied van zowel grote als klei-
ne motor- en zeiljachten. Gerenommeerde 

universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven 
uit de hele wereld delen tijdens het symposi-
um hun kennis over actuele onderwerpen. 
Aan de orde komen bijvoorbeeld trillingen in 
grote rompen, constructief lijmen, ontwerpop-
timalisatie voor kleine jachten en de voor-de-
windse prestaties van America’s Cup-zeil-
jachten. Ook eisen van eigenaren komen aan 
bod. Zij wensen steeds vaker veel ruimte en 

licht. Dat stelt interieurbouwers voor de uitda-
ging veel glas toe te passen. Construeren met 
glas in een maritieme omgeving is innovatief 
en zet ontwerpers, constructeurs, bouwers en 
regelgevers op scherp. Studenten met be-
langstelling voor de jachtbouwindustrie zijn 
ook welkom. Voor meer informatie:  
www.hiswasymposium.com.
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Nieuws

Mooie schepen en banen
COO Infrastructuur en Maritieme zaken bij het 
Havenbedrijf Rotterdam, Ronald Paul, heeft  
op vrijdag 29 augustus het vierde deel van 
“Mooie schepen en banen in de haven van 
Rotterdam” in ontvangst genomen in het  
World Port Center te Rotterdam. Schrijvers 
Cees de Keijzer en Hans Roodenburg bren-
gen sinds 2010 ieder jaar een boek uit onder 
deze titel dat gaat over de bijzondere sche-
pen en banen in de grootste haven van Ne-
derland. 
Ook in het vierde deel gaan de auteurs weer 
in op de bijzonderheden die schepen te ver-
tellen hebben, of het nu gaat over interessan-
te zaken als de afkomst van de lading of het 
lossen daarvan, uitvoering of snelheid waar-
mee wordt gevaren. Door de prettige educa-

tieve wijze wordt een bijzonder beeld gescha-
pen van de bezoekende schepen, waardoor 
het economische belang van Rotterdam nog 
eens wordt onderstreept. Want nog steeds 
biedt de haven aan circa 92.000 mensen di-
recte werkgelegenheid en men staat nog 
steeds te springen om vakkundige medewer-
kers. Met een aantal interviews met mede-
werkers op de werkvloer in dit boek tot ge-
volg.
Met deze boekenreeks blijven de auteurs on-
verminderd de blik richten op de boeiende as-
pecten van onze haven met de scheepvaart in 
al haar facetten. Met een goederenoverslag 
van 440,5 miljoen ton heeft de “Poort naar Eu-
ropa” in de Hamburg-Le Havre-range een 
marktaandeel van ruim 37 procent, waarmee 

Rotterdam onbedreigd aan de top staat. 
Het vierde deel van Mooie Schepen en Banen 
kost net als de voorgaande delen € 18,95 en is 
via de boekhandel verkrijgbaar of te bestellen 
via www.mooieschepenenbanen.nl. Ook deel 
twee en drie zijn nog voorradig.

De haven en scheepvaart in al hun facetten.

Papierloos exporteren vanuit Duitsland
Duitse bedrijven kunnen voortaan via Rotter-
dam papierloos exporteren. Na het indienen 
van een uitvoeraangifte bij de Duitse douane 
hoeft men aan de transporteur geen papieren 
documenten meer mee te geven. Dat hebben 
de Duitse en Nederlandse douanes afgespro-
ken. Voor de Rotterdamse containerterminals 
was dit papier al langer niet meer nodig. Het 
enige dat een exporteur nog wel moet doen is 
de exportlading voormelden bij Portbase, het 
Port Community System van de Nederlandse 
havens.
De nieuwe vereenvoudigde werkwijze tussen 

Duitsland en Nederland maakt op jaarbasis 
een stapel papier van circa 750 meter overbo-
dig. Door als exporteur (of expediteur) de la-
ding voor te melden via Portbase kan het 
transport naar de haven zonder verdere bege-
leidende papieren. De terminals kunnen ieder 
bezoek dan bovendien optimaal voorbereiden.
Het papierloos aanleveren van exportcontai-
ners kan bij alle grote containerterminals in 
Rotterdam: ECT Delta Terminal, Euromax Ter-
minal Rotterdam, ECT City Terminal, APM Ter-
minals Rotterdam en Uniport.
Het uitbannen van papier bij export vanuit 

Duitsland sluit bovendien naadloos aan bij de 
opening dit najaar van twee nieuwe contai-
nerterminals op Maasvlakte 2: Rotterdam 
World Gateway (RWG) en APM Terminals 
Maasvlakte II (MVII). Beide stellen het elek-
tronisch voormelden van douanedocumenten, 
lading en modaliteiten via Portbase verplicht. 
Pas daarna is het mogelijk containers te bren-
gen en te halen. Zowel RWG als APM Termi-
nals MVII richt sowieso geen terminalbalie 
meer in. Dat maakt het ook fysiek onmogelijk 
nog papieren uitvoergeleidedocumenten af te 
geven.

Onderzoeksgroep Moderne Maritieme Geschiedenis
Per 1 september starten het Maritiem Muse-
um Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rot-
terdam een onderzoeksgroep Moderne Mari-
tieme Geschiedenis. Daarin staan de geschie- 
denis van de Nederlandse scheepsbouw, de 
Rotterdamse haven en zijn verbinding met het 
achterland en de Nederlandse offshore-in-
dustrie centraal. Deze thema’s zijn onderwerp 
van academisch onderzoek en krijgen ook een 
plaats in het curriculum van de geschiedenis-

opleiding aan de Erasmus Universiteit.
Vanuit de universiteit neemt prof.dr. Hein Kle-
mann, hoogleraar sociaal-economische ge-
schiedenis deel aan de leerstoelgroep. Vanuit 
het Maritiem Museum is voormalig hoofd Col-
lecties Jeroen ter Brugge benoemd tot we-
tenschapsconservator. 
Universiteit en museum investeren in deze 
unieke verbinding tussen academisch onder-
zoek en onderwijs en het museum omdat het 

maritieme verhaal van vroeger en vandaag, 
dat het museum vertelt aan zijn bezoekers, 
steeds weer nieuwe input nodig heeft. 
De leerstoelgroep wordt gefinancierd buiten 
de reguliere subsidie van het Maritiem Muse-
um. Het leeuwendeel van de kosten wordt ge-
dragen door Rotterdamse fondsen en het 
Mondriaanfonds. 
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Door A.A. Oosting

Wat natuurlijk wel helpt is dat de overgenomen bedrijven zelf stuk voor 
stuk winstgevend en dus gezond waren. De geschiedenis van fusies en 
overnames in het grote bedrijfsleven leert echter dat één plus één lang 
niet altijd twee is, laat staan drie. Maar het moet gezegd dat topman Pe-
ter Berdowski en zijn staf er tot nog toe kennelijk redelijk in slagen de 
overgenomen bedrijven in elkaar te schuiven en synergie te ontwikkelen.
Bij dat in elkaar schuiven ontstaan dubbelfuncties en dat dan sommige 
managers van de overgenomen bedrijven hun baan kwijtraken is een ge-
geven. Ex-Smit-topman Ben Vree had geen zin onder Berdowski de 

tweede viool te spelen en was snel vertrokken. En ook de voormalige 
CEO van Dockwise, André Goedée, hield het slechts een jaar uit in de 
Raad van Bestuur van Boskalis. Maar met nog steeds veel vraag naar 
personeel met maritieme kennis zitten ook die mensen meestal niet lang 
zonder werk. 

Oudste vloot
Ondertussen bouwen Berdowski en zijn getrouwen gestaag verder aan 
de uitbouw van wat ooit ‘s werelds grootste baggeraar was tot een heel 
groot en breed aannemingsbedrijf zowel op land (denk aan MNO Vervat), 
als, en toch vooral, op zee. Tekenend voor de ontwikkeling die Boskalis 
doormaakt was misschien wel die zonnige 9 augustus toen Boskalis voor 
vrienden en relaties pronkte met het aan de Rotterdamse Wilhelminapier 
afgemeerde mega-zwareladingschip Vanguard. Een schip dus uit de 
boedel van het overgenomen Dockwise. 
De laatste keer dat Boskalis een baggerschip van enig formaat ten doop 
hield was op 10 februari 2010 toen koningin Beatrix bij IHC Merwede in 
Kinderdijk de Willem van Oranje te water liet. In de tussentijd heeft Bos-
kalis wel een aantal kleinere hopperzuigers laten bouwen, maar dat was 
toch vooral vervanging van verouderd materieel. Voor de grote overna-
megolf was al te zien dat in vergelijking met de andere grote drie in de 
baggerwereld, het Rotterdamse Van Oord en de twee Belgische partijen 
Jan De Nul en DEME de vloot van Boskalis het oudste was.
Zo kon het dus gebeuren dat wat de Rabobank vorig jaar al in een ana-
listenrapport constateerde, dit jaar ook in de jaarcijfers over 2013 werd 
bevestigd: qua omzet in het baggeren was Boskalis teruggevallen tot 
een vierde plek, nog achter Van Oord. DEME was zelfs uitgegroeid tot de 
grootste. Voor de rechtgeaarde baggeraar uit Sliedrecht, de bakermat 
van de Nederlandse baggerindustrie, zal dat misschien even slikken zijn. 
Maar een troost mag zijn dat er feitelijk door Nederlanders nog heel veel 
gebaggerd wordt over de hele wereld, zij het steeds vaker ook in Belgi-
sche dienst. DEME en Jan De Nul halen immers veel van hun personeel 
uit Nederland.

Niet investeren in overcapaciteit
Zo’n vijf jaar geleden was Boskalis nog veruit de grootste baggeraar van 

Een huishouden zal het niet zo snel lukken: veel kopen en tegelijkertijd meer verdienen, maar 
Boskalis doet het toch maar mooi wel. Sinds 2010 nam het achtereenvolgens het havensleep- en 
bergingsbedrijf Smit, wegenbouwer MNO Vervat, de zware-ladingrederij Dockwise en laatstelijk 
het zeesleepbedrijf Fairmount over. En vorige maand presenteerde het opnieuw 
recordhalfjaarcijfers, volgend op een recordwinst vorig jaar.

Tijdens de verbouwing blijft  
Boskalis gewoon de winst opvoeren
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Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.

de wereld met de grootste omzet, de hoogste winst, de dikste orderpor-
tefeuille en de grootste vloot. Maar de jongste vloot was het zeker niet. 
De gemiddelde leeftijd van de hoppers en cutters was hoger dan die van 
de andere drie in de baggerwereld. En terwijl de concurrentie massief 
investeerde in nieuwbouw zei Berdowksi destijds dat hij niet van plan 
was te investeren in overcapaciteit die alleen maar lagere tarieven zou 
opleveren.
Daar zit natuurlijk een risico aan. Wie niet op tijd investeert in zijn mate-
rieel loopt de kans op een gegeven moment bij verdeling van opdrachten 
achter het net te vissen omdat de concurrentie over veel meer en mo-
derner materieel beschikt. Nu kun je als bedrijf op twee manieren groei-
en. De eerste is investeren in uitbreiding van je capaciteit, wat dus voor-
al DEME, Jan De Nul en Van Oord deden. De scheepsbouwers van 
baggerspecialist IHC Merwede en de vele Nederlandse toeleveranciers 
verdienden er afgelopen jaren een leuke boterham aan. 

Van baggeraar naar offshore-alleskunner
Boskalis daarentegen zette vooral in op tweede manier: uitbreiding door 
middel van overnames. Maar dan niet alleen in het baggeren, maar voor-
al in specialisten in offshorewerk. Daarom was Boskalis vooral geïnte-
resseerd in de zwaar hijs- en transportafdeling en terminalactiviteiten 
van Smit. Maar toen aankoop van delen van Smit niet lukte, slokte Bos-
kalis Smit in zijn geheel op om het alsnog te kunnen herverdelen. En bij 
zwaar transport passen natuurlijk ook Dockwise en Fairmount. Daarmee 
is Boskalis flink op weg uit te groeien tot een ware offshore-alleskunner 
die overal havens kan aanleggen en uitbreiden, zeeweringen kan maken 
en offshoreprojecten voor de olie-en gasindustrie kan uitvoeren. Via een 
joint-venture met VolkerWessels-dochter VSMC is Boskalis inmiddels 
ook thuis in de aanleg van alle bekabeling voor de aansluiting van 
offshore-windmolenparken.
Die strategische keuze om Boskalis van vooral baggeraar om te vormen 
tot een veelzijdige offshore-dienstverlener heeft het bedrijf geen windei-
eren gelegd. Beursanalisten hebben altijd wel iets te klagen, ook als 
baggeraar Koninklijke Boskalis Westminster weer hele mooie jaarcijfers 
presenteert, wat het mede dankzij de grote overnames de afgelopen ja-
ren ondanks de wereldwijde recessie steeds weer heeft gedaan. Onder-
tussen blijft de koers van het aandeel gestaag stijgen wat getuigt van 
vertrouwen bij de belegger in de koers van het bedrijf.

Winsten verdubbelen
Met een omzet van 3,5 miljard euro, een orderportefeuille van 4 miljard 
euro en een nettowinst van 366 miljoen euro was Boskalis vorig jaar 
meer dan twee keer zo groot dan zijn concurrenten. Maar niet als het 
om het baggeren gaat. Daarin was Boskalis op basis van de jaarcijfers 
van de vier waterbouwers qua omzet tot een vierde plek afgedaald. Toe-
gegeven: Boskalis haalt, ook uit het baggeren, nog steeds de hoogste 
winst. Van de totale omzet haalde Boskalis vorig jaar 1269 miljoen euro 
(35,9 procent) uit de baggerij, tegen 1270 miljoen euro voor Van Oord, 
1291 voor Jan De Nul en 1569 miljoen euro voor DEME waarmee laatst-
genoemde zich nu dus de baggerkampioen mag noemen. 
Ondertussen hebben Boskalis en DEME alweer hun eerste halfjaarcij-
fers bekend gemaakt en die zien er bijzonder goed uit. Boskalis verdub-

belde zijn winst en de omzet groeide met 21 procent. En ook de bagger-
poot (dredging & inland infra) had het aanzienlijk drukker dan vorig jaar 
met bijna een verdubbeling van het bedrijfsresultaat. DEME doet het 
trouwens ook erg goed met een verdubbeling van de winst.
In hun afgelopen najaar uitgebrachte rapport voorspellen de Rabo-
bank-analisten dat de winstgevendheid van de wereldwijde bagger-
markt tot in ieder geval 2018 aanhoudt. Zij voorzien dat de baggermarkt 
de komende jaren structureel zal blijven groeien. Dat is dan te danken 
aan de groei van de wereldbevolking, de groeiende vraag naar energie, 
groei van het wereldwijde zeetransport en de steeds groter wordende 
schepen die maken dat overal havens moeten worden uitgebouwd. Daar 
komt bij dat steeds meer landen maatregelen moeten nemen tegen de 
stijging van de zeespiegel. 

Nieuwbouwwoede uitgeraasd
En daar waar de afgelopen jaren misschien nog overcapaciteit dreigde, 
trekt volgens de Rabobank-analisten de vraag nu fors aan wat ook leidt 
tot betere tarieven voor de baggeraars. De tomeloze nieuwbouwwoede 
van Jan De Nul lijkt nu over zijn hoogtepunt heen te zijn. Deze Belg moet 
overigens even een vuiltje van 400 miljoen euro aan tegenvallers weg-
werken die het bedrijf heeft opgelopen bij het werk aan het Panamaka-
naal, een klus die Boskalis liet lopen omdat juist Jan De Nul bij de offerte 
een veel lager bod uitbracht. Te laag dus, waarmee Berdwoski ander-
maal zijn gelijk betoont.
Met het uitrazen van die nieuwbouwwoede voorspellen de analisten van 
de Rabobank dat ook de winstgevendheid van alle vier de grote Belgi-
sche en Nederlandse baggeraars de komende jaren kan verbeteren. Als 
het om capaciteitsuitbreiding gaat, heeft Boskalis overigens dit jaar wel 
weer zijn bij een aanvaring in China zwaar beschadigde megahopper 
WD Fairway (35.500 m3 beuninhoud) in de vaart gebracht. En onlangs 
heeft Boskalis bij IHC Merwede ook de opdracht geplaatst voor de bouw 
van een nieuwe megacutter, een categorie waarin Boskalis de afgelo-
pen jaren behoorlijk was achtergebleven. 

Chinese ambitie
Ondertussen lijkt de wereld van de vier grote Nederlandse en Belgische 
baggeraars de komende jaren gezelschap te krijgen van het Chinese 
CHEC. De CEO van het Chinese CCCC, moedermaatschappij van CHEC, 
wil een plek in de wereldwijde baggermarkt veroveren. Tot nog toe haal-
den de Chinezen weinig werk uit het buitenland (tien procent), maar de 
groeiende economische en politieke invloed van de Chinezen in Afrika, 
Brazilië en het Midden-Oosten zou volgens de Rabobank-analisten ook 
wel eens tot meer opdrachten voor de Chinese baggeraars kunnen lei-
den.
De order die CCCC eerder dit jaar plaatste bij IHC Merwede voor de 
grootste hopperzuiger (21.000 m3 beuninhoud) die zij ooit voor een Chine-
se opdrachtgever hebben gebouwd, onderstreept de Chinese ambities. 
En in plaats van ze in eigen land te bouwen, gaan de Chinezen voor het 
beste materieel wat ze kunnen kopen. IHC Merwede is door de Chinezen 
geselecteerd als “preferred supplier” wat uitzicht biedt op een langjari-
ge relatie met veel werk voor de Nederlandse scheepsbouwers.

Tijdens de verbouwing blijft  
Boskalis gewoon de winst opvoeren
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Nieuwe opdrachten
Vier PSV’s 5000 Ice

Het Canadese Atlantic Towing Ltd., St. John’s, 
is door ExxonMobil Canada Properties and Hi-
bernia Management and Development Com-
pany Ltd. (HMDC) voor tien jaar gecontrac-
teerd voor offshoreprojecten in arctische 
wateren op de Hibernia- en Hebron-olievel-
den nabij Newfoundland en Labrador, met op-
ties op verlengingen met totaal vijftien jaar. 
Hiervoor zijn bij Damen Shipyards vier vaar-
tuigen van het type PSV 5000 (Platform Supply 
Vessel), een vergrote en aangepaste versie 
van de PSV 3300, besteld, waarvan de eerste 
in de tweede helft van 2016 moet worden op-
geleverd. De ijsklasse 1A PSV 5000 krijgt een 
diesel-elektrische voortstuwing op twee roer-
propellers en een werkdek van 940 m². Een 

van de vaartuigen wordt ingericht voor in-
spectie, reparatie en onderhoud, waarvoor 
een deininggecompenseerde dekkraan wordt 
geïnstalleerd met een SWL van 100 ton. De af-
metingen worden: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
90,00 (84,70) x 19,00 x 8,00 (6,30) meter.

Twee PSV’s 5000
Tijdens de International Tug, Salvage & OSV 
Convention tekende de Braziliaanse Wilson 
Sons Shipyard op 19 juni een contract met 
Damen Shipyards voor de engineering en le-
vering van specifi eke componenten voor twee 
DP2 Platform Supply Vessels (PSV’s) 5000 (85 
x 19 meter) met diesel-elektrische voortstu-
wing. De beide vaartuigen zijn ontworpen 
door Damen en worden gebouwd bij Wilson 
Sons Guarujá II voor Wilson Sons Ultratug, 
die ze voor zes jaar heeft vercharterd aan Pe-
trobras met een optie voor nog eens zes jaar. 
De bevoorraders worden uitgerust met een 
verrijdbare loopkraan.

Twee StanPatrols 5009
De Ecuadoriaanse kustwacht laat twee Stan-
Patrols (bouwnummers 549603 en 549604) 
bouwen bij Astilleros Navales Ecuatorianos 
(Astinave) in Guayaquil aan de oever van de 
Guayas-rivier onder supervisie van Damen 
Shipyards en met toelevering van Damen 

Technical Cooperation (DTC). De gegevens 
van de StanPatrol 5009 zijn: 478 bt, L o.a. x B x 
H (dg) = 50,02 x 9,40 x 4,30 (3,50) meter. De 
voortstuwing wordt geleverd door vier Cater-
pillar-hoofdmotoren, type C32, totaal vermo-
gen 5800 pk of 4324 kW bij 2300 tpm via WVS 
730 op vier vaste schroeven voor een snelheid 
van 23 knopen. De bunkercapaciteit is 90 m³. 

Twee ATD’s 2909
Bij Damen Shipyards Cape Town zijn vanaf 
maart twee sleepboten van het type ATD 2909 
in aanbouw voor de Zuid-Afrikaanse marine. 
Bouwnummer 545305 (imo 9734862) moet in 
december 2015 en bouwnummer 545306 (imo 
9734874) in augustus 2016 worden opgeleverd 
als vervangers voor de sleepboten De Noord 
(51 jaar oud) en De Mist (39 jaar oud). De ge-
gevens van de ATD 2909 zijn: 370 bt, L o.a. x B 
x H (dg) = 29,13 x 9,98 x 4,00 (4,95) meter. De 
voortstuwing wordt geleverd door twee Ca-
terpillar-hoofdmotoren, type 3512C HD/TA/C, 
met een totaal vermogen van 4023 pk of 3000 
kW bij 1600 tpm op twee RR-roerpropellers, 
type US 205, met een diameter van 2150 mm 
voor een trekkracht van 43 ton en een snel-
heid van 13,2 knopen.

Door G.J. de Boer

Atlantic Towing bestelde vier PSV’s 5000 Ice.

Wilson Sons gaat twee PSV’s 5000 bouwen.

Twee StanPatrols 5009 voor de Ecuadoriaanse kustwacht.

Damen Shipyards bouwt twee ATD’s 2909 voor de 

Zuid-Afrikaanse marine.
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Tewaterlating
Urban Sprinter 2000
Bij Afai Southern Shipyard in Guangzhou 
werd op 14 augustus de eerste veerboot van 
het type Urban Sprinter 2000 te water gelaten. 
De naam van het schip is nog niet bekend om-
dat die nog moet worden gekozen door de be-
volking van Rio de Janeiro en Niterói. Setrans 
(Secretaria de Estado de Transportes do Rio 
de Janeiro) bestelde op 15 maart 2013 zeven 
aluminium veerboten van dit type dat is ont-
worpen door CoCo Yachts Holland BV in Heu-
kelum. De zeven Urban Sprinters 2000 zijn be-
stemd voor de veerdienst in de Baai van 
Guanabara tussen Rio de Janeiro en Niterói. 
Na de proefvaarten in oktober wordt de eer-
ste veerboot naar Rio de Janeiro verscheept 
en daarna elke vier maanden twee zodat bin-
nen een jaar de hele serie is opgeleverd. De 
double ended ferry’s krijgen een accommoda-
tie voor 2000 passagiers (1000 stoelen + 1000 
staanplaatsen) en acht bemanningsleden. 
Met een dienstsnelheid van 18 knopen duurt 
de overtocht tien minuten. Zes veerboten 
(bouwnummers ASA 042-047) krijgen een die-
sel-elektrische voortstuwing; de zevende 
(bouwnummer ASA 048) wordt uitgerust met 
dual-fuel-elektrische voortstuwing. De Urban 
Sprinter (L o.a. x B (dg) = 78,40 x 14,80 (1,80) 
meter) heeft twee gescheiden machineka-

mers (één voor en één achter) met een Cater-
pillar 3512-C dieselgenerator op twee Veth-
roerpropellers en een hulpgenerator voor de 
overige stroomvoorziening aan boord. 

Opleveringen
Strandway
CIG Shipbuilding (voorheen Shipkits), Gronin-
gen, leverde 24 juni de 4500 m³-hopperzuiger 
Strandway (bouwnummer 321, imo 9664457) 

op aan BW Marine (Cyprus) Ltd. (Boskalis 
Westminster N.V.), Limassol. Het casco, dat 
werd gebouwd bij Partner Sp. z.o.o. in Stettin, 
kwam op 30 januari achter de mslb Viking in 
Schiedam aan, waarna het werd afgebouwd 
bij Scheepswerf L.J. Boer in Sliedrecht. De 
proefvaarten werden gehouden vanaf 13 juni 
op de Noordzee. De belangrijkste gegevens 
van de Strandway zijn: 4320 bt, 1296 nt, 5950 
dwt, L o.a. (l.l.) x B x H = 92,10 (84,89) x 19,00 x 
7,25 meter. De maximumdiepgang is 5,93 me-
ter bij 5392 dwt en 6,82 meter bij 6750 dwt. De 
twee Caterpillar-dieselgeneratoren leveren 
een totaal vermogen van 9472 kW bij 1600 tpm 
voor de aandrijving van twee roerpropellers (2 
x 1491 kW) voor een snelheid van 11 knopen, 
een boegschroef (500 kW), perspomp (3650 
kW), zandpomp (1825 kW) en twee jetpompen 
(2 x 746 kW). De bunkercapaciteit is 379 m³. 
De diameter van de zuig/persbuis is 900 mm. 
De hopperzuiger is inzetbaar tot 15 mijl uit de 
kust bij gemiddelde golfhoogten tot 2,5 meter 
of tot 20 mijl uit een haven. De maximale bag-
gerdiepte is 30 meter. De Strandway is de 
tweede van een serie van drie door Conoship 
ontworpen baggervaartuigen. De eerste was 
de Causeway (bouwnummer 320, imo 9653197), 
die 2 augustus 2013 werd opgeleverd. De der-
de wordt de Freeway (bouwnummer 322, imo 
9691682), waarvan het casco op 4 augustus 
door de mslb Neptune Mariner in Schiedam 
werd afgeleverd. 

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

De eerste Urban Sprinter 2000 werd in Guangzhou te water gelaten.

De Strandway is de tweede hopperzuiger van een serie van drie (foto Flying Focus).
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Eddy 1
Bij Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessen-
dam is op 11 juni de eerste sleepboot van het 
type Eddy 30-65, de Eddy 1 (bouwnummer S 
2012.082), in dienst gesteld. De Eddy Tug (Effi-
cient Double-ended Dynamic Tug) is ontwor-
pen en in een periode van vijf jaar ontwikkeld 
door Baldo Dielen en Walter Gruijthuijsen. Het 
prototype van de revolutionaire sleepboot is 
gebouwd voor eigen rekening van de werf en 
ondergebracht bij de dochteronderneming 
Rederij Holland Offshore in Werkendam. De 
bouw begon op 10 oktober waarna de sleep-
boot op 5 mei met de drijvende bokken Mata- 
dor en Matador 2 te water is gezet. Van 2 tot 
en met 5 juni zijn proefvaarten gemaakt in Eu-
ropoort en op 10 juni op het Calandkanaal. De 
Eddy 1 kan in elke richting opereren zonder 
dat de prestaties verminderen. Het bijzondere 
van deze sleepboot is de voortstuwingsinstal-
latie die bestaat uit twee Mitsubishi-hoofdmo-
toren, type S16R, totaal 3220 kW of 5945 pk bij 
1600 tpm en twee Scania-generatoren, type 
DI 16, totaal 1136 kW (in twee gescheiden, 
maar identieke machinekamers), waarmee 
twee Schottel-roerpropellers (één voor en 
één achter), type SRP3000PTI met een diame-
ter van 2400 mm, worden aangedreven. Naar 
keuze kan diesel-direct, diesel-elektrisch, hy-
bride of dual-fuel (LNG/MDO) worden geva-

ren. Vrijvarend kan de Eddy 1 met de twee 
elektromotoren een snelheid behalen van 9 
knopen. Met één dieselmotor kan een snel-
heid van 12 knopen worden behaald. Wan-
neer een maximale trekkracht van 65 ton is 
vereist, worden zowel de twee dieselmotoren 
als de twee dieselgeneratoren bijgezet. De 
maximumsnelheid is 13,5 knopen. De gegevens 
van de Eddy 30-65 zijn: 399 bt, 119 nt - L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 30,30 (28,95) x 13,40 x 7,91 
(4,75) meter. De bunkercapaciteit is 108,37 m³. 
Aan boord is accommodatie voor acht perso-
nen in zes hutten. Opvallend is dat de sleep-
lier niet achter op het werkdek is geïnstal-
leerd, maar voor het stuurhuis. De Eddy 1 kan 
worden ingezet bij het assisteren van zee-
schepen in de haven en als escortsleper. Di-
rect na de overdracht vertrok de Eddy 1 naar 
Hamburg om tijdens de 23ste ITS (Internatio-
nal Tug, Salvage & OSV Convention and Exhi-
bition) van 16 tot en met 20 juni demonstraties 
te geven op de Elbe.

Alnadorah, Irasa, Mercurius en Svitzer 
London
In de Halong Baai bij Haiphong zijn op 10 april 
twee sleepboten van het type StanTug 2608, 
een sleepboot van het type ASD 3213 en een 
van het type ASD 3212 door het zwarelading-
schip Da Kang (2013 - 22.566 bt) met eigen 

kranen aan boord gehesen. De vier sleepbo-
ten waren gebouwd bij de aan Damen Ship-
yards gelieerde Song Cam Shipyard, Haip-
hong. De twee StanTugs 2608, de Alnadorah 
(bouwnummer 509853, imo 9692040) en de Ira-
sa (bouwnummer 509854, imo 9692052) waren 
bestemd voor Tobruk. De gegevens van de 
StanTug 2608 zijn: 176 bt, L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 26,16 (23,69) x 8,54 x 4,05 (3,90) meter. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee 
Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512C TA/C, 
met een vermogen van 3300 rpk of 2460 kW bij 
1800 tpm via twee reductiekasten WAF 675L 
(7,476 : 1) op twee Kaplan II-schroeven in Op-
tima-straalbuizen met een diameter van 2350 
mm voor een trekkracht van 46 ton en een 
snelheid van 12,6 knopen. De bunkercapaci-
teit is 73,9 m³. De sleepboot is uitgerust met Het prototype van de Eddy 30-65 (foto Teun Put).

De Irasa is een van de StanTugs 2608 voor Tobruk.

De ASD 3213 Mercurius voor Iskes Towage & Salvage.

De Svitzer London is van het type ASD 3212.
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twee roeren. Aan boord is accommodatie 
voor acht personen. 
De ASD 3213 Mercurius (bouwnummer 
512533, imo 9695523) voor Iskes Towage & 
Salvage, IJmuiden, en ASD 3212 Svitzer Lon-
don (bouwnummer 512533, imo 9695523) voor 
Svitzer Marine werden op 20 mei in de Prin-
ses Amaliahaven in Rotterdam gelost. Na te 
zijn afgebouwd bij Maaskant Shipyards Stel-
lendam BV is de Mercurius op 18 juli opgele-
verd aan Mercurius Tug BV (Iskes Towage & 
Salvage), IJmuiden. De proefvaart en trek-
proeven werden gehouden op 8 en 9 juli. De 
sleepboot kwam op 22 juli voor de eerste maal 
in de thuishaven aan. De ASD 3213 heeft een 
tonnage van 484 bt en 145 nt. De afmetingen 
zijn: L o.a. x B x H (dg) = 32,44 x 13,29 x 5,50 
(6,00) meter. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 
C280-8 L, op twee RR-roerpropellers, type US 
285 CP, met een diameter van 3000 mm. Het 
vermogen is 7365 pk of 5420 kW bij 1000 tpm 
voor een trekkracht van ruim 83,2 ton en een 
snelheid van 14 knopen. De bunkercapaciteit 
is 200 m³. 
De aan Damen Shipyards gelieerde Vietname-
se Song Cam Shipyard in Haiphong leverde de 
sleepboot Svitzer London (bouwnummer 
512532, imo 9695511) op aan Svitzer Marine 
Ltd., Middlesborough. De ASD 3212 werd op 1 
februari te water gelaten. De gegevens van 
de ASD 3212 zijn: 447 bt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) 
= 32,70 (31,25) x 12,85 x 5,35 (5,06) meter. De 
sleepboot wordt voortgestuwd door twee Ca-
terpillar-hoofdmotoren, type 3516C HD+TA/D 
met een totaal vermogen van 6772 pk of 5050 
kW bij 1800 tpm op twee RR-roerpropellers, 
type US 255 CP, met verstelbare schroeven 
met een diameter van 2800 mm voor een trek-
kracht van 80,5 ton en een snelheid van 14 

knopen. De bunkercapaciteit is 145 m³. Op 26 
mei is de sleepboot overgedragen en aan 
Svitzer Rotterdam beschikbaar gesteld. Op 7 
juni verleende de Svitzer London de eerste 
assistentie in Europoort aan de vertrekkende 
Elly Maersk.

Bhagwan Pride
Damen Shipyards Changde leverde een sleep-
boot van het type ASD 2310, de Bhagwan Pride 
(bouwnummer 512912, imo 9735086), op aan 
Bhagwan Marine Pty. Ltd., Geraldton. De ge-
gevens van dit type sleepboot zijn: 217 bt, af-
metingen L o.a. x B x H (dg) = 22,73 (20,38) x 
10,43 x 4,50 (4,77) meter. De voortstuwingsin-
stallatie bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmo-
toren, type 3512C TA HD+/C, totaal vermogen 
4023 pk/3000 kW bij 1600 tpm, op twee RR-roer- 
propellers, type US 205 Mk1, elk met een dia-
meter van 2200 mm voor een snelheid van 12,4 
knopen en een trekkracht van 48,7 ton. De 
bunkercapaciteit is 61,6 m³. Aan boord is ac-
commodatie voor zes personen. 

Hauraki
De Hauraki (bouwnummer 512278, imo 
9681015) vertrok 18 juli op eigen kracht van 
Shanghai naar Auckland via Papua New Gui-
nea. Na een reis van 5300 mijl kwam de Hau-
raki op 18 augustus in Waitematã-haven aan 
waar de sleepboot feestelijk werd verwel-
komd. De sleepboot van het type ASD 2411 is 
gebouwd bij Damen Shipyards Changde in op-
dracht van de havenautoriteiten van Auck-
land. De gegevens van de ASD 2411 zijn: 250 
bt, 75 nt; afmetingen L o.a. x B x H (dg) = 23,98 
x 11,33 x 4,60 (5,56) meter. De voortstuwingsin-
stallatie bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmo-
toren, type 3516C TA HD+/D, totaal vermogen 

5632/4200 kW bij 1600 tpm, op twee RR-roer-
propellers, type US 255 Mk1, elk met een dia-
meter van 2600 mm, voor een snelheid van 
13,3 knopen en een trekkracht van 70,2 ton. 
De bunkercapaciteit is 67,6 m³.

MTS Vanguard
Marine & Towage Services (MTS Group) in 
Brixham nam op 27 mei de Shoalbuster MTS 
Vanguard over van Damen Shipyards Hardinx-
veld. De gegevens van de Shoalbuster 3209 
zijn: tonnages: 327 bt en 98 nt, afmetingen: L 
o.a (l.l.) x B x H (dg) = 32,27 (30,00) x 9,35 x 4,40 
(3,40) meter. De MTS Vanguard wordt voort-
gestuwd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3512C TB/GD, totaal vermogen 3500 pk/ 
2610 kW bij 1600 tpm via WAF 772 L (6,44 : 1) 
op twee vaste schroeven in Optima-straalbui-
zen met een diameter van 2250 mm, voor een 
trekkracht van 50,5 ton en een snelheid van 
11,5 knopen. De hydraulisch aangedreven 
boegschroef heeft een vermogen van 350 rpk. 
De bunkercapaciteit is 220 m³.

Fox Fighter
Bij Damen Shipyards in Hardinxveld is op 3 
juni de MultiCat 2712 Fox Fighter (bouwnum-
mer 571687, imo 9698082) gedoopt door Moni-
ca Tetlie. Negen dagen later is de werkboot 
overgedragen aan Samba A/S, Lepsoy. De 
werkboot was op 8 mei besteld en uit voor-
raad geleverd. Het casco is op 7 mei 2013 te 
water gelaten en op 31 mei door de mslb 
Westsund in Dordrecht afgeleverd. De Fox 
Fighter maakte op 5 en 6 juni de proefvaart in 
Europoort. De gegevens van de MultiCat 2712 
zijn: 296 bt, 88 nt L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 27,27 
(23,99) x 12,50 x 3,90 (3,05) meter. Twee Cater-
pillar-hoofdmotoren, type C32 TT Acert, met 

Damen Shipyards Changde bouwde de ASD 2310  

Bhagwan Pride.

De ASD 2411 Hauraki bij aankomst in Auckland. De MTS Vanguard is een Shoalbuster 3209.
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een vermogen van 1790 kW bij 1800 tpm via 
WAF 572L (7,091 : 1) op twee vaste schroeven 
in Optima-straalbuizen, diameter 1900 mm, 
voor een trekkracht van 34,8 ton en een snel-
heid van 10,5 knopen. De hydraulische boeg-
schroef heeft een vermogen van 200 pk of 184 
kW. De bunkercapaciteit is 109,5 m³. Aan 
boord is accommodatie voor zeven personen.

Duwboten voor Impala de Colombia
Aan de Monnickendamkade in IJmuiden zijn 
op 23 juli vier duwboten van Impala de Colom-
bia geladen aan boord van de Tracer van Big-
lift Shipping, Amsterdam. Twee duwboten van 
het type KP 1250, de Impala Puerto Berrio 
(bouwnummer 269) en de Impala Puerto Triun-
fo (bouwnummer 270), die zijn gebouwd bij 
Scheepswerf De Kaap (Bodewes) in Meppel, 
werden in het ruim gestuwd, terwijl twee 
duwboten van het type KP 3400, de Impala La 
Gloria (bouwnummer 267/103) en de Impala El 
Banco (bouwnummer 271/104), die zijn ge-
bouwd bij Bodewes Shipyards in Harlingen, 

op de luiken zeevast werden gezet. De vol-
gende dag vertrok de Tracer naar Barranquil-
la. De afmetingen van de KP 3400 zijn: L o.a. x 
B x H (dg) = 33,70 x 11,20 x 2,76 (1,80) meter. 
De KP 3400 wordt voortgestuwd door drie Ca-
terpillar-hoofdmotoren, type 3512C Dita, met 
een totaal vermogen van 4500 pk of 3354 kW 
bij 1600 tpm via WAF 665L (4,080 : 1) op drie 
vaste schroeven met een diameter van 1450 
mm in straalbuizen voor een snelheid van 9 
knopen. Aan boord is accommodatie voor 
twaalf personen. Het gewicht van de duwboot 
is 170 ton. De kleinere KP 1250 (29,50 x 11,20 
meter) heeft een vermogen van 1700 pk of 
1250 kW. De duwboten met geringe diepgang 
zijn speciaal ontworpen voor de zesbaksduw-
vaart op de ondiepe Magdalena-rivier. Deze 

1528 km lange rivier stroomt noordwaarts van 
de Andes naar Barranquilla aan de Caraïbi-
sche Zee in het westelijk deel van Colombia. 
Met dubbelwandige 2500 tons-bakken (60 x 16 
x 1,85 meter) worden grondstoffen zoals kolen 
en ertsen vervoerd tussen het landinwaarts 
gelegen Barrancabermeja en de zeehaven 
Barranquilla. Hiermee is de grote opdracht 
van Impala, een honderd procent dochteron-
derneming van Trafigura Beheer BV, die zeven 
KP3400-duwboten en acht KP1250-duwboten 
omvatte, binnen anderhalf jaar afgerond.

Offshore Waddenzee
Bij de Oranjewerf in Amsterdam is op 20 au-
gustus de FCS 2008 Offshore Waddenzee 
(bouwnummer 532602) gedoopt en overgedra-

De MultiCat 2712 Fox Fighter werd in Hardinxveld afgebouwd.

Scheepswerf De Kaap leverde de laatste vier duwboten op aan Impala (foto M. Coster).

De Offshore Waddenzee is de tweede FCS 2008 die door Damen Den Helder is opgeleverd (foto Flying Focus).
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gen aan Offshore Wind Services (OWS). Het 
casco van de catamaran werd gebouwd bij 
Machinefabriek Luyt in Den Oever en op 22 
november 2013 met twee mobiele kranen te 
water gezet. De afbouw vond plaats in Den 
Helder bij Damen Shipyards. Damen kon het 
vaartuig binnen twee maanden uit voorraad 
leveren met enkele aanpassingen zoals een 
extra generator en een knikarmkraan aan 
stuurboord. De gegevens van de FCS 2008 
zijn: 103 br, L o.a. x B x H (dg) = 19,70 x 8,40 x 
2,95 (1,70) meter. Het geheel van aluminium 
gebouwde vaartuig wordt voortgestuwd door 
twee MTU-hoofdmotoren, type 8V200M72, met 
een totaal vermogen van 1956 pk of 1440 kW 
via twee ZWVS op twee vaste schroeven voor 
een snelheid van 25 knopen en een actieradi-
us van 700 mijl. De bunkercapaciteit is 11 m³. 
Het vrije dekoppervlak is 50 m² met een maxi-
maal 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 ac-
commodatie voor vier bemanningsleden en 
twaalf technici. Na de overdracht vertrok de 
Offshore Waddenzee in charter van Van Oord 
naar Luchterduinen Offshore Wind. De FCS 
2008 is een kleinere versie van de succesvolle 
FCS 2610, waarvan er inmiddels vier zijn afge-
bouwd in Den Helder en twee verkocht. 

William Shakespeare 
Na een bouwtijd van negen maanden is 26 
mei het vijfsterren riviercruiseschip William 
Shakespeare het droogdok van de Veka-werf 

in Lemmer uitgevaren. Nog geen week later, 
op 3 juni, is het riviercruiseschip Select Voya-
ges uit Arnhem (onderdeel van de Veka 
Groep) gedoopt in Werkendam. De doop werd 
verricht door Isa en Nova Versluis, dochters 
van Veka-directeur Peter Versluis. De William 
Shakespeare (110 x 11,45 x 2,75 meter) heeft 
drie dekken (Romeo, Othello en Hamlet) in het 
hotelgedeelte en twee in het bar/lounge/res-
taurantgedeelte. Er is accommodatie voor 152 
passagiers in 76 hutten en 43 bemanningsle-
den in 23 hutten. De voortstuwing wordt gele-
verd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type C32 (totaal 1492 kW) op twee contra-ro-

terende schroeven van Veth Propulsion, 
waarmee het schip een snelheid haalt van 22 
kilometer. De boegschroef is diesel-direct 
aangedreven. De bunkercapaciteit is 110 m³. 
De William Shakespeare is vijf jaar lang, zes 
maanden per jaar, gecharterd door een Brits 
reisbureau en deze zomer vaart het schip in 
het Rijngebied. Onder commando van kapitein 
Sjaak de Kleijn vertrok het schip de volgende 
dag naar Keulen om de eerste passagiers aan 
boord te nemen. 

Scenic Gem 
Shipyard De Hoop in Lobith leverde op 19 juni 
het riviercruiseschip Scenic Gem (bouwnum-
mer 463) op aan Scenic Tours nadat op 11 
april een proefvaart was gemaakt op de Rijn. 
De Scenic Gem is speciaal ontwikkeld om de 
rivier de Seine tot Honfleur te bevaren. De af-
metingen van het riviercruiseschip zijn: L o.a. 
x B x H = 110,00 x 11,45 x 3,25 meter. De diep-
gang is operationeel 1,50 meter, geballast 2,10 
meter en de kruiplijnhoogte is 6,00 meter. De 
130 passagiers worden ondergebracht in 65 
hutten. Voor de bemanning zijn twintig dubbe-
le hutten en vier enkele hutten beschikbaar, 
totaal 44. Twee dieselmotoren van elk 746 kW 
drijven twee Z-drives met contra-roterende 
schroeven aan. De boegschroef heeft een 
vermogen van 285 kW. De bunkercapaciteit is 
200 m³. 

De William Shakespeare is door Veka Lemmer in een recordtijd gebouwd (foto Flying Focus).

De Hoop ontwikkelde de Scenic Gem speciaal voor de Seine.
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Bernardus
Stijgende brandstofkosten en strengere voor-
schriften voor beperking van emisies waren 
aanleiding het E3-project te starten en onder-
zoek te doen naar innovatieve oplossingen. 
Door middel van computersimulaties maakte 
de researchafdeling van Damen analyses ge-
baseerd op het inzetprofiel van de sleepboot 
en bedrijfsuren en kwam tot de conclusie dat 
een combinatie van drie voortstuwingsmoge-
lijkheden de beste en efficiëntste oplossing 
was. De hybride voortstuwing ging niet ten 
koste van het vermogen en de uitstoot van 
NOX, HC, CO, SOX, CO2 en fijnstof verminderde 
aanzienlijk evenals het brandstofverbruik. Is-
kes Towage & Salvage in IJmuiden nam op 16 
mei de eerste ASD 2810 Hybrid over van Da-
men Shipyards. De Bernardus (bouwnummer 
512319, imo 9668025) vertrok direct na de 
overdracht op eigen kracht uit Galati en kwam 
op 2 juni in IJmuiden aan. De sleepboot was 
op 9 oktober 2013 te water gelaten. De be-
langrijkste gegevens van de ASD 2810 E3 zijn: 
295 bt, 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 

MTU-hoofdmotoren, type 16V4000M53 Tier 2 
met een totaal vermogen van 3680 kW/4935 
rpk bij 1600 tpm en/of een MTU-dieselgenera-
tor, type 12V2000M41B, 800 kVA, 440 V – 60 Hz, 
op twee RR US 205 roerpropellers met een di-
ameter van 2400 mm voor een trekkracht van 
60,2 ton en een snelheid van 13,4 knopen. 
Snelheid alleen op de generator: 8,5 knopen. 
Tussen de hoofdmotoren en de roerpropellers 
zijn twee extra koppelingen ingebouwd en 
twee watergekoelde ABB-elektromotoren, 
type M3LP450, met elk een vermogen van 230 
kW of 308 pk bij 900 tpm. Door een combinatie 
van diesel-directe, diesel-elektrische voort-
stuwing en stroomvoorziening door middel 
van accu’s kan een brandstofbesparing wor-
den bereikt tot dertig procent en een emissie-
vermindering van veertig procent in vergelij-
king met conventionele sleepboten zoals de 
ASD 2810 Argus (bouwnummer 511580, imo 
9600762). De Bernardus is bovendien uitgerust 
met een 2 x 120 kWh accusysteem waardoor 
het mogelijk is alle dieselmotoren uit te scha-
kelen en een uur volledig elektrisch te kunnen 
manoeuvreren met een snelheid van 5 kno-
pen. Dezelfde stroombron kan ook acht uur 

worden benut wanneer de sleepboot op stati-
on ligt. Hiermee kan nog eens tien tot vijftien 
procent brandstof worden bespaard en het is 
’s nachts voor de bemanning ook nog eens 
comfortabeler. Op het dekhuis zijn zonnepa-
nelen gemonteerd voor het opladen van de 
24V-accu’s voor het starten van de motoren 
en als noodstroomvoorziening voor de naviga-
tieverlichting en radio-apparatuur. Verder is 
de sleepboot geheel voorzien van LED-ver-
lichting. De hybride-uitvoering van de ASD 
2810 vergt een iets hogere investering, name-
lijk tien procent meer dan een gewone ASD 
2810. Er is accommodatie voor zeven perso-
nen in drie een- en twee tweepersoonshutten. 
Van 16 tot en met 20 juni werd de Bernardus 
gepresenteerd bij de ITS in Hamburg. Inmid-
dels zijn vier ASD’s Hybrid in aanbouw bij Da-
men Shipyards in Galati, drie voor de Konink-
lijke Marine (bouwnummers 512357 – 59) en 
één voor de voorraad (bouwnummer 512320).

Albatros
Bremerports GmbH & Co K.G. nam de Alba-
tros, een StanTug 1606, over van Damen Ship- 
yards. Deze werkboot, die geschikt is voor 
sleep- en afmeerdoeleinden, werd gebouwd 
als bouwnummer 503174. De ST 1606 heeft als 
afmetingen: L o.a. x B x H (dg) = 16,76 x 5,94 x 
2,54 (2,25) meter. Twee Caterpillar-hoofdmoto-
ren, type C18 TA/B, via WAF 264L (4,5 : 1) op 
twee vaste Kaplan II-schroeven in Optima- 
straalbuizen met een diameter van 1350 mm, 
hebben een totaal vermogen van 1216 pk/896 
kW bij 1800 tpm voor een trekkracht van 16,1 
ton en een snelheid van 11,2 knopen. De bun-
kercapaciteit is 14,2 m³. De sleepboot heeft 
twee roeren.De Bernardus is de eerste sleepboot van het type ASD 2810 Hybrid (foto Flying Focus).

De StanTug 1606 Albatros voor Bremen.
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Why Are Seafarers Denied Shore Leave 
in the USA?
Shore leave significantly improves seafarers’ health and efficient 
operation of a vessel. The Seamen’s Church Institute’s Center for  
Seafarers’ Rights collected data pertaining to seafarers’ access to  
shore leave for the thirteenth year in a row as part of its annual  
Seafarer Shore Leave Survey, asking port welfare workers in 27 
ports around the USA to monitor seafarers’ shore leave on vessels 
they visited during the last week in May. Results show the large ma-
jority of seafarers denied shore leave are denied it because of lack 
of visas. This year’s survey was the first since the Maritime Labour 
Convention (MLC, 2006) came into force. This Convention requires 
ship owners to pay for seafarers visas. Some eighty per cent of the 
seafarers denied shore leave for lack of visa served on ships regis- 
tered in countries where the MLC, 2006 is in force. Flag states are 
apparently not properly enforcing compliance with this part of the 
Convention. Even for some seafarers who have obtained visas, gai-
ning access to areas outside the port can be difficult. Many must rely 
on transport from local sources, such as seafarer welfare organisa- 
tions. But sometimes terminal operators restrict access by these or-
ganisations to the docked vessels, and in some terminals, seafarers 
must pay a private company, usually at great expense, to escort 
them instead. The Report also mentions other restrictions preventing 
shore leave and offers observations on how to alleviate some of the 
issues. For the full report, see www.seamenschurch.org.

Solas for Warships: Nato Publishes New 
Edition of Naval Ship Code
The International Naval Safety Association (Insa) has produced the 
Edition E of the Naval Ship Code, which has been published by Nato 
as Anep-77. The Naval Ship Code is intended to provide a naval al-
ternative to the commercial ship safety standard Solas and is the re-
sult of cooperation of the navies and classification societies involved 
in Insa. This Edition E includes updated chapters on navigation and 
dangerous goods. It is the intention of Insa for the Naval Ship Code 
to become established as a common goal based standard for naval 
ship safety. Insa has seventeen members: ten navies and seven clas-
sification societies. The benchmarking of the Code against Solas is 
an important feature and in many areas, the links back to their Solas 
origin are maintained, demonstrating equivalence with statutory sa-
fety regulations. The Naval Ship Code is freely available and Edition 
E can be downloaded from www.nato.int under standardisation 
agreements. Further details on Insa and draft editions are on  
www.navalshipcode.org. (Warship Technology) 

New Steel Triples Hull Collision  
Performance
A Mitsui O.S.K. Lines bulk carrier is the first vessel to adopt the 
NSafe-Hull, a highly ductile steel plate for shipbuilding with improved 
collision safety. This new steel was developed by Nippon Steel and 
Sumitomo Metal (NSSMS). It has excellent ductility whilst maintai-
ning the good workability (such as machinability and weldability) of 
conventional steels. Because of this high ductility, the energy ab- 
sorbed before hull failure in a side-on collision is roughly triple that 
of that for a ship made of conventional steels. Owing to its improved 
anti-breaking performance in case of collision, it contributes to pre-
venting oil leakage resulting in environmental pollution and the in-
gress of water into cargo holds. On the ship for Mitsui O.S.K., ap-
proximately 3000 tons of NSafe-Hull was used for the structural parts 
where high collision safety performance was required, such as side 
plates of cargo holds and fuel tanks. (Maritime-Executive) 

New Solas Requirements for Enclosed 
Space Entry and Rescue Drills
According to new requirements to Solas Chapter III, regulation 19, as 
from 1 January 2015, crew members will be required to participate in 
an enclosed space entry and rescue drill on board the ship at least 
once every two months. The IMO is also finalising mandatory requi-
rements for portable atmosphere testing instruments to be carried on 
board. These portable testing devices will be used to test enclosed 
spaces from the outside to make sure they are safe to enter. (IMO)

Port State Control Inspection  
Campaigns
The Concentrated Inspection Campaign (CIC) for the Paris, Tokyo, 
Black Sea and Indian Ocean MoU’s inspection areas will be directed 
at the requirements regarding hours of rest as specified in the 
amended STCW ‘78. Port state control officers will verify that deck 
and engine room watchkeepers’ hours of rest comply with the re-
quirements, paying particular attention to the Minimum Safe Man-
ning Document and the records of rest. 
In a joint press release dated 29 July, the Paris and Tokyo MoUs have 
published a questionnaire of ten selected items to be used by in-
spectors during their regular inspections. Similar questionnaires are 
likely to be used in all other MoU regions. 
The Caribbean MoU will start a concentrated inspection campaign to 
establish compliance with the fire safety requirements contained in 
Solas Chapter II-2 and the International Fire Safety Systems Code. 
The inspectors will verify that the firefighting equipment is readily 
available and properly maintained. (Gard P&I Club) 

Door ir. W. de Jong
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Door ir. R. Lutje Schipholt 
KNL. OON. C.Eng. Hon.FIMarEST

Adapt and Transform, 
the Dutch Naval Practice (2)
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

Tot zijn pensionering in 1994 had Ruurd Lutje Schipholt als 
schout-bij-nacht de leiding over Communication and Infor-
mation 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.

Compact Multi-Purpose Frigate Design
The M frigate was in many ways the end of a continuous trend in 
the development of the Royal Netherlands Navy frigates hull design. 
For the M class, compactness and light weight were for various 
reasons the major ship platform design drivers. This was partly po-
litically motivated. The M frigate was not allowed to have a greater 
length than the S frigate. It was believed that to allow bigger dis-
placement and length would drive up the cost. In the absence of 

strict design and development control, this might have been true. 
“Multi-purpose” meant the frigate should be a real “man of all 
trades”: fi t for anti-submarine warfare, air defence and anti-surface 
warfare: a complicated compromise.
It was mostly the case that the sensor, weapon and communica-
tion (SeWaCo) design was not frozen when the ship platform defi -
nition was completed. Understandably, since those SeWaCo sys-
tems have, in general, half the lifetime of the 25 years of the ship 
platform, they have to be fi xed in the design defi nition as late as 
possible. The practice was to leave space for those systems in the 
fi nal platform design, as was the case in most navies. This, of 
course, left the door open to unscheduled cost increases during 
construction. Strict cost control was nevertheless maintained dur-
ing the completion of the eight M frigates, delivering them within 
budget and on time. But this was not without problems and costly 
solutions were required for this type of design philosophy. To give 
a simple example, each cabin design had to be individually tai-
lored, depending on its position in the ship. Furthermore, the late 
and sketchy space and system design for SeWaCo equipment 

Part 2
This article has been divided into three parts. The fi rst part dealt 
with developments in the Dutch Royal Navy as experienced by 
author Ruurd Lutje Schipholt from the early sixties up to the in-
troduction of ship borne helicopters. This second part continues 
from there. The third and fi nal part will be published in a coming 
issue of SWZ Maritime.

Three generations of Dutch frigates, from left to right: the F801 HNLMS Tromp of the Tromp class (from Wikimedia Commons), the F807 HNLMS Kortenaer of the Kortenaer class (from Wikimedia 

Commons) and an M frigate of the Karel Doorman class. 
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proved to be a rather ineffective method of building. The steel 
costs when building bigger frigates are small compared to the to-
tal ship price. Abandoning that rather artificial pressure on ship 
size in the design, creates more on board space, which enables 
more modular solutions to be adopted.

Modular Designs for Specific Tasks
In the design and construction of our four air defence frigates and 
four ocean going patrol vessels (OPVs) at a later date, this idea of 
compact design was therefore abandoned and a platform has been 
created that allows enough space for standardising the crew quar-
ters and systems in a more modular way and creating a stable and 
seaworthy helicopter and SeWaCo platform. In addition, in later de-
signs, we largely said farewell to the concept of multi-purpose frig-
ates. A frigate in other words, that is suitable for all types of threats 
and missions. More specialised ships for special tasks and with the 
appropriate technical specifications were becoming the main 
stream of our design philosophy.
Electronic miniaturisation ensured compact SeWaCo systems. The 
various sensor and search systems are presently integrated in com-
plete sensor masts, delivered as a separate Thales unit. That eased 
the design problems of the ship platform and enabled late delivery 
in the ship construction programme of these sensor systems. For 
example, the new OPVs are successfully completing their sea trials, 
while the integrated sensor mast will be put on board at a later date. 
The challenge of handling that top weight in the design and ensur-
ing proper ship stability of the ship remains, however. In the guided 
missile destroyers (GMDs), top weight was reduced by opting for an 
aluminium superstructure, knowing the possible fire risks of that 
solution. However, the risk of major crack formation in heavy sea-

ways was underestimated. As the MEO on board of the GMD HMS 
De Ruyter, I got alarmed by the lack of torsion stiffness of the ship at 
high speeds as a result of these cracks. In fact, the superstructure 
was slowly separating itself from the rest of the steel ship hull. Ex-
tensive repairs were necessary. My navy will not easily choose alu-
minium as a construction material again!

Avoiding Expensive Military Specifications
Formerly, military requirements of making the ships robust enough 
to withstand underwater shock and electromagnetic pulses while 
also ensuring low acoustic signature forced on the equipment sup-
pliers special military specifications. This caused a high price tag, 
because production quantities were very small. Nowadays, smart 
design of equipment-hull interfaces and the development in civilian 
industry of robust solid state electronics make it possible to avoid, 
to a large extent, the use of military specifications in acquisition. 
Good quality control throughout the acquisition and construction of 
the ship is the key to success now and in the future. In my opinion, 
classification societies can play an important role in this as inde-
pendent arbiters, contracted by the navy.

Reducing the Ship Complement
Estimates vary, but it is generally acknowledged that manpower 
represents at least fifty per cent of a warship’s through life costs. In 
terms of the initial cost, each person accounts for between 5 and 10 
tonnes of the ship’s displacement. This represents each person’s 
“share” of the accommodation, fresh water and stores. Hence, 
keeping the complement to a minimum, benefits both initial and 
through-life costs. However, reducing complements requires the 
application of automation and the use of centralised surveillance 
and control, and this comes at a cost. The various aspects of reduc-
ing crew size is discussed in recent papers (references 1-3).
Navy-wide, uniformed personnel costs are the aggregation of per-
sonnel in ships plus those ashore under training or in trained man-
power billets. With the progressive civilianisation and contracting 
out of trained manpower billets ashore, costs are increasingly dom-
inated by personnel in ships. Hence the imperative of reducing a 
ship's complement. We have been on a steady road to achieve that 
goal by means of automation. That would, however, not have been 
possible without the remarkable British innovation of introducing 
Rolls-Royce gas turbines, modified to make them fit for ship propul-
sion in warships. In a Marine Engineer’s paper of 1975, I described 
the technological challenges of that development (reference 2), 
which ultimately enabled us to have unmanned machinery rooms in 
our GMDs and standard frigates. This was a giant step forward for 
the engineer crew on board. Life in a quiet control room is vastly 
different from the life engineers had on board the cruisers and Le-
ander frigates. 

Human-Machine Interface
Of course there were more reasons for gas turbine propulsion than 
reduced manning and unmanned machinery spaces. It also meant a 

The M frigate, a 

complicated 

compromise.
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very different way of handling the machinery plant. Fortunately, we 
had help from a TNO branch specialised in “human perception”. 
They had researched the possibilities and limitations of cognitive 
perception of humans and, as a result, the optimum lay out of the 
bridge, warfare operations room and machinery control room. It can-
not be stressed enough how important it is to design an optimum hu-
man-machine interface in a complex machinery or SeWaCo installa-
tion as in a frigate. To translate all that in an instruction manual that 
gave easy insight in the various ship systems and their operation, 
was one of the tasks of the first crew. The multitude of mechanical 
systems on board required various skilled maintenance. Take for ex-
ample the diesel generators specially designed for the arduous na-
val specifications. 
However, gas turbines need little on board maintenance. In addition, 
repair by replacement, enabling on shore maintenance, was a fea-
ture of this innovative gas turbine propulsion. We had been able to 
try that out in Australia during the maiden trip of HMS Kortenaer, 
when the prototype Tyne RM1C cruise engine had shed some tur-
bine blades (the damaged blade still has a place on my desk). Nev-
ertheless, Rolls-Royce gas turbines have powered our frigates ever 
since. On shore maintenance at the Rolls-Royce factory as well as 
spare parts were pooled with the Royal Navy.
As proper Dutchmen, we did a barter with the British Ministry of 
Defence. The Royal Navy bought some of our Dutch Signaal Goal-
keeper close-in weapon systems and LW08 radar systems for their 
type 42 frigates in exchange for our Rolls-Royce gas turbine pur-
chase. Only in later times have gas turbines been gradually re-
placed by diesel engines for speeds up to 20 knots, since diesels 
have superior fuel consumption. This coincides with the fact that 
speed and underwater noise requirements have been reduced for 
some types of surface warships, due to their changed operational 
tasks. Yet, the electronic control and data acquisition of the machin-
ery installation has continued to improve. This took place in close 
collaboration with the Dutch company Rietschoten & Houwens, now 
named Imtech, and the Canadian company CAE. Of course, the ex-
plosive growth and improvements of the civilian electronic industry 
were adapted where possible for our naval purpose. 

Triangular Collaboration
To complete that picture of long term technology trends in my navy, 
I must mention the historic reason for the close ties between the 
Navy and the R&D laboratory TNO. After WW II, the defence labora-
tories were outsourced (before that term officially existed I think) 
and lumped together in the non-government organisation TNO as a 
defence cluster. That remains the case to this date. 
In the design and technology development of naval ships in the 
Netherlands one can detect, therefore, a steady triangular collabo-
ration between the naval design department, TNO and some key 
Dutch naval industries. Signaal was already mentioned as our main 
contractor for radars and fire control and data handling systems. De 
Schelde (now embedded in the Damen company) has evolved as the 
main shipyard with Imtech as the electrical subcontractor. In an 

open market this does 
not fit, but the defence 
market is not open, 
even in Europe. Our 
“smart procurement” 
is therefore a smart 
selection of the most 
suitable equipment 
and systems on the in-
ternational market 
with some preferential 
Dutch suppliers and 
integrating those in a 
ship and combat sys-
tem with in-house knowledge. This business model and smart pro-
curement policy differs from British methods. 

Modular Complements
While in times behind us, the optimisation of the fighting capability 
of our ships, irrespective of costs, was the main driving force in the 
technology development and procurement goals, it is more and 
more the case that safe manning reductions get more priority. To 
find, train and keep the right people is a problem for my navy and 
more and more forms an unaffordable cost burden on the shrinking 
defence budget. The limits of reduction of the ship complement 
have been reached, however, for the time being, due to the require-
ment of being self-supporting for prolonged periods far away from 
home and to have enough people on board to contain and cope with 
(battle) damage. But there also, focused development and applica-
tion of technological innovations can help. 
Navies have explored several means of reducing complements. At 
the heart of every solution is the recognition that much of a surface 
warship’s life in peacetime is spent in relatively low level of battle 
readiness undertaking tasks which make no demand upon many of 
the ship’s war fighting capabilities and functions. Hence, a common 
solution is to vary the complement according to the mission. More 
recently, the trend has been towards defining a minimum, stable 
“core” crew which is then enhanced for specific activities to be un-
dertaken. The size of the core crew is minimised by extensive auto-
mation and the use of ship-wide ether nets for surveillance, control 
and communications. The crew enhancements may be in the form 
of system specialists or whole trained teams, for operational pur-
poses such as:
• helicopter operations and maintenance, 
• manning of high speed boats (RHIBs) with boarding crews,
• operation of unmanned vehicles,
• intelligence gathering, and
• special forces.
Similarly, with a very small core crew, it is possible to envisage the 
additional accommodation being occupied, from time to time by, for 
instance:
• at sea equipment maintenance or repair teams,

Gas turbine 

engine change.

SWZ09_Royal_dutch_navy.indd   17 09-09-14   13:21



SWZ|MARITIME18

Marine

The first OPV of 

the Holland class 
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Shipbuilding/
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• damage repair team, following action/accidental damage/fire,
• at sea replenishment and stores stowage team,
• students and instructors on board for sea training, and
• evacuees.

Survivability without Human Intervention
The Royal Netherlands Navy recognises that to achieve a small 
core crew, the design of the warship must ensure that this is safely 
possible. Not only must the facilities and interfaces be there to ac-
commodate these modular add-on teams, but also, in the event of 
fire or damage due to action or simply due to an accident, the ship 
should be able inherently and automatically to retain a large meas-
ure of survivability with minimal human intervention. It suffices to 
say that in most naval ships, the effects of internal explosions and 
flooding, as well as fire, are the most serious threats to be mitigat-
ed. It should be kept in mind that internal damage can come from a 
hit of an anti-ship missile, aircraft bombs, an accidental explosion 
from own stored ammunition/fuel or from a close proximity explo-
sion, like the USS Cole incident, that breaches the hull. As far as 
possible, physical and functional damage must be restricted to and 
contained within a small area of the ship, preferably to the damaged 
compartment and at a maximum to one adjacent compartment addi-
tionally. Hence, design priority is given to passive vulnerability re-
duction. The confinement of physical and functional damage can be 
achieved by appropriate systems lay-out and advanced structural 
elements at the boundaries of the compartment. Appropriate sys-
tems lay-out for the confinement of functional damage includes 
smart concentration of vital systems, proper protection and redun-
dancy of vital cables and piping and the division of the ship in so 
called autonomous zones in longitudinal direction.

Concerning the confinement of physical damage, the traditional ap-
proach to damage control is to use the crew to repair the damage 
by re-entering the damaged area of the ship. This approach has a 
large manpower requirement as well as entailing risk to the crew 
and the likelihood of spreading of the damage. Our requirement was 
to contain, without human intervention, the blast pressure and frag-
ments as well as fire or flooding to the damaged compartment, with 
enough floating and fighting capacity left in the remainder of the 
ship to survive and continue the operations to some extent. The 
combination of the functional and physical passive damage confine-
ment is therefore the cornerstone of survivability of a warship! 

Fragment Protection
Besides the destructive internal blast, the dangerous and energetic 
fragments emerging from internally exploding warheads also have 
to be contained. This is a new challenge as the effective, but expen-
sive, ballistic materials developed during the last decades are main-
ly aimed at personnel and vehicle protection. The surface areas to 
be protected are in those cases an order of magnitude smaller than 
those necessary for a ship structure. Hence, TNO sought alternative 
materials for fragment protection in an affordable way. At this very 
moment, a special ballistic concept is under investigation and the 
first results are very promising. This concept might be combined 
with a blast resistant bulkhead. The price is less than ten per cent 
of the price of the known and presently used advanced composite 
anti-ballistic materials. TNO developed lightweight blast resistance 
of bulk heads and doors by using the flexible membrane principle.

Shore Support
In the not too distant future, most damage can be limited with fully 

SWZ09_Royal_dutch_navy.indd   18 09-09-14   13:21



Jaargang 135 • september 2014 19

Marine

automatic means. But technology is not yet far enough advanced to 
envision that man can be designed out of the process of damage 
ship repair. A crew will at least remain necessary for supervision. 
Communication and information exchange during damage control is 
a labour intensive activity. Hence, in parallel with the structural de-
velopment described above, considerable effort has been invested 
in the development and proper design of damage information sys-
tems and human-machine interfaces, as well as innovative internal 
wireless digital communication systems. Effective automation of the 
associated skill-based work (sensing and acting), rule-based work 
(assessing and planning) and knowledge-based work (decision 
making) in the damage control process can be automated to a large 
extent. These technologies will make the crew needed for escala-
tion reduction and recovery by men much more effective and effi-
cient. Hence, reducing their number to a safe minimum.
A task of the ship crew has always been performing the on board
maintenance and domestic duties. It is a fact, however, that modern
technology hardly requires maintenance. With modern means of
communication and information sharing, it also becomes feasible to
provide remote expert assistance in trouble shooting. My navy is
about to create such support. The merchant navy shows us that the
crew number for on board maintenance tasks can be very limited.
Furthermore, catering has been modernised with them. In this light,
the challenge for navies is to critically reassess their manning re-
quirements, without abandoning the requirement for worldwide op-
erations without direct shore support. Why would the manning 
practice adopted by the merchant navy not be possible in our na-
vies? Could the tasks of operators and engineers on board not also 
be shared in the navy, as we are also introducing the concept of 
merging the marine engineer and the weapon engineer branches?

New Technologies Applied
• Blast & fragment resistant bulkheads
• Blast resistant doors
• Optimised cable/piping lay-out
• Anti-ballistic material (bridge)
• Intelligent DC panel (decision support)
• High pressure water mist fire extinguishing 
• Stealth features
• Integrated sensor/radar mast
A lot of the developments of damage control with a small comple-
ment have been applied in the design of the new Holland class of 
OPVs, which has a core crew of fifty. The first keel was laid in 2008. 
Technologies that allow small complements must be designed into a 
new ship from the start, providing a comprehensive concept of 
structure, system design and automation. That requires a methodi-
cal long term development, taking some risks in order to keep speed 
in the innovation process. TNO has shown that with proper simula-
tion tools, backed up with full scale validation tests, the risks of in-
troducing those new design concepts and technologies are accept-
able and effective. Pooling brains in close international cooperation 
has also proven to be invaluable. 

A second example is the Dutch Joint Support Ship (JSS) at present 
under construction at the Schelde yard. The JSS also contains a lot 
of the mentioned measures to confine damage and enable rapid re-
coverability. It is a big ship with adequate helicopter carrying capa-
bility and replenishment at sea equipment. Of course, very unlike a 
frigate in many ways, but designed, developed and procured with 
the same concepts described earlier in this paper. The JSS features:
• blast & fragment resistant bulkheads, 
• blast resistant doors,
• optimised cable/piping lay out, 
• anti-ballistic material,
• intelligent DC panel (decision support),
• high pressure water mist fire extinguishing (curtains), 
• water filled cofferdams (ammo storage), and 
• wireless comms.

References
1.  Towards the Unmanned Warship; VAdm. Sir Robert Hill KBE., 

CEng., F.I.Mar.EST, RAdm Ruurd Lutje Schipholt C.Eng.F.I.Mar.
EST, The Institute of Marine Engineers; Paper INEC 2010; 
Portsmouth.

2.  Marinization of Aero Gas Turbines; Lt.Cdr.R.M.Lutje Schipholt 
C.Eng.,M.I.Mar.E, The Institute of Marine Engineers; Transacti-
ons 1975, vol.87; London.

3.  Batle-winning Naval Engineering: Uniting weapon and Marine 
Knowledge; Cdre(ME) A.J.de Waard MSc.PhD; Cdre(WE) J.Vos 
MsC & Lt.Cdr.(ME) A.A.M.Hertsenberg, The Institute of Marine 
Engineers; Paper EEAW Conference 2011; Greenwich.

The Joint Support Ship under construction, the Karel Doorman (by Audiovisuele Dienst 

Defensie CC0 - Min. van Defensie Laren Gld. Licensed under Creative Commons Zero, 

Public Domain Dedication via Wikimedia Commons).

SWZ09_Royal_dutch_navy.indd   19 09-09-14   13:21



SWZ|MARITIME20

Scheepsbeschrijving

Door M. van Dijk

Vergeten scheepsbouwkundige 
aspecten en uitrusting
Aan boord van de George Stephenson

Aan boord vertelt eigenaar Faas Strik op enthousiaste 
en vooral deskundige wijze over het ontstaan van de 
George Stephenson. Het gehele schip met alle 
technische aspecten en uitrusting heeft een grote 
historische waarde. 

Toen het idee opkwam om een historisch schip te bouwen, gin-
gen de gedachten uit naar het jaar 1958. Waarom 1958? Rondom 
dat jaar veranderde er veel in de wereld en zo ook in de tech-
niek. Het klinken werd vervangen door lassen, de dieselmotor 
ging het stoom opvolgen en de eerste Amerikaanse atoomon-
derzeeër Nautilus kwam in de vaart. En vooral, nieuwbouwsche-

pen uit die tijd hadden een mooie rompvorm met zeeg in het 
middenschip. Een kernachtige en duidelijke uitspraak van Strik 
is: ‘Er komt geen materiaal afkomstig van China, Korea of Japan 
aan boord!’ Hij schakelde deskundige scheepsbouwers in zoals 
Dirk Buijs en wijlen Arie Kooiman. Hoe het schip er uiteindelijk 
uit moest zien, werd door Strik zelf bedacht. Nog steeds is hij 

Een drijvend stukje 

samengestelde historie, de 

George Stephenson (foto 

Faas Strik/Dik Visser).
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bezig het in kleine details nog verder te vervolmaken.De familie 
Strik heeft een rijke voorgeschiedenis. Eén van de voorvaderen 
uit de textielfamilietak Frank Strick (achternaam nog met “ck”) 
emigreerde in 1864 naar Engeland. Daar richtte hij de Strick 
Line op met uiteindelijk 29 zeeschepen. Frank Strick verkocht 
op 91-jarige leeftijd de rederij aan P&O. Daarom kreeg Faas 
Strik toestemming van P&O om het oude logo van de Strick Line 
in de schoorsteen te voeren.

Strak zonder plamuur
Uiteindelijk werd de kiel gelegd in 2006 bij de werf van Gebr. 
Buijs in Krimpen aan den IJssel. Het gecertificeerde staalpak-
ket werd geleverd door Snijstaal te Dordrecht. De scheepswerf 
wist een uiterst strak casco te maken van huiddikte 7-9 mm. 
Door de lastechniek van strekken-warm-koud, is de romp uit-
zonderlijk strak waardoor geen plamuur meer nodig was. Het 
schip is onder Lloyd’s-klasse gebouwd met een 60 mijl-zeecer-
tificaat. Begin 2014 was het schip gereed zoals het er nu bij ligt 
aan de kop van de Veerhaven in Rotterdam. 

George Stephenson
Strik heeft grote bewondering voor ingenieurs met wereldfaam. 
Zo ook voor de Engelse ingenieur George Stephenson die leef-
de van 1781-1848, die zijn naam gaf aan "de schaarbeweging 
van Stephenson". Deze excentriek is bedoeld om de stoom-
schuif te laten bewegen zodat stoom wordt toegelaten naar de 
cilinder via een schaarbeweging. Zo kan een andere voorloop-
hoek worden verkregen en kan de machine de andere kant op 
gaan draaien. Daarom zijn er telkens bij iedere cilinder twee 
standen, één voor vooruit en de ander voor achteruit. Als de 
schaar in het midden wordt gezet, stopt de machine. De scha-
ren worden tegelijkertijd door één hendel bediend.

Historie binnen
Als je het schip ziet liggen, vallen de bijzondere kleuren op. Het 
casco is aan de buitenkant dove grey en de kleur op het potdek-

sel aan dek en op het bestek aan de buitenzijde is dezelfde kleur 
geel als van het voormalige passagierschip Nieuw Amsterdam.
Binnen in de salon staat een oude radiator uit 1920 van een 
Frans vissersschip. Wat hierbij opvalt is dat er boven tussen de 
stijlen van de radiator een kastje zit. Deze had als functie de 
cognacglazen warm te houden. De houten vloerdelen zijn van 
afzelia en komen oorspronkelijk uit een Engels passagiers-
schip, dat in 1935 te Hendrik-Ido-Ambacht is gesloopt. Dit hout 
is terechtgekomen in een kantoor van een steenfabriek die uit-
eindelijk in een faillissement geraakte. Strik heeft toen het hout 

 De schaarcilinder.

De stoomketel op het bovendek. De achtcilinder Gardner-dieselmotor.
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gekocht en aan boord alle vloeren (blind vernageld) in de ver-
blijven neergelegd. De vloer kraakt niet als je erover loopt. 
De gehele betimmering aan de wanden komt van het voormali-
ge gebouw van Defensie in Parijs. Toen het gebouw na honderd 
jaar gerenoveerd werd, kwamen er 1150 binnendeuren uit. Hier- 
van zijn er 500 gekocht en verwerkt tot panelen voor de betim-
mering in de verblijven. De massief houten binnendeuren komen 
uit de Kenya Castle (17.041 ton) en Windsor Castle van de Union- 
Castle Line en de Norway. De deurknoppen zijn rond en kunnen 
om veiligheidsredenen twee kanten op draaien en stammen 
van de Amerikaanse Marine. De salontafel, bed en meubilering 
in de eigenaarshut komen uit de Windsor Castle (bouwjaar 
1958). In totaal is er 28 ton hout binnen verwerkt. 
Het sanitair in het voorschip, zoals wastafel en spoeltoilet, zijn 
origineel van de Engelse uitvinder Thomas Crapper (1836-1910). 
Van diverse voormalige vliegdekschepen (Karel Doorman/1948, 
Clemenceau/1978, Arc Royal/1938, Forestall/1954) zijn onderde-
len als telefoons, centrale alarmbel, zeepdispensers, running 
lights, kapstokken en windrichting- en snelheidsmeter geïnstal-
leerd. 

Historie buiten
De ankerketting (damketting-diameter 5/8 lengte 4 x 27 m) is van 
brons en komt uit een Engelse mijnenveger (HAM-klasse) van 
1952. Deze ketting is weer gekeurd door Mennens en is veertig 
procent sterker dan een toenmalige ijzeren ketting. De ankerlier 
(type Conrad Hermann, Bremerhaven, bouwjaar 1959) is van 
brons en komt van de Duitse marine (Vidder-klasse). Het stalen 
boeganker is uit een van de schepen van de Britse marine. De 
brandspuit op het voordek en de stoomfluit komen van een stoom-
sleepboot uit New York. De bolders aan dek zijn van brons. 
De teakdekken zijn 5 duim breed en 2,5 duim dik en komen uit 
een schoolgebouw van 1888 in Bombay. Met veel moeite werd 
een eenmalige exportvergunning afgegeven. Uit dit vrijgeko-
men sloophout zijn er 65 binten gekocht. Nieuw hout was voor 
Strik geen optie.

Techniek aan boord
De machinekamer bestaat uit een boven- en onderdek. Op het 
bovendek staat de Crabtree Compound-stoommachine, 180 pk 
bij 165 omwentelingen per minuut, en de stoomketel. De inhoud 
is 6,5 m3 met een verwarmd oppervlak van 49 m² en een stoom-
druk (consessiedruk) van 16 bar. Voor de stoommachine is een 
Jotem-waterbehandeling in een koperen bak afkomstig van 
een Engelse mijnenveger van de HAM-klasse geïnstalleerd. 
Met zouttabletten wordt het water geconditioneerd. 
In het onderdek staat de acht-cilinder Gardner-dieselmotor, type 
8L3B, 238 pk bij 1150 omwentelingen per minuut, bouwjaar 1976. 
Tussen het boven- en onderdek staat een haakse koppeling van 
Aug. Bierens & Zonen uit Tilburg. Hierdoor kan zowel op de 
stoommachine als op de dieselmotor worden gevaren. Het 
overzetten van stoom naar diesel en omgekeerd gebeurt hand-
matig in het benedendek. Vanuit het onderdek loopt de 
schroefas naar buiten. De vijfblads bronzen scheepsschroef 
komt van het gesloopte Franse vliegdekschip Clemenceau.
De luchtcompressoraandrijving is een stoommachine. Het is 
een W. Sisson & Co. Ltd. uit 1964. Strik heeft er één in Karachi 
en één in Denemarken gekocht en deze tot één draaiende ge-
maakt.
De generatorset is de laatst gemaakte zes-cilinder-Gardner (80 
kVA, 1000 omwentelingen per minuut) uit 1983. De gekoppelde 
alternator is van Indar Construcciones Electro Mecanica (380 
Volt, 80 kVA, 50 Hz). De bunkercapaciteit is 7700 liter gasolie, 
18.200 liter biodiesel en 6000 liter water.

Afmetingen van de George Stephenson
Lengte o.a. 26,30 m
Breedte 6,50 m
Diepgang 2,05 m
Tonnage 203,50 mt

De radiator van een Frans vissersschip uit 1920 in het verblijf. Ook de stuurhut staat vol met historische objecten.
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Door L. Stegers

Strong Maritime Presence at 
Offshore Energy 2014
On 28 & 29 October, Amsterdam will again be the place to be for the 
international offshore community. During Offshore Energy Exhibition & 
Conference in Amsterdam Rai, the Netherlands, exhibition visitors and 
conference delegates can expect to learn about the latest solutions in offshore 
E&P activities and maritime developments.

Maritieme evenementen

Last year’s Offshore Energy Industry Panel.

Lisa Stegers is marketeer Events bij
Navingo BV.

The conference programme, with the cross-cutting theme “The  
Future Is in the Water”, offers a platform for discussing key offshore 
topics and solutions. Together with the Royal Association of Nether-
lands Shipowners, Offshore Energy features a session on the rules 
and regulations for offshore service vessels. Since there are no 
clear rules for these vessels, several international codes and guide-
lines regulate specific aspects of their operations, such as IMO’s 
Special Purpose Ships Code. Yet, none is entirely suitable. This ses-
sion, moderated by Bureau Veritas, will discuss how national gov-
ernments and IMO are trying to fill the regulatory gaps.
Offshore Energy again offers a session on new offshore vessels, this 
year in cooperation with the Port of Rotterdam. With Roland van  
Assche, Director Bulk Cargo & Shipping, as chair, the session pre-
sents the latest in offshore ship concepts, design and construction. 
Among the speakers is Edward Heerema, founder of Allseas, who 
will present an update on the Pieter Schelte. Maurizio Collu, lectur-
er at Cranfield University, will present a new concept of aerodynam-
ically alleviated marine vehicles (AAMVs). 

Offshore and Finance
This year’s conference offers three high caliber panel discussions. 

The second annual Drilling and Dollars Panel will focus on “Off-
shore and Finance”. Key areas for discussion include the growing 
size and complexity of projects, new frontiers and regulations, in-
vesting in offshore projects, tapping new funding sources and opti-
mising the funding mix. Cornelie Goedhuis, Global Head natural re-
sources at ING Bank, will lead the discussion among financial 
experts from oil and gas companies, offshore contracting and ser-
vices companies, and public and private financial institutions. 
In the third annual Offshore Energy Industry Panel, moderator Wilbur 
Perlot, Deputy Director at Clingendael Academy, will actively en-
gage panelists and attendees in a strategic discussion on the indus-
try’s future. The discussion covers changing industry fundamentals 
and innovation to meet future energy demand, reshaping partner-
ships through collaboration, integration and consolidation, chal-
lenges of integrated project management and the investment cli-
mate and capital discipline in the industry. 
Recurring as a C-level panel is the Human Capital Panel focusing on 
workforce segmentation, planning and management, and sourcing 
strategies as part of the “open talent economy”.

Maritime Pavilions
The exhibition again contains several pavilions. Next to the Career 
Pavilion and the international pavilions, like the Chinese and the 
Czech Pavilion, the exhibition includes a few national pavilions 
where Dutch maritime and offshore companies present themselves. 
Together with Netherlands Maritime Technology, Offshore Energy 
once more hosts a Holland Pavilion. This pavilion, again expanded 
compared to last year, is already sold out. This year, 22 Dutch com-
panies will participate. Other recurring and expanding Dutch pavil-
ions are Amsterdam IJmuiden Offshore Port and Port of Den Helder. 

Registration for Offshore Energy Exhibition & Conference is 
open. Entry to the exhibition is free of charge. The conference 
offers free as well as paid sessions. Registration is possible at 
www.offshore-energy.biz.
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Door H. Buitelaar

Het eiland ervaren aan boord
Uitgekiende logistiek op veerpont Texel

Duinlandschappen en zeevogels bepalen de sfeer aan 
boord van de nieuwe Texelstroom. Dat is mooi maar het 
helpt passagiers ook de weg te vinden. Looproutes zijn 
zo ingericht dat nergens opstoppingen ontstaan. Net als 
binnen, staat de vormgeving van het schip buiten in 
dienst van de functionaliteit. 

‘Het eerste dat toeristen van Texel zien is de boot. En diezelfde 
veerbot die ze aan het eind van hun eilandvakantie weer terug 
brengt is meteen ook de laatste herinnering aan het eiland die 
ze meenemen. We zijn ons daarvan bewust. Als onderneming 
van de Texelaars willen we daarom van de overtocht een aan-
gename ervaring maken. Het eiland beleven moet beginnen zo-
dra de passagiers aan boord stappen.’ Uit de woorden van pro-
jectleider Bert de Jonge van Texels Eigen Stoomboot Onderne-
ming (Teso) blijkt dat de veerbootexploitant een modern bedrijf 
is, met veel begrip voor de toeristische waarde van een over-
tocht naar het eiland. 

Dwergstern
Daarom besteedden de schippers, technisch adviseur en pro-
jectleider veel aandacht aan de interieurschetsen en mood-
boards die de ontwerper Jeroen Droogsma en zijn collega’s 
van Vripack Naval Architects presenteerden. ‘Jullie moeten 

proberen niet naar de veerboot en het eiland te kijken zoals jul-
lie het kennen, maar te kijken door de ogen van de vakantie-
ganger,’ hield Droogsma het team van Teso voor. ‘Zo halen we 
de eilandbeleving van de toeristen een kwartier naar voren.’ De 
vormgevers hebben gekozen voor de dwergstern als leidmotief. 
Het silhouet van de vogel is terug te zien op de ramen, bij de 
symbolen die passagiers de weg wijzen door het schip en in de 
vormen van de exterieurvormgeving. In de toiletten bootsen de 
wanden een duinlandschap na. De hoge tafels waar passagiers 
even kunnen werken met wi-fi  en een stopcontact voor de lap-
top, staan op een strandpaal. ‘Dergelijke vormgeving is belang-
rijk,’ is de ervaring van scheepsbouwkundig ontwerper Droogs-
ma. ‘We hebben bij de inrichting van werkschepen gemerkt hoe 
dergelijke ingrepen, die eerst vrij onbelangrijk lijken, toch veel 
bijdragen aan de beleving van een aangenaam schip om op te 
werken. Je zou kunnen zeggen: goede vormgeving verhoogt de 
productiviteit en de veiligheid.’

Crowd control
Op een veerpont die een overtocht verzorgt die een kwartier 
duurt, is het belangrijk dat passagiers snel en makkelijk de weg 
kunnen vinden. Er is maar kort de tijd om de auto te parkeren, 
het salondek op te gaan, toilet, buffet en souvenirwinkel te be-
zoeken, even op het buitendek te lopen en dan weer naar het 

In het juninummer van dit tijdschrift stond al een artikel over 
de innovatieve voortstuwingsinstallatie op de Texelstroom. 
Meer informatie en extra tekeningen en artist impressions 
zijn te vinden op de website www.swzonline.nl.

De Texelstroom moet 

toeristische waarde bieden.
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autodek om op tijd in de auto te zijn zodat bij het uitrijden geen 
files ontstaan. ‘We hebben een uitgebreide analyse laten doen 
van de passagiersstromen aan boord,’ meldt projectleider De 
Jonge. Het bedrijf InControl heeft software ontwikkeld geba-
seerd op menselijk gedrag, die nabootst hoe mensen zich door 
een ruimte bewegen, welke lijnen ze lopen. ‘Zo hebben we een 
simulatie gemaakt op basis van de eerste indeling van het inte-
rieur van de Texelstroom. We hadden al in een vroeg stadium 
bedacht dat iedereen, juist ook de fietsers en voetgangers, 
droog en beschut aan boord moet kunnen komen. Daarom zijn 
de trappenhuizen en liften aan de kopeinden van het schip rui-
mer geworden. De opgangen in het midden van het schip, op 
de huidige veerboot Dr. Wagenmaker de grootste, zijn op de 
Texelstroom juist kleiner.’ 
Droogsma: ‘We wilden weten wat dit betekent voor de manier 
waarop passagiers zich door het schip bewegen. In de simula-
tie zie je de plattegrond van het salondek met de passagiers die 
als stipjes daar overheen bewegen. Alles loopt soepel, tot een 
paar minuten voor aankomst. Als wordt omgeroepen dat de au-
tomobilisten naar het autodek moeten gaan, ontstaat bewe-
ging. Maar in één hoek van het schip, voorin, aan de zijde waar 
de loopbrug wordt uitgelegd, ontstaat een opstopping. Dat is de 
plek waar bij aankomst alle voetgangers en fietsers van boord 
gaan. Logisch, want daar moeten ze de boot af. Maar een deel 
van de automobilisten heeft hun wagen dicht bij dat trapportaal 
staan en kiest ook die route. Dat zijn ook nog eens de auto’s die 
vooraan staan op het autodek. Doordat de voetgangers wach-

ten totdat de deur opengaat, kunnen de chauffeurs er niet meer 
langs. Zo erg, dat een deel van hen nog op de trap staat als de 
auto’s achter die van hen al van het schip af willen rijden. Weer 
een file. Het is heel goed dat de simulatie dit probleem heeft 
blootgelegd. We hebben het opgelost door op twee plaatsen in 
het schip aparte trappen te maken naar de loopbrug en het au-
todek. Dat is heel duidelijk aangegeven. De voetgangers en 
fietsers die staan te wachten totdat ze van boord kunnen, hou-
den nu niet meer de doorgang voor de automobilisten verstopt.’

Pijlvormige zwerm
Snel de weg vinden aan boord is ook te danken aan duidelijke 
wegwijzers. Vanwege het meertalige publiek hebben de vorm-
gevers van Vripack en het team van Teso gekozen voor symbo-
len en kleuren in plaats van letters. ‘Om een goed en doeltref-
fend wayfinding-systeem te maken, ben ik twee dagen lang 
gaan meevaren, op en neer, om te observeren hoe de passa-
giers aan boord van de Dr. Wagenmaker met de wegwijzers 
omgaan,’ vertelt Droogsma. ‘De kleuren geven aan in welk 
trappenhuis je bent, symbolen wijzen de weg naar autodekken, 
fietsdek, uitgang, toilet, salon, buffet en winkel. Zwermen van 
dwergstern-silhouetten staan in een driehoek op de panelen 
afgebeeld. De driehoek geeft de looprichting naar de deur aan.’

Doorzonboot
Het salondek op de Texelstroom heeft lange zichtlijnen: de hele 
lengte van het schip is te overzien, op veel plaatsen ook de hele 

Het breedste gedeelte op 

de stevens is aan beide 

zijden het balkon boven de 

op- en afrit van de 

autodekken. 
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breedte. Centraal staat het buffet, in één ovalen ruimte met de 
souvenirshop. Aan de Noordzeekant van het schip (de veerboot 
draait nooit om, het schip past maar op één manier in de fuiken 
van Texel en Den Helder) is een afsluitbaar gedeelte van de sa-
lon, waar een groep van ongeveer vijftig mensen een besloten 
bijeenkomst kan hebben. ‘Incidenteel kan daar een bruiloft 
worden gevierd of kunnen we een presentatie houden,’ licht de 
projectleider toe. Aan de Helderse kant is een truckers- 
eiland, met banken rond een centrale eettafel waar vrachtwa-

genchauffeurs elkaar kunnen ontmoeten. Aan de Texelse kant 
een speelplek voor kinderen, met projecties van vissen op de 
vloer en verschillende spelletjes. Daaromheen zitplaatsen voor 
ouders. Hierboven een spanplafond dat zorgt voor diffuse ver-
lichting. Zo’n plafond is ook boven de winkel. Het buffet daar 
heeft een open keuken, zodat de passagiers kunnen zien hoe 
verse broodjes worden klaargemaakt. ‘Dat is de trend in de ho-
reca,’ constateert De Jonge nuchter. ‘Om de wachtrijen kort te 
houden tijdens piekdrukte hebben we voor het buffet en de 
souvenirshop samen nu vier kassa’s, die open gaan naar ge-
lang de drukte in de winkel.’ Droogsma toont driedimensionale 
impressies van de kassa’s en de zichtlijnen van het personeel 
aan de kassa. De ontwerpers hebben slim rekening gehouden 
met het overzicht van de bemanning aan boord, zodat de socia-
le veiligheid optimaal is.

Windvang
De vormgeving van Vripack draagt ook bij aan het technisch 
functioneren van de Texelstroom. Zo hebben de grote raampar-
tijen een rol in het aanzien van het schip, maar zorgen ze ook 
voor veel lichtinval op de autodekken. De beide stevens van het 
schip – voor- en achterkant wisselen om, afhankelijk of de 
overtocht naar Texel of naar Den Helder gaat – zijn afgerond. 
Het breedste gedeelte op de stevens is aan beide zijden het 
balkon boven de op- en afrit van de autodekken. Dit is de plek 

De stuurman zit op de brug 

in het midden.

Grote raampartijen zorgen 

voor veel lichtinval.
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waar fietsers en voetgangers aan boord komen. Naar de ste-
vens toe lopen de boorden van het schip taps toe en zijn de uit-
einden afgerond. Zo wordt de windvang bij zijwind sterk ver-
minderd. Ook het feit dat de stuurhutten deels verzonken zijn in 
het salondek en daardoor lager, helpt de windvang te vermin-
deren. De trapsgewijs teruglopende stapeling van dekken 
draagt daar verder aan bij. ‘Midden voor de ramen van de brug 
hebben we aan beide stevens een stalen naald geplaatst,’ laat 
Droogsma zien. ‘De stuurman zit op de brug in het midden. Bij 
het aanvaren van de fuiken van Texel of Den Helder kan hij die 
naald gebruiken om heel precies te sturen. Als die naald in lijn 
is met twee achter elkaar geplaatste lichten in de veerhaven, 
vaart hij recht langs het remmingwerk. Merktekens op de kade 
geven aan wanneer het schip precies met de deuren naast de 
loopbruggen ligt.’

Duurzaam
Een punt van discussie tijdens het ontwerp was de vraag of de 
Texelstroom schoorstenen moest krijgen. ‘Daarover verschilden 
de meningen,’ weet De Jonge. ‘Sommige schippers vinden dat 
op zo’n schip een schoorsteen hoort. Anderen vonden juist dat 
een grote uitlaatpijp op het dak afbreuk zou doen aan het mili-
euvriendelijke karakter van het schip. Technisch was het niet 
noodzakelijk, meldden de ingenieurs van C-Job. Uiteindelijk 
heeft Vripack een mooi compromis gevonden met een gesti-
leerde schoorsteen.’ Twee bescheiden schoorstenen steken 
niet al te hoog boven het bovendek uit, lager dan de nok van de 
stuurhutten. In de vormgeving van het schip vormen de schoor-
stenen het sluitstuk van diagonale gele banen over de boorden.
‘We investeren flink in de capaciteitsvergroting,’ meldt Teso. 
‘Het makkelijkst zou zijn geweest een tweede Dr. Wagenmaker 
te bouwen. De ontwerptekeningen hebben we al en het is een 
goed schip. Maar we geloven dat de grotere capaciteit echt 
nodig is. Bovendien grijpen we deze kans aan een milieuvrien-
delijk schip te bouwen, met aardgas aangedreven motoren en 

een accupakket voor het piekvermogen. Dat zien de passagiers 
niet in eerste instantie, maar ze ervaren wel een heel mooi en 
aangenaam schip om de overtocht op te maken.’ Schoorstenen 
zijn uiteindelijk toch gekomen, zij het enigszins gecamoufleerd. 
Maar de dikke rookpluim boven het schip zal niet meer te zien 
zijn. Texel mee aan boord is wel wat passagiers en bemanning 
iedere overtocht zullen ervaren.

Specificaties Texelstroom
Lengte over alles: 135,40 m
Lengte tussen de loodlijnen: 135,40 m
Lengte waterlijn: 135,40 m
Breedte maximaal: 27,90 m
Breedte romp:  22,00 m
Diepte main deck: 7,18 m
T design: 4,08 m
T max:  4,40 m
Vermogen voortstuwing: 8000 kW
Hoofdmotor: middelsnel draaiende 2 MW CNG gasmotor
Hulpmotoren: 3 x dieselgenerator
Extra energiebron: accubank, 1500 kWh, 
 700 m² zonnecollectoren
Voortstuwing: 4 x elektrische stuurpropeller in straalbuis
Capaciteit:  1750 passagiers
Bovenste autodek: 209 personenauto’s
Onderste autodek: 2 x invalidenparkeerplaatsen en 169  
 auto’s, of: 2x invalidenparkeerplaatsen, 
 50 auto’s en 34 vrachtwagens

Ter vergelijk: specificaties Dr. Wagenmaker
Lengte over alles: 130,40 m
Breedte:  22,00 m
T max:  4,40 m
Vermogen voortstuwing: 4 x 1800 kW diesel-elektrische  
 stuurpropellers in straalbuis
Motoren: 4 x 2,0 MW dieselgeneratoren
Capaciteit: 1750 passagiers
Autodek: 300 personenauto’s

Het duinlandschap van de toiletten.
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Door H.S. Klos

Paalworm gedijt in Oostvoornse
meer en bedreigt vele wrakken
Archeologen adviseren lagere zoutgraad

De kettingzaag bijt zich in het ruim 350 jaar oude hout van de enkele meters 
lange knie, die kort tevoren van dertig meter diepte uit het Oostvoornse meer is 
gehaald. In vijf minuten voltrekt zich een dilemma voor archeologen. Na 
inmeten en uittekenen moet een besluit vallen: de knie heel houden en 
terugleggen of doorzagen om te zien of er voldoende jaarringen in zitten om de 
leeftijd van het hout te kunnen bepalen?

Scheepswrakken

Deze scan geeft aan hoe het wrak erbij ligt op de bodem van het Oostvoornse meer. Tussen het hoogste en laagste deel zit vier meter verschil. En dat scheelt ook fors in doorzicht.

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

De ogen van projectleider Johan Opdebeeck en van Martijn Man-
ders van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed glijden over het ver-
weerde hout. ‘Het is een enorm lange en zware knie, waaruit blijkt 
dat dit schip meermalen is verbouwd,’ licht Manders toe. Het hout 
komt uit het wrak, waarvan de duikploeg in enkele weken de waar-
de moet vaststellen. Ofwel: biedt dit wrak voldoende potentie voor 
een belangrijke bijdrage aan onze kennis over het verleden? Of is 
het daarvoor te veel vergaan?
‘Het is geen vondst van het kaliber Eendracht, die direct kan worden 
verbonden aan een historische gebeurtenis, maar je vindt niet vaak 
zulke doorgerepareerde schepen, die wellicht kennis toevoegen 
over hoe ze daar in het midden van de zeventiende eeuw mee om-
gingen. Vooralsnog lijkt dit een zwaargebouwde koopvaarder van 
een meter of twintig lang en zes tot zeven meter breed. In en rond 
het wrak vinden we brokken steenkool, dus waarschijnlijk vervoer-
de ze die lading of werd zij gebruikt als kolenbunker. Over de oor-

zaak van haar ondergang valt nog niets te zeggen, maar je vraagt je 
wel af hoe ze nog kon drijven.’

Dreiging paalworm
Er zit nog spinthout op de knie. Dat is het jongste hout van de boom 
en maakt de datering preciezer. Soms kan zelfs worden vastgesteld 
in welk seizoen van een bepaald jaar de boom is gehakt.
Maar er zitten ook vreemde sleuven in. ‘Paalworm,’ weten ze. En 
nadat de knie is doorgezaagd, zie je de gangen van het schaaldier 
inderdaad door het hout lopen. ‘Dit is een ander belangrijk doel van 
ons onderzoek,’ vertelt Opdebeeck. ‘In 2008 is vanuit milieuoverwe-
gingen besloten het Oostvoornse meer te laten verzilten. Voor de 
paalworm zijn zuurstofgehalte, watertemperatuur en zoutgehalte 
van belang. Tot zes gram zout per liter gaat het goed, maar vanaf 
acht gram per liter kan het dier zich voortplanten. Het RCE heeft er 
indertijd voor gepleit het zoutgehalte onder die acht gram te hou-
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den. Door een verschil van normen zit het chloridegehalte nu wel op 
acht gram, maar dat betekent, dat het zoutgehalte op dertien gram 
zit. Maar terugdraaien van die ontwikkeling is lastig.’

Gatenkaas
Het Oostvoornse meer ontstond in 1966 toen in het Brielse Gat een 
tweede dam werd aangelegd. Er werd zand uit gewonnen om de 
Maasvlakte op te spuiten en mede daardoor kwamen tal van wrak-
ken gedeeltelijk bloot te liggen. Zo steekt het wrak van de koopvaar-
der een meter of vier boven de bodem uit. Geen probleem in zoet 
water, waar geen sleepnetten worden gebruikt, maar door de verzil-
ting vormen de blootliggende wrakken nu een lopend buffet voor de 
paalworm. In de laatste week van de drieweekse duikoperatie wor-
den ook andere wrakken bekeken op aantasting door paalworm.
In het kantoortje op het duikplatform toont Opdebeeck filmpjes van 
zo’n controle. ‘Het wordt gewoon Gruyère. Gatenkaas. Als je er 
overheen strijkt, spoelt het hout gewoon weg. Dat proces voltrekt 
zich binnen twee, drie jaar.’

Duikers onder elkaar
Het blootleggen van wrakken is trouwens niet alleen veroorzaakt 
door zandwinning, maar ook door sportduikers. Het Oostvoornse 
meer is een toplocatie voor duiken en is zelfs kunstmatig voorzien 
van onderwaterobjecten. ‘In het weekend is het hier een gekken- huis en staan ze in de rij om te water te gaan,’ schetst Manders. Het 

waren trouwens ook amateurduikers die bij de RCE alarm sloegen 
over de paalworm in het meer.
Opdebeeck zoekt graag een ‘middenweg’ tussen het rijksbeleid en 
wat amateurduikers boeit. ‘De Monumentenwet laat ruimte rond het 
begrip wat “opgraven” precies is. Goede bewijsvoering is daardoor 
lastig te verkrijgen. In 2016 wordt de nieuwe Erfgoedwet strenger en 
verbiedt dan ook maar iets mee te nemen van zo’n “tijdcapsule”, 
wat een wrak in feite is. Haal je daar stukjes uit, dan wordt het een 
onoplosbare puzzel. En als het onverhoopt toch gebeurt, dan willen 
we graag dat de vondsten op z’n minst worden gemeld.’

Continu duiken
Het onderzoek op het meer wordt uitgevoerd door een duikteam 
van zestien personen, onder wie zes beroepsduikers en tien stu-
denten uit Nederland, België en de Verenigde Staten.
Anders dan op stromend water, kan op dit rustige meer doorlo-
pend worden gedoken. Constant zijn er een stuk of drie duikers 
een half uur onder water, terwijl de anderen uitrusten. Op dertig 
meter diepte, waar het circa twaalf graden is, wordt het wrak 
getekend en opgemeten en op kwaliteit bekeken. In het hogere 
wrakdeel is het doorzicht tot twee meter, dichter bij de bodem 
kan dat teruglopen tot een centimeter of vijftien.
De studenten nemen deel aan de field school en onderzoeken in 
de laatste week op eigen houtje het wrak van vermoedelijk een 
Straatvaarder (Straat van Gibraltar), die hier zonk toen het meer 
nog deel uitmaakte van de scheepvaartroute naar Rotterdam.Continu dalen en stijgen de duikers, die het wrak in kaart brengen. Op het witte plankje 

staat een plattegrond van het wrak.

Op de naar boven gebrachte knie zijn duidelijk de sporen van de paalworm te zien. 
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De RCE laat het niet bij wetten en woorden, maar biedt amateurs in 
samenwerking met de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder 
Water (LWAOW, onderdeel van de Vereniging van Vrijwilligers in de 
Archeologie (AWN)) cursussen aan. De basiscursus omvat in twee 
weekeinden een stuk theorie over archeologie en het verkennen en 
opmeten en vervolgens het echte werk op een wrak, waarover de 
cursisten dan rapporteren aan de RCE. Bij goed gevolg krijgen ze 
een certificaat. De cursus kost circa 200 euro.
In de gevorderdencursus bepalen de deelnemers zelf welk project 
ze willen oppakken en hoe lang ze doen over onderzoek en rappor-
tage. Zo komt de dienst aan vrijwillige rapporteurs. Zij vormen met 
recht en reden de ‘oren en ogen’ van de archeologische beroeps-
groep. Sommige van deze amateurarcheologen en sportduikers 
groeien uit tot echte experts in onderwerpen als keramiek, scheeps- 
typen of scheepsgeschut.
Het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar volgens Opdebeeck is vaak 
‘urgentie onze job’. ‘De aanleg van windmolenparken, zandwinge-
bieden en onderzeese pijpleidingen zet het areaal van onderwater- 

erfgoed onder druk. Tegelijk proberen we aan bescherming te doen: 
in september nemen we weer een kijkje op het Burgzand in de Wad-
denzee, waar we via monitoring en fysieke bescherming enkele 
wrakken voor de toekomst willen bewaren.’
Dit vraagt volgens Manders om een beheer op hoger niveau. ‘Niet 
meer wrakje voor wrakje, maar een meerjarenplanning waardoor 
we incidenten voor kunnen zijn. Daarvoor is het maritiem program-
ma van de RCE opgericht, om die samenwerking tussen belangheb-
benden te stimuleren. Ieder met zijn verantwoordelijkheden op ei-
gen niveau, maar constant in contact en in debat.’ 
‘Ook de bescherming van de wrakken in het Oostvoornse vraagt om 
samenwerking tussen partijen. De RCE heeft hier vooral een advies-
functie. Provincie, gemeente, waterschappen en sportduikers kun-
nen werkelijk het verschil gaan maken.’

Zoutoverleg
Op de vraag naar de verzilting van het meer verwijst een woord-
voerder van waterschap Hollandse Delta naar de uit 2007 date-
rende kwaliteitsimpuls voor het meer. ‘Daarover is de RCE des-
tijds ook gehoord en toen is het chloridegehalte bepaald op 8000 
milligram per liter. Als een partij een verandering van het zoutge-
halte wenst, dan zullen alle partijen overigens weer opnieuw om 
tafel moeten. Het verbrakken van het meer heeft geen effect ge-
had op het wel of niet voorkomen voor de paalworm.‘ Het water-
schap meet volgens de handreiking Monitoring Kwaliteitsimpuls 
Oostvoornse Meer onder meer ecologie, zuurstof en doorzicht, 
temperatuur, grondwater en chloride.

Johan Opdebeeck (r.) kijkt toe bij het doornemen van de knie 

uit het wrak. Vervolgens wordt nog een schijf afgezaagd, die 

meegaat voor onder meer dendrochronologisch onderzoek 

(foto’s Sander Klos).

The shipworm (teredo navalis) is a serious threat for shipwrecks 
in the Oostvoornse Lake, an old and now closed river that used to 
lead to the harbour of Rotterdam. For environmental reasons, the 
lake’s fresh water has gradually been turned brackish, but the 
amount of salt in the water now allows the shipworm not only to 
survive, but also to breed.
Research by divers must show how endangered the shipwrecks 
in the lake are. This may lead to a different policy regarding the 
lake’s brackishness.
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What Happened Here?
Incident Investigation

In incident investigation assumptions are disastrous. If it cannot be proven that one 
thing has led to another (causation), any remedial corrective action would be based on 
assumption. And an assumption is the mother of very unwelcome offspring.

Ongevallen

This article would like to warn you about the interaction between 
chief offi cers and chief engineers on a ship’s navigation bridge and 
many other “dangerous” situations or actions. But, fi rst of all, some 
eye opening information about the relationship between crime and 
prison.
An academic study concluded at one time that crime rates were 
high, if the number of people in prison was high. Leading to the con-
clusion that crime rates could be lowered if only somehow a lower 
number of people would be imprisoned.
Then there is a little known fact about the sales of ice cream. Re-
search has shown that the more ice cream is sold, the more people 
drown. Which can only mean one thing: ban the sales of ice cream, 
as it would appear that ice cream is very dangerous.
Of course you will note this sounds very implausible to say the least. 
While there may be a connection between the number of ice cream 
sold and drowning, this does not necessarily mean that one causes 
the other. There is a correlation, but not a causal link. In this case, 
the causal factor for both is good weather. Increasingly good 
weather results in more people going swimming. Unfortunately, this 
also means more people will drown. At the same time, and for the 
same reason, more ice cream is being sold. 
Additionally, there is the theory that married men live longer. This is 
shamelessly being exploited to herald marriage as health and well-
ness therapy. Now, the case is that healthy, well-educated and in-

telligent men, with high income and longer life expectancy, appar-
ently, are more attractive as a potential partner. They are, therefore, 
more likely to get married. And even though longer life and marriage 
are connected, the causation is actually the other way around. Lon-
gevity among men causes marriage, not the other way around.
It is highly unlikely that, because of these popular factoids, people 
rush off to get married or, that prisons will be closed down or that 
the sale of ice cream is banned.
In these cases, it does not matter very much that it is merely as-
sumed that one thing leads to another, without actually establishing 
the connection. It even may assist in selling magazines and improv-
ing communication (gossip). In incident investigation, this is an un-
wanted situation, not favourable towards the outcome.

Investigation or Blame?
Generally, there will be little discussion about eighty per cent of all 
accidents being caused by human error. The remaining, unlisted, 
twenty per cent are related to human involvement as this is ever 
present in design, engineering, construction, operation and mainte-
nance. This we know and usually it is quite apparent what the in-
volved have done wrong, should not have done or should have done.
But what does this human error doctrine provide for in terms of pre-
vention? 
Actually, very little. We already knew to begin with that it was either 
human error or involvement. It can be quite hard to look beyond the 
obvious operator mistake. Meaning that if the attribution can be 
made that the operator can be blamed, it provides the danger of 
ending serious investigation, right then and there. Proving that de-
signs are responsible may prove costly in fi nancial terms. The con-
clusion that the root cause resides at the management level might 
prove costly in personal or career terms. Opinions, just as actions, 
are strongly infl uenced by incentives, fi nancial or otherwise.

Assumptions, Associated Offspring and Repetition
If action is taken without knowing what caused the human error, this 
could constitute malpractice (prescription without diagnosis). Fur-
thermore, repeating the same actions that were in place already (for 
instance training), might be a sign of diminishing profi ciency if it is Human error causes eighty per cent of all accidents. 
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Thomas Zeferer is Senior Marine Training Specialist/
Marine Management Systems Auditor bij Lloyd’s  
Register EMEA.

believed that the outcome is definitely going to be different. If it did 
not work the first time around, why should it work the second time? 
On 3 November 2008, on board of the Eurovoyager, an engine room 
fitter suffered crush injuries when he became trapped in a water-
tight door whilst passing through. At that time, the watertight doors 
were set to remote operation mode and the fitter did not open the 
door completely before attempting to pass through.
When new crew joined the vessel, the second officer gave a safety 
instruction covering all the emergency and lifesaving equipment on 
board. This included a demonstration of the transit procedures for 
hydraulic watertight doors. Immediately after the accident, all of the 
ship’s crew were re-briefed regarding the correct procedure to op-
erate and transit the watertight door in line with Marine Guidance 
Note (MGN) 35(M+F).
A few days later, while the system was being tested in remote oper-
ation mode, a crew member was observed to be passing through a 
partially open door. Training was not the root cause of the accident 
and the repetition of training not the answer, merely a repetition of 
what did not work before.

No Blame Versus Just Culture
Even though there may be a blame culture on occasion, there is no 
such thing as a “no blame culture”, even though it is often referred 
to. There is a difference between a system or design induced acci-
dent and a wilful disregard of proper/workable procedures where 
the potential or actual outcome is known. It would be unrealistic to 
expect no adverse personal consequences in case of unacceptable 
behaviour.
One key element in what is called a “just culture” is the question if 
it can be ruled out that a reasonable, skilled person in the same sit-
uation would have never made the same mistake. In this culture, 

malevolent acts or wilful disobedience do receive punishment, 
whereas system induced errors do not.

The Origin of Human Error
How can it be proven that it is necessary to look beyond the human 
error? The answer to that question lies in the connection between 
risk assessment and incident investigation. In a risk assessment, 
the question being asked is if the resultant risk level is tolerable. If 
the answer is yes, the existing controls can be implemented for the 
activity in question. If the answer is no, these controls will need to 
be improved upon and then implemented.
In an incident investigation, the objective is to determine which ex-
isting controls failed or which controls were missing. Either what 
should have prevented the human error did not exist, or it was not 
effective. Meaning that just calling it human error and be done, is 
not going to solve anything.
By addressing these failing or missing controls, actions are target-
ed towards the gap in procedures, processes, training, designs, en-
gineering, et cetera. Actions targeted towards the missing barriers 
or towards improving the barriers in place. If the same action is re-
peated in the same situation and the outcome is actually different, it 
would not be a control for anything. It would appear that only luck 
determines the outcome.
In short, failings in risk management are demonstrated through ac-
cidents and near-misses. The investigation should point out exactly 
what failed and how to prevent this from happening again. The in-
vestigation should uncover the root cause, which allowed the un-
safe act (human error) to take place or allowed it to be an unsafe 
act in the first place.

Root Cause Analysis
Perhaps root cause analysis is best referred to as a principle rather 
than a tool. There are many tools being used in incident investiga-
tion and all of them have the objective of preventing recurrence. All 
of them should arrive at the same conclusion, provided the involved Behavioural based safety.

Link between risk assessment and incident investigation. 
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investigators are proficient in incident investigation. Else the best 
tool would not be more than a decoration for the garden shed in-
stead of the genius solution sought after.
It is a stepped process for drilling down through the accident 
causation chain (the dominoes) to determine the true causes of an 
accident. To figure out which domino caused the chain reaction by 
being tripped.
If the root cause domino is triggered, then the remaining dominoes 
will fall, perhaps not immediately (or, perhaps, unfortunately so), but 
they will fall. Murphy’s Law being the governing principle here.
The only pitfall in root cause analysis is that the users of the model 
should be required to be able to defend why a certain category of 
unsafe acts/unsafe conditions (direct causes), personal factors/job 
factors (indirect causes) and root causes was chosen.
The investigator will need to be able to explain the connection be-
tween the various causes at the various levels. To rule out that 
there is correlation only, rather than causation. To rule out that ice 
cream does cause drowning and that otherwise the results of the 
investigation could be invalid with all that that entails (recurrence, 
negligence, money…). 
It also shows that, just like in risk management and in a risk assess-
ment, part of the company response must be ensuring that its inves-
tigators are found competent, based on training, knowledge and ex-
perience. 

The Root Cause
The root cause is the lack of controls for a situation or process. It is 
the point in time where the control is lost and the first domino top-
ples over. It is the details that are overlooked or not given sufficient 
attention. The general performance outcome may be satisfactory, 
but it is the details (that is, the hazards) that will cause the harm.
There are three main categories in root causes:
• Lack of planning/design: organisational structures, job descrip-

tions, voyage plans, cargo plans, planned maintenance systems, 
work programmes, pre-job briefings, system designs.

• Lack of standards (Solas/Marpol/STCW), procedures, rules, 
conventions, and so on.

• Lack of compliance: not complying with a standard that is in 
place.

The Shen Neng 1
All of this is best explained using an example. The bulk carrier Shen 
Neng 1 ran aground on Douglas Shoal in the Great Barrier Reef at 
17.05 on 3 April 2010. After departure from Gladstone (Australia) on 
3 April and disembarking the pilot at 13.06, the second mate, with 
the master’s permission, made an alteration to the passage plan, re-
quiring a course change at about 16.42.
The chief officer, who had been on duty virtually continuously since 
03.00 on 2 April (except for two brief breaks), took over the watch at 
16.00. The second officer indicated the 16.00 position and that the 
route had been amended, but did not indicate the estimated time to 
go to the next waypoint.
At about 16.30 the chief engineer briefly visited the bridge, leaving 
again about five minutes later. The interruption had prevented the 
chief mate fixing the ship’s position at 16.30 so he decided that he 
would fix the ship’s position at 17.00. He did not change course at 
16.42… 
As he plotted the 17.00 position fix, he realised the ship was enter-
ing an area of shallow water around Douglas Shoal. However, it 
was too late to avoid grounding. 
The accident was investigated by the Australian Transportation and 
Safety Board (the full report can be accessed at: www.atsb.gov.au). 
Based on this report, the following root cause analysis was pre-
pared.

Accident
• Shen Neng 1 grounded on Douglas Shoal on 3 April 2010 at 

17.05.
 
Direct Causes
• Unsafe acts: The chief officer failed to monitor the position in 

restricted waters (removing safety devices - regular position ve-
rification).

• Unsafe conditions: None, for example, no malfunctions, no de-
fects at the time on board the vessel.

Indirect Causes
Personal Factors: 
• The chief officer was not able to stand watch – three hours rest 

in the previous 38 hours (fatigue: physically inadequate).

An accident causation chain.

The root cause was not the chief officer's error.
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Ongevallen

• The master and second officer did not consider the effect of the 
chief officer not getting sufficient rest (lack of knowledge).

• The second officer did not provide proper hand-over to the chief 
officer, leaving out time to go to the next waypoint and the GPS 
route was not amended for the changed voyage plan (lack of 
skill).

Job Factors:
• Inadequate planning port/sailing routine (inadequate design/

planning), the watch schedule was inadequate, not sufficiently 
taking into account the port working schedule.

Root Cause
• The company did not ensure that effective fatigue management 

was in place (lack of compliance – STCW Regulation VIII/I).

Correlation Is Not Causation
Incident investigation reveals where and how control over the oper-
ation was lost and the result of the incident investigation should be 
the identification of the root cause. However, just because things 
seem to point at a cause does not make this a reality. Correlation is 
not causation, just like the banning of ice cream sales will not in-
crease survival odds. Just like rushing into marriage does not guar-
antee longevity. Just like preventing the presence of chief engi-
neers on navigation bridges does not prevent groundings, and just 
like only blaming the chief officer and master of the Shen Neng 1 
will not prevent this accident from happening again.
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Door G.J. de Boer

Zware Kees 3 - Verhalen op de valreep

‘Walrotten, kantoormensen, autoriteiten, zee-
lieden en passanten maakten het mogelijk dat 
ik verhalen kon schrijven over de moderne 
Nederlandse koopvaardij’, zo lezen wij in het 
voorwoord van het derde boek van kapitein 
Kees Wiersum van BigLift Shipping, inmiddels 
in de maritieme wereld beter bekend als Zwa-
re Kees. Evenals in de twee vorige delen, 
geeft Wiersum in korte hoofdstukken, geïllus-
treerd met eigen foto’s, op humoristische wij-
ze, maar altijd met een positieve ondertoon, 
een realistisch beeld van het dagelijkse leven 
aan boord, van de doorgeschoten maritieme 
bureaucratie, van de eigenaardigheden van 
collega’s en van de eeuwige verwondering 
van de verzinselen van sommige autoriteiten. 
Wiersum overhandigde op 12 juni in het IJ- 
muider Zee- en Havenmuseum het eerste ex-
emplaar van zijn derde boek, “Verhalen op de 
valreep”, aan Arne Hubregtse, algemeen di-
recteur van BigLift Shipping. De subtitels van 
de eerder verschenen delen zijn: “Verhalen 
voor het varen gaan” en “Een scheepslengte 
verhalen”. Met deel 3 wordt de reeks afgeslo-
ten, maar de wekelijkse columns in Schutte-
vaer blijft doorgaan.
Zware Kees 3, 176 pagina’s, afmetingen 24 x 
17 cm, afbeeldingen, ISBN 9789086161461, 
prijs € 27,95, info www.lanasta.com.

Nautische spreekwoorden voor 
managers

In dit boekje worden door Mick Verbrugge en 
illustrator Ton Boon nautische spreekwoorden 
weer tot leven gebracht door ze in een ma-
nagementjasje te steken. Zo kunnen mana-
gers het eens over een andere boeg gooien, 
als ze hun strategie moeten toelichten. Deze 
spreekwoorden geven uitdrukking aan een 
schat aan ervaringen die in vijf eeuwen in de 
scheepvaart zijn opgedaan en die soms beter 
aangeven wat het probleem is, of welke visie 
men voor de toekomst heeft. Spreekwoorden 
en gezegden, die samenhangen met ons nau-
tisch verleden, geven een specifieke situatie 
kort en krachtig weer en zijn gestoeld op de 
opgedane (management-)levenslessen van 
destijds. Door het veelvuldig gebruik ervan 
zijn de nautische spreekwoorden en gezeg-
den deel gaan uitmaken van ons dagelijks 
taalgebruik. Meer dan 250 spreekwoorden zijn 
gerubriceerd naar zeven gangbare manage-
mentonderwerpen (leiderschap, strategie, 
commercie, management, personeel, mede-
werker en financiën) en waar nodig voorzien 
van een korte toelichting. Voor alle managers 
dus een handig naslagwerkje met een prak-
tisch overzicht van spreekwoorden en gezeg-
den. 
Nautische spreekwoorden voor managers, 
128 pagina’s, afmetingen 18 x 12 cm, ISBN 

9789081638111, prijs € 9,99, Seevanck Pu- 
blishers, Utrecht, info  
http://seevanck.biedmeer.nl.

Binnenvaart en Sleep- & duwboten 2014 
W. van Heck en A.M. van Zanten geven in hun 
jaarlijkse uitgaven weer een (nagenoeg) com-
pleet overzicht van de Nederlandse binnen-
vaartvloot met ruim 5800 binnenvaartschepen 
en ruim 2700 sleepboten, professionele en 
particuliere duw- en duwsleepboten, werk-
vaartuigen, bevoorradingsschepen en pa-
trouillevaartuigen met sleepcapaciteit. De 
vaartuigen zijn in deze boeken alfabetisch op-
genomen met technische details. Daarnaast 
zijn de adresgegevens van werven, reparatie-
bedrijven, machinefabrieken, toeleveranciers, 
makelaars, scheepshandelaren, schippers-
beurzen, bevrachters, brancheorganisaties, 
opleidingen, verenigingen en bonden vermeld. 
Verder zijn overzichten van nieuwbouw, be-
drijfsnieuws, scheepsmodernisering, motoren, 
scheepsongevallen, afgevoerde schepen, 
nieuw in de vaart gebrachte binnenvaartsche-
pen, sleep- en duwboten en gesloopte binnen-
vaartschepen in deze editie opgenomen.
Binnenvaart 2014, 528 pagina’s, ISBN 
9789060133910, Sleep- en duwboten 2014, 336 
pagina’s, ISBN 9789060133927, per deel: afme-
tingen: 21 x 15 cm, afbeeldingen, prijs € 25,00, 
info www.alk.nl.
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Thread Mismatch Impairs Fire  
Extinguisher: Mars 201442
Edited from USCG Safety Alert 03-14
During a fire investigation on board a vessel, 
it was discovered that a portable carbon diox-
ide (CO2) extinguisher had failed to properly 
discharge during the fire-fighting event. CO2 
only seeped from the neck of the extinguisher 
when it was used, rather than sprayed. The 
fire was subsequently extinguished using a 
dry-chemical fire extinguisher.
During examination, it was found that the 
hose and discharge horn had been replaced. 
The end of the hose screws onto a diffuser on 
the side of the discharge valve/handle assem-
bly of the extinguisher. The diffuser is a ported 
protrusion on the male end of a 90° fitting. On 
the side of the protrusion are orifices through 
which the CO2 flows. The examination re-
vealed that the spherical end of the protru-
sion, which contains no orifices, “bottomed 
out” against the orifice in the connection fit-
ting that leads to the hose and horn assembly. 
The flow of CO2 was thus completely blocked.

It was further noted that the male threads of 
the diffuser were tapered US national pipe 
threads, while the female threads of the hose 
connection were straight. This thread mis-
match likely allowed the hose connection to 
be tightened to a greater extent than intended 
on the diffuser threads. This permitted the 
spherical end of the diffuser to “bottom out” 
against the orifice in the tube. This may have 
also resulted in the reported leakage from the 
extinguisher’s neck due to back pressure.
There are newer types of diffusers in which 
the orifice follows the length of the protrusion 
and the end is not spherical. However, the is-
sues regarding the tightening of the two com-
ponents and the importance of ensuring prop-
er lengths and compatibility of the threaded 
and machined surfaces remain. Binding or 
“bottoming out” should not occur except at 
the threaded surfaces. Replacement parts 
should be as specified by the equipment man-
ufacturer and servicing should always be 
done by qualified fire safety equipment tech-
nicians.

Three Metre Fall Causes Death: Mars 
201443
Edited from official report from the Hong Kong 
SAR Marine Accident Investigation Section
While berthed and after discharging cargo, 
crew were instructed to clean the hold. As 
one rating climbed a portable ladder, another 
rating steadied it. The rating climbing the lad-
der wore a safety helmet and a safety har-
ness, but on the way up he was not attached 
to anything. He was headed up to the ring at-
tachment to secure his harness. Once at the 
level of the ring, he attempted to fasten the 
lifeline, which was about one metre to his 
right. As he extended himself to attach the 
lifeline he lost his balance and fell to the tank 
top three metres below.
Within thirty minutes an ambulance had ar-
rived and taken the victim to hospital. Unfortu-
nately, eight days later the victim succumbed 
to his injuries and was pronounced dead.
The investigation found the following:
• There was no evidence of fatigue.
• The distance from the ladder’s right hand-

Marine Accident Reporting Scheme
Mars Report No. 262

Mars on the Rocks?
For more than twenty years, The Nautical In-
stitute’s Mariner’s Alerting and Reporting 
Scheme, otherwise known as Mars, has 
steadfastly served the marine community 
with monthly reports of lessons learned from 
close calls, incidents and accidents. Not only 
are these monthly reports published in Sea-
ways magazine for the benefit of NI mem-
bers, but several marine industry publica-
tions regularly republish Mars reports for 
their readers. Additionally, Mars reports are 
available on the web in a searchable data-
base (nautinst.org/mars); a useful tool for 
providing case studies for safety meetings 
and classroom exercises. Although the value 
of Mars has been proven and these reports 
appear to be greatly appreciated by the ma-
rine community, Mars is presently in critical 
shape – close to death. This is because we 

are simply not receiving enough reports.
As the editor of Mars, one of my jobs is to 
scan the industry accident literature for in-
teresting cases that can be summarised and 
re-packaged as a Mars report. But these “of-
ficial” reports are quite limited in number.
The intent and scope of Mars is for mariners 
to report their own close calls, incidents and 
accidents to the Mars editor who in turn en-
sures confidentiality and, on publication, an-
onymity. The problem at present is that there 
are so few reports submitted that Mars has 
become unsustainable in its present form. 
But this can change with your help.
Anyone can report a close call, incident or 
accident. Essentially, all that is needed is a 
short description of the event and any action 
taken to remedy the situation – in other 
words, the lessons learned. Do not worry if 
English is not your first language – we will 

edit your report to publication standards. And 
since a photo is worth a thousand words, a 
photo or two are always welcome too. Al-
though we require your name and that of the 
company/ship, these are only for the sake of 
verification and in case any clarifications are 
needed before publication. Neither your 
name, the ship nor company name will ap-
pear in the published Mars report. Copies of 
company reports are also welcome, perhaps 
sent by superintendents or designated per-
sons ashore (DPAs). Reports can be made in 
any convenient method; by e-mail, via social 
media, through the Mars website or by letter. 
The goal is to share the lessons learned and 
hence help all readers expand and improve 
their own risk appreciation.
Do not let Mars be a casualty of indifference. 
Help others and help yourself by reporting to 
the Mars editor at mars@nautinst.org.
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hold to the centre of the metal ring was 
about 1 metre. The average hand reach of 
males of the victim’s nationality is about 
0.6 metre. Therefore, it was a risk for the 
rating to fasten his lifeline under this con-
dition. The risk could have been reduced 
if the ladder was placed closer to the ring.

• The main contributing factor of the acci-
dent was the work attitude and safety con-
sciousness of the victim. He should have 
stopped the operation and climbed down 
the ladder. The operation should only have 
resumed after the ladder had been proper-
ly aligned closer to the safety ring.

Editor’s note: What an unfortunate outcome for 
such an ordinary task that should have been 
safe. Everyone just wants to get the job done, 
often without enough regard for their own safe-
ty. In this case, the solution was so simple, yet 
the rating chose to attempt the manoeuvre 
nonetheless – overextending himself and losing 
his balance; possibly lulled into a false sense of 
security as he was not that 
high. But as witnessed here, 
three metres is enough to kill.

Fatigue Wins Again as 
Ship Hits Seawall at 15 
Knots: Mars 201444
Edited from official report 
MA2014-1, Japan Transport 
Safety Board
In the early morning hours, 
still in darkness, a small 
container ship was making 
way at about 15 knots on au-

topilot with the officer of the watch (OOW) as 
the sole watchkeeper on the bridge. The visi-
bility was good and there was no traffic, so 
the master had given the instruction for the 
OOW to be alone on the bridge while making 
way in darkness. A few hours into his watch, 
the OOW began to feel drowsy, so he began 
walking briskly around the wheelhouse. He 
then sat in the chair in front of one of the ra-
dars, confident he would not fall asleep. 
Somewhere between buoys four and five as 
they made landfall he fell asleep.
About forty to fifty minutes later, at approxi-
mately 04:40, he woke up abruptly when he 
was thrown out of the chair by the impact of a 
collision. The vessel had hit the sea wall on 
the northern side of a nearby bridge. The ship 
was not equipped with a bridge watch navi-
gation alarm system (Bwnas) at the time of 
the accident, nor was it required to have one.

Lessons Learned
• Had a proper lookout been assigned to 

assist the OOW, it is unlikely the collision 
would have transpired.

• Had the OOW reported his drowsiness to 
the master, alternative watch arrange-
ments could have been made.

Editor’s note: Although this ship was ostensi-
bly operating under a three watch system, fa-
tigue can affect anyone if proper “sleep hy-
giene” is not practised. It has been demon- 
strated in numerous studies that the average 
person needs seven to eight hours of continu-
ous sleep for it to be truly recuperative. Work-
ing while fatigued is equivalent to working 
while under the influence of alcohol. Although 
a Bwnas is a device that can help prevent ac-

cidents like this (and today this ship would be 
required to have one), the real solution is 
proper rest for all crew and a proper lookout.

Acknowledgement
Through the kind intermediary of The 
Nautical Institute we gratefully acknowl-
edge sponsorship provided by: American 
Bureau of Shipping, AR Brink & Associ-
ates, Britannia P&I Club, Cargill, Class 
NK, Constellation Marine Services, DNV, 
Gard, IHS Fairplay Safety at Sea Interna-
tional, International Institute of Marine 
Surveying, Lairdside Maritime Centre, 
Norwegian Hull Club, London Offshore 
Consultants, MOL Tankship Management 
(Europe), North & West of England P&I 
Club, Sail Training International, Ship-
owners Club, The Marine Society and 
Sea Cadets, The Swedish Club, UK Hy-
drographic Office
More reports are needed to keep the 
scheme informative. All reports are read 
only by the Mars-coordinator and treated 
in the strictest confidence. To submit a 
report please use the Mars report form 
from www.nautinst.org/en/forums/mars 
and send it to mars@nautinst.org.
For more reports, please visit  
www.swzonline.nl/dossiers.

Even a relatively short fall can prove fatal.

The vessel’s route.

The vessel hit the sea wall of a bridge.
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Atlantic Dawn
Het m.s. Atlantic Dawn is genomineerd in de 
categorie zeevaart. De project-carrier is de 
eerste van een serie van vier en in het bijzon-
der geschikt voor speciale ladingen voor de 
offshore olie- en gaswinning en windturbine-
parken. Gebaseerd op de ideeën en ontwerp-
specificatie van de innovatieve Urkse reder 
Hartman Shipping, ontworpen door C-Job Na-
val Architects and Engineers en gebouwd 
door CIG Shipbuilding (voorheen Shipkits), 
een scheepsbouworganisatie behorend bij de 
CIG-groep. Het schip heeft de accommodatie 
en het stuurhuis op het voorschip, twee kra-
nen met een capaciteit van elk 150 ton bij een 
vlucht van 16 meter aan stuurboord en één 
schoorsteen aan stuurboordzijde op het ach-
terschip. Hierdoor beschikt het schip over een 
groot open dek voor volumineuze ladingen zo-
als bladen voor windturbines. De Atlantic 
Dawn heeft een notatie om open top te varen 
en in samenhang met het box-shaped laad-
ruim kunnen speciale ladingen worden ver-
voerd, evenals 20- en 40-voet-containers. Om 
de twee kranen in tandem te kunnen gebrui-
ken en daarbij een maximale last van 270 ton 
bij een vlucht van 16 meter te kunnen hante-
ren, beschikt het schip over een ballastponton 
en een anti-heelingsysteem. De ballastponton 
heeft afmetingen van 11 x 5,50 x 3,40 meter en 
wordt op het achterdek opgeslagen als deel 
van het open dek. Om het schip de noodzake-
lijke extra stabiliteit te geven bij laden of los-
sen, wordt de ponton met de achterste kraan 
overboord gezet, gekoppeld aan het schip en 
gedeeltelijk gevuld met water. Voor het anti- 
heelingsysteem beschikt de Atlantic Dawn 
over heelingtanks en een grote ballastpomp-
capaciteit. Om ladingen met een groot volume 
en een betrekkelijk hoog gelegen zwaartepunt 
te kunnen vervoeren, heeft het schip grote 
ballasttanks in de dubbele bodem. Hierbij 

speelt ook een rol dat de reder een betrekke-
lijk hoge snelheid van meer dan 16 knopen 
voor het schip verlangde en om daarbij de 
brandstofkosten in de hand te houden, resul-
teerde dit in een slank onderwaterschip en 
een lage blokcoëfficiënt. Het open-topgedrag 
van het schip is getest in een zeegangstank 
om te bepalen hoeveel water er in het ruim 
kan komen bij zwaar weer. Doordat de holte 
tot het bovendek groot is, komt er minimaal 
water binnen zodat het ruimschoots aan de 
eisen voldoet om open top te mogen varen. 
Het diepe ruim en de open-topnotatie maken 
het schip bijzonder geschikt om hoge ladin-
gen, zoals kranen en windturbinefundaties, 
verticaal te vervoeren. Door het voorop ge-
plaatste stuurhuis wordt het uitzicht voor de 
stuurman hierdoor niet beperkt. In het ruim 
kunnen middels wegneembare luiken op twee 
niveaus tussendekken worden aangebracht.
De hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte 
111,70 m, breedte 16,80 m, holte tot bovendek 
12,70 m, holte tot hoofddek 9,30 m, diepgang 
gesloten 5,94 m, vrijboord open 5,36 m, dead-
weight 4400 ton gesloten en 3500 ton open top. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een 
4000-kW-hoofdmotor, welke via een tandwiel-

kast een verstelbare schroef aandrijft, en een 
asgenerator van 750 kVA. Voor het hulpvermo-
gen zijn twee generatorsets van 500 kVA geïn-
stalleerd en voor noodsituaties een noodge-
nerator van 148 kVA. Om goed te kunnen 
manoeuvreren, beschikt het schip voor en 
achter over dwarsschroefinstallaties van 300 
kW. Het als slank ontworpen schip kan met dit 
betrekkelijk lage voortstuwingsvermogen toch 
een snelheid van ruim 16 knopen bereiken. Er 
zijn voorzieningen getroffen om in een later 
stadium op een betrekkelijk eenvoudige ma-
nier een uitlaatgassenscrubber en ballastwa-
terbehandelingsinstallatie te installeren. Het 
tankenplan is zo uitgevoerd dat de zware-olie-
brandstoftanks niet grenzen aan de huid zodat 
bij eventuele schade de omgeving zo min mo-
gelijk wordt belast. 
Met de oplevering van de Atlantic Dawn heeft 
de combinatie Hartman Shipping en CIG Ship-
building een uniek schip in de vaart gebracht, 
dat de opvolger moet worden van de Deo Vo-
lente (van Hartman Marine en KNVTS Schip 
van het Jaar 2007) en een uitstekend voor-
beeld is van waartoe de Nederlandse maritie-
me industrie in staat is. 

Drie schepen strijden om de titel Schip van het Jaar

De negende editie van het Maritime Awards Gala vindt plaats op donderdag 6 november. Locatie dit jaar is het monumentale Taets, gevestigd op 
het Hembrugterrein en gelegen aan het Noordzeekanaal op de grens tussen Zaandam en Amsterdam. Tijdens dit gala wordt onder andere de  
KNVTS Schip van het Jaar prijs uitgereikt. De jury heeft de volgende schepen genomineerd:

Een voorbeeld van het Nederlandse kunnen in de categorie zeevaart, de Atlantic Dawn (foto CIG Shipbuilding, Groningen).
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Galactica Star
Het m.s. Galactica Star is genomineerd in de 
categorie jachtbouw. De Galactica Star is een 
snelvarend motorjacht met een lengte over al-
les van 65 meter en luxe accommodatie voor 
twaalf passagiers. Het schip is geheel in Ne-
derland ontworpen en gebouwd. De vruchtba-
re samenwerking van jachtwerf Heesen te 
Oss met Van Oossanen & Associates  
(scheepsbouwkundig ontwerp) en Omega Ar-
chitects (exterieur ontwerp) heeft geresul-
teerd in een schip dat op basis van de in de 
wereld van de grote jachten gehanteerde cri-
teria al een aantal prijzen heeft gewonnen.
De ontwerpsnelheid van de Galactica Star is 
28 knopen. Om het te installeren vermogen 
van een dergelijk snelvarend schip te beper-
ken, dienen de rompvorm en voortstuwings- 
installatie geheel op de hoge ontwerpsnelheid 
te zijn afgestemd. Daarnaast zijn gewichts- 
besparingen essentieel.
Dit type motorjacht vaart doorgaans zeer be-
perkt op de hoge ontwerpsnelheid. Grote af-
standen worden om technisch-economische 
redenen op lagere snelheid afgelegd, terwijl 
tijdens recreatieve vaart (cruises langs de 
kust en dergelijke) ook relatief lage snelheden 
worden aangehouden. Een recente survey 
van dergelijke schepen heeft uitgewezen dat 
in veel gevallen meer dan vijftig procent van 

de operationele tijd met minder dan twintig 
procent van het geïnstalleerde motorvermo-
gen wordt gevaren. Bij lagere snelheden 
presteert de voor snelvarende schepen ge-
bruikelijke knikspant-rompvorm minder goed 
dan een rondspant-rompvorm. Dit geldt niet 
alleen voor de weerstand- en voortstuwings-
eigenschappen, maar ook voor het gedrag in 
golven. Een comfortabel gedrag in golven is 
voor een motorjacht ook een belangrijk ont-
werpcriterium.
De Galactica Star is het eerste snelvarende 
motorjacht voorzien van de door Van Oossa-
nen & Associates ontwikkelde Fast-Displace-
ment Hull Form (FDHF). Deze rompvorm, waar-
voor patent is aangevraagd, weet de goede 
eigenschappen van de rondspant- en de knik-
spantvorm te combineren. Naast de karakte-
ristieke rompvorm wordt de FDHF gekenmerkt 
door toepassing van een bulbsteven die spe-
ciaal is ontwikkeld voor hoge snelheden ter-
wijl het voorschip is voorzien van een spray-
rail om de bij hoge snelheid optredende spray 
te kunnen afbreken. Voorts worden nadelige 
trimveranderingen bij hoge snelheid voorko-
men door toepassing van een zogenoemde in-
terceptor. 
In plaats van rolstabilisatie door middel van 
externe vinnen, is de Galactica Star voorzien 
van vijf gyrostabilisatoren waardoor bij hoge 

snelheden cavitatie op de vinnen wordt ver-
meden en de appendageweerstand wordt ge-
reduceerd. Gyrostabilisatoren zijn over het 
hele snelheidsgebied effectief, inclusief stil-
liggend voor anker.
Proefnemingen in de sleeptank laten een ver-
betering zien in de weerstand van de FDHF in 
het lagere snelheidsgebied oplopend tot circa 
twintig procent ten opzichte van andere rond-
spantschepen en in het hogere snelheidsge-
bied oplopend tot eveneens circa twintig pro-
cent ten opzichte van knikspantschepen. 
Omwille van gewichtsbesparingen zijn romp 
en opbouw van de Galactica Star geheel van 
aluminium gebouwd. Diverse voor een jacht 
interessante innovatieve indelingen onder het 
schottendek noopten tot bijzondere construc-
tieve oplossingen om de hiervoor noodzakelij-
ke grote openingen in de zijde en in de spiegel 
te kunnen realiseren zonder verlies aan sterk-
te en stijfheid of ongewenste toename van 
gewicht. Het aandeel van de bovenbouw in de 
langsscheepse sterkte van het schip werd 
vergroot middels de in de externe vormgeving 
geïntegreerde grote bogen aan bakboord en 
aan stuurboord op het achterschip.
Met de oplevering van de Galactica Star heeft 
Heesen een baanbrekend schip in de vaart 
gebracht, een goed voorbeeld van waar de 
Nederlandse jachtindustrie toe in staat is.

Ook in het buitenland is de Galactica Star niet onopgemerkt gebleven (foto Van Oossanen Naval Architects, Wageningen).
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NH 1816
Deze reddingboot is het resultaat van gede-
gen onderzoek en ontwerp in nauwe samen-
werking met de mensen die in moeilijke om-
standigheden de zee opgaan: de bemanningen 
van de KNRM. Bouwer is Damen Shipyards 
Gorinchem.
De wensen en eisen van de KNRM waren lei-
dend in de ontwikkeling van een nieuwe klasse 
reddingboot. De praktijkervaring van de tien 
bemanningen van de huidige grote KNRM- 
boten van de Arie Visser-klasse werd de richt- 
lijn voor het team van de High Speed Craft De-
partment van Damen Shipyards, W. de Vries 
Lentsch en de afdeling Maritieme Techniek van 
de TU Delft, die in 2009 met het ontwerp begon. 
De basiseisen waren gelijk aan de Arie Vis-
ser-klasse: lengte maximaal 20 meter, maxi-
mumdiepgang 1,10 meter, range circa 600 
miles, zes opvarenden, maximumaantal ge-
reddenen: 120, aandrijving door twee motoren 
en waterjets en zelfrichtend in geval van kap-
seizen. 
Aanvullende eisen waren: betere inzetbaar-
heid bij zwaar weer en groter comfort voor de 
crew. Daarnaast: beter gedrag in boeg- en 
schuin-voorinkomende golven, koersstabiliteit 
en veilig gedrag in (schuin-)achterinkomende 
golven, zeer goede manoeuvreerbaarheid in 
alle omstandigheden en snelheden en een 
laag geluidsniveau in het stuurhuis.
Het ontwerpteam kwam met twee basisont-
werpen. Enerzijds een verlengde en verbeter-
de versie van de Arie Visser (“Evolution”) en 
anderzijds een alternatief ontwerp met toe-
passing van een bijlboeg (“Revolution”). Bij 
de Revolution was de vorm van de bijlboeg 
aangepast zodat deze ook bij ondiep water 
niet onder het vlak uitkomt. Speciale aan-
dacht was er voor het ontwerp van de fender, 
noodzakelijk bij reddingsacties langszij sche-
pen, maar een verstorende factor voor goed 
gedrag in zeegang.
De volgende stap was een uitgebreid model-
onderzoek op schaalmodellen van de Evolu- 
tion, de Revolution en de originele Arie Visser. 
In de sleeptank van de TU Delft werden weer-
standsproeven uitgevoerd en gedrag in voor- 
en achterinkomende golven getest. Bij Marin 
werd het gedrag in schuin-achterinkomende 
golven onderzocht.

De Revolution kwam het beste uit de test: laag 
optredende verticale versnellingen in boeg-
golven en, met toepassing van scheggen, 
koersstabiel en niet neigend tot broachen in 
schuin-achterinkomende golven. Daarmee 
werd dit de basis voor de nieuwe redding-
boot. Op verzoek van de schippers van de 
Arie Visser-boten werd de lengte circa twee 
meter ingekort omdat zij zien dat steeds vaker 
assistentie aan de pleziervaart moet worden 
verleend.
Aanvullende tests met dit kortere Revolution-
ontwerp in extreme, brekende golven en ma-
noeuvreerproeven bevestigden de verbeterin-
gen die op alle aspecten konden worden ge- 
maakt ten opzichte van de Arie Visser. De vin-
nen, essentieel voor koersstabiliteit in achter- 
inkomende golven, zijn intrekbaar uitgevoerd 
om maximale manoeuvreerbaarheid en een 
minimumdraaicirkel te bereiken, wanneer de 
schipper dit wenst. 
Andere verbeteringen op het gebied van veilig-
heid en comfort van de NH 1816 ten opzichte 
van de Arie Visser-klasse zijn: het dekhuis is 

flexibel opgesteld en het geluidsniveau is terug-
gebracht van 93 naar 72 dB(A). Bij kenteren blij-
ven de motoren (MTU type BV 2000 M84L met 
een vermogen van 2 x 895 kW, Hamilton 571 wa-
terjets aandrijvend) draaien, zodat de beman-
ning rechtkomend direct de controle over de 
boot heeft. Het elektrisch systeem is in twee 
gescheiden delen uitgevoerd. Tevens voldoet 
de waterdichte indeling aan de eisen van twee 
compartimenten lekstabiliteit. Zo kan de bodem 
over een lengte van vijftig procent vanaf de 
boeg beschadigd zijn. Ook aan het ergonomisch 
ontwerp van de inrichting en de automatisering 
is veel aandacht besteed. Door een directe da-
talink met de Kustwacht en KNRM kunnen zoek- 
acties optimaal worden geredigeerd.
De KNRM zal de NH 1816 naast de Arie Visser 
uitgebreid op volle schaal testen om de ge-
vonden resultaten uit modelonderzoek te vali-
deren.
Dit innovatieve search and rescue vessel dat 
ontworpen is met de kennis uit de praktijk zal 
zich zeker op belangstelling van buitenlandse 
partijen kunnen verheugen. 

De NH 1816, een “Revolution” in het ontwerp van search and rescue-schepen (foto Damen Shipyards, Gorinchem).
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In memoriam
 
Ir. A.D. Boot is op 17 juni op 82-jarige leeftijd 
overleden, laatst woonachtig te Alkmaar.  
Hij is werkzaam geweest als docent afde-
ling Bedrijfskunde Hogeschool Alkmaar  
en was ruim 55 jaar lid van de KNVTS.

T.J. Vermeulen is op 15 augustus op 87-ja-
rige leeftijd overleden, laatst woonachtig 
te Roosendaal. Hij is werkzaam geweest 
als technisch adviseur bij Shell en was 
ruim 42 jaar lid van de KNVTS.  

KNVTS Seniorendag
Ook dit jaar heeft het Hoofdbestuur de Senio-
ren Commissie verzocht een excursie te orga-
niseren voor onze seniorleden. Zoals gebrui-
kelijk luidt het recept: interessant, verbonden 
met de scheepsbouw en gezellig. Daarbij is 
het oog gevallen op een uniek bedrijf in een 
voor velen van ons vertrouwde, centraal gele-

gen omgeving. Uiteraard kost het enige moei-
te in het bewuste bedrijf een bezichtiging 
rond te krijgen, maar met ingeroepen hulp uit 
eigen kring hopen wij deze in de komende tijd 
te kunnen regelen.
Een en ander heeft tot gevolg dat er tot aan de 
deadline geen andere mededelingen kunnen 

worden gedaan in SWZ Maritime dan dat we 
op een datum ergens in oktober zullen belan-
den. Zodra er een definitieve vorm aan dit uit-
stapje is gegeven, wordt dit op de website van 
de KNVTS (www.knvts.nl) gepubliceerd. Wij 
vragen daarvoor uw welwillende aandacht.
De Senioren Commissie

Nieuwe leden   
september
Voorgesteld en gepasseerd voor het  
GEWOON LIDMAATSCHAP

M.J. School-Brouwer
Docent Scheepsbouwkunde – Rotterdam 
Mainport University STC Group
Pioniersstraat 53, 8244 PD Lelystad
Voorgesteld door A. Gerritsen
Afdeling Rotterdam

K. Visser
Naval Architect – Conoship International BV 
Groningen
Tjerkepaed 2, 9263 PS Garyp
Voorgesteld door G. van der Bles
Afdeling Noord

Het Kerstwildbiljarten vindt dit jaar plaats op woensdag 17 december. De locatie is wederom  
The Pittstop in Vlaardingen, waar wij al twee jaar domicilie vinden nadat er afscheid is genomen 
van de ruimte die bij het oude kantoor van de KNVTS in gebruik was voor het traditionele  
Kerstwildbiljarten. In het volgende nummer wordt u uitgebreid geïnformeerd, zie ook de  
KNVTS-website. Noteert u alvast de datum in uw agenda!
De organisatiecommissie

Vooraankondiging  
KNVTS-Kerstwildbiljarten

SWZ09_KNVTS.indd   46 09-09-14   11:59



Verenigingsnieuws

Jaargang 135 • september 2014 47

“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.

Lezingenprogramma oktober
Afdeling Noord 
Onderwerp: Optimalisatie van zonneboten
Dinsdag 7 oktober
Spreker: Tim Gorter, promovendus bij de NHL 
Om de bouw van zonneboten voor de recrea-
tieve vaart te ondersteunen, heeft Tim Gorter 
een plug-in ontwikkeld voor Rhinoceros, waar-
mee de ontwerper sneller en effectiever elek-
trische vaartuigen met zonne-energie kan uit-
rusten. Met de plug-in zijn tijdens het ontwerp- 
proces verschillende prestatie-indicatoren te 
bepalen, waaronder snelheid, kosten en be-
reik, zodat de ontwerper in een vroeg stadium 
essentiële keuzes kan maken. De plug-in heeft 
een modulaire opbouw en kan desgewenst 
worden uitgebreid met modellen en algorit-
mes om het toepassingsgebied te vergroten.

Locatie: Hotel Restaurant Oostergoo, Nieuwe 
Kade 1, Grou
Aanvang lezing: 20.00 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Afdeling Amsterdam 
Onderwerp: Gecombineerde excursie en  
lezing

Woensdag 15 oktober
Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met 
Havenbedrijf Amsterdam een walradar-VTS- 
systeem langs het Noordzeekanaal aange-
legd. VTS staat voor Vessel Traffic Services; 
een scheepvaartbegeleidingssysteem. Dit 
systeem is nodig om onder alle omstandighe-
den een veilige verkeersbegeleiding van 
schepen te kunnen garanderen. Het geeft 
continu een actueel verkeersbeeld van de 
scheepvaart. We zijn in overleg om aan het 
eind van de middag het verkeersleidingscen-
trum te gaan bekijken. Nadere gegevens vol-
gen nog via www.knvts.nl/agenda en de  
KNVTS-nieuwsbrieven. 
Vervolgens is er aan boord van de Pollux vol-
gens de gebruikelijke planning een brood-
maaltijd en een lezing. De lezing gaat over het 
Loodswezen. Ook hiervoor volgen nadere ge-
gevens via de website en nieuwsbrieven.
Aanvang lezing: 19.00 uur
Vanaf 17.30 uur: aperitief
Vanaf 18.15 uur: maaltijd
Vanaf 20.40 uur: borrel
Kosten maaltijd: leden € 10, niet-leden € 15
Indien u zich aan wilt sluiten bij de excursie 
en/of gebruik wilt maken van de broodmaal-
tijd, gelieve dit uiterlijk vrijdag 9 oktober te 
melden: knvts.afd.amsterdam@gmail.com.

Afdeling Zeeland
Donderdag 16 oktober
De geplande lezing kan helaas geen doorgang 
vinden. Op het moment van drukken van dit 
blad, was de afdeling er nog niet in geslaagd 
een vervangend programma te organiseren. 
Houd www.knvts.nl en de nieuwsbrief in de 
gaten voor meer informatie.
Locatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266,  
Vlissingen

Aanvang lezing: 19.30 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Afdeling Rotterdam 
Onderwerp: Genomineerden Schip van het 
Jaar prijs
Donderdag 30 oktober
De sprekers waren bij het drukken van dit 
blad nog niet bekend en worden aangekon-
digd op de KNVTS-website (www.knvts.nl).
Tijdens het Maritime Awards Gala op 6 no-
vember wordt de Schip van het Jaar prijs uit-
gereikt. De genomineerde schepen voor deze 
prestigieuze prijs zijn (in alfabetische volgor-
de): 
• Heavy lift – project cargo carrier Atlantic 

Dawn, gebouwd door CIG Shipbuilding, 
Groningen, in opdracht van Hartman Ship-
ping, Urk

• Jacht Galactica Star, ontworpen door Van 
Oossanen Naval Architects en gebouwd 
door Heesen Yachts, Oss

• Reddingboot NH 1816, gebouwd door Da-
men Shipyards, Gorinchem, voor de Ko-
ninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij

De drie genomineerde schepen worden deze 
avond toegelicht door vertegenwoordigers 
van de betrokken werven. 
Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaar-
dingen
Aanvang lezing: 19.45 uur
Vanaf 17.30 uur: aperitief 
Vanaf 18.30 uur: maaltijd
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.

Tim Gorter 

ontwikkelde een 

plug-in die het 

gemakkelijker 

maakt schepen 

uit te rusten met 

zonne-energie.
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SWZ Maritime vanaf nu ook digitaal online beschikbaar! 

Exclusief toegang 
voor abonnees van SWZ Maritime

Vanaf nu is het als abonnee 
ook mogelijk de digitale online 
bladerversie in te zien op onze 
website. 

Ga daarvoor naar 
www.swzonline.nl/magazine  
en log in!

Wilt u daarnaast op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan ook meteen 
aan voor de tweewekelijkse SWZ-nieuwsbrief op www.swzonline.nl/newsletter  

of volg ons op Twitter           @SWZMaritime

www.swzonline.nl/magazine

of volg ons op Twitter           @SWZMaritime

Let op!: 
als abonnee ontvangt u per post uw persoonlijke inloggegevens voor exclusieve toegang!

Vragen?
Neem contact op met onze klantenservice, tel: 010-2894008 (iedere werkdag tussen 09:00-12:00 uur 
en van 13:00-17:00 uur of per e-mail via swz.klantenservice@mybusinessmedia.nl
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Seminar: Inwerkingtreding 
zwavelwetgeving
Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe zwavelre-
gelgeving in werking. Voor schepen die varen 
in de zogeheten Emission Control Areas 
(ECA’s) in Europa (Noord- en Oostzee) en 
langs de Amerikaanse kusten dient het zwa-
velgehalte van scheepsbrandstof niet hoger 
te zijn dan 0,1 procent m/m. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden hieraan te voldoen, zoals 
het overgaan op laagzwavelige brandstof, 
ontzwavelingstechnieken als scrubbers en 
door te varen op alternatieve brandstoffen als 
LNG. Ondanks dat de regelgeving al bijna in-
gaat, zijn er bij de betrokken stakeholders nog 
onzekerheden over de implementatie en 
handhaving daarvan. Om de verschillende za-
ken te delen en te belichten, organiseert Plat-
form Schone Scheepvaart, in samenwerking 
met het ministerie van Infrastructuur en Mili-
eu, het seminar “Inwerkingtreding zwavel-
wetgeving” op woensdagmiddag 8 oktober in 
het Bouw & Infrapark in Harderwijk. Er zijn 
onder andere sprekers aanwezig van het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu, de Euro-
pean Maritime Safety Agency (EMSA), een 
reder die scrubbers gebruikt, scrubberfabri-
kanten en het Planbureau voor de Leefomge-
ving.
Contact: Sanne de Vleeschhouwer 
(vleeschhouwer@maritimetechnology.nl)

Bespaar op investeringen dankzij 
maritieme training Assetmanagement
Assetmanagement is cruciaal voor uw machi-
nepark. Optimaal getrainde medewerkers bor-
gen niet alleen uw bedrijfstargets, maar zor-
gen ook voor besparingen op middellange- 
termijn-onderhoudsinvesteringen. Daarom 
biedt Netherlands Maritime Technology dit 
najaar de maritieme training “Assetmanage-
ment” aan, die een samenwerking is tussen 
TU Delft, ROVC en Oliveira International. De 
training is opgezet in drie modules voor ver-
schillende groepen binnen uw bedrijf: directie 
of hoger management, direct leidinggevenden 
en onderhoudsmonteurs. Zie de kalender op 
www.maritimetechnology.nl voor meer infor-
matie en data.
Contact: Christina Syropoulos  
(syropoulos@maritimetechnology.nl) 

Seminar: Overheidsregelingen voor 
export en innovatie in de scheepsbouw
Heeft u een goed beeld van het beschikbare 
overheidsinstrumentarium voor (export)finan-
ciering en innovatie in de scheepsbouwsec-
tor? Het seminar “Overheidsregelingen voor 
export en innovatie in de scheepsbouwsec-
tor” op dinsdag 7 oktober bij Atradius Dutch 
State Business in Amsterdam, geeft in korte 
tijd inzicht in de verschillende regelingen voor 
(export)financiering en innovatie die beschik-
baar zijn voor de sector. Het seminar wordt 
georganiseerd op initiatief van de Stuurgroep 
Subsidies en Financieringen van Netherlands 
Maritime Technology en gerealiseerd in sa-
menwerking met Atradius Dutch State Busi-
ness (Atradius DSB) en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (rvo.nl).
Contact: Arne Heutink  
(heutink@maritimetechnology.nl) 

Maritime Awards Gala
De negende editie van het Maritime Awards 
Gala vindt plaats op donderdag 6 november 
tijdens de Maritime Week. Locatie dit jaar is 
het monumentale Taets op het Hembrugter-
rein, aan het Noordzeekanaal tussen Zaan-
dam en Amsterdam. Er worden vijf maritieme 
prijzen uitgereikt: de KVNR Shipping Award, 
de KNVTS Schip van het Jaar prijs, de Konink-
lijke Marine Van Hengel-Spengler prijs, de 
Wim Timmers Ontwerpersprijs en de Maritime 
Innovation Award. Live meemaken wie de 
winnaars zijn? Zie www.maritime-awards.nl 

voor de inschrijfmogelijkheden. Hoofdspon-
sors dit jaar zijn NNPC, Wärtsilä Netherlands, 
Damen Shipyards, Europort en Huisman. 
Contact: Joella Lucas  
(lucas@maritimetechnology.nl) 

Nieuwe leden
• AEC Maritime
• Molenaar Strategie

Overige activiteiten
• Seminar: Inwerkingtreding zwavelregelgeving (8 oktober)
• Marine Propulsion Module 2: Marine Propulsors Characteristics (9-10 oktober)
• Symposium Maritime Design Forum (9 oktober)
• Holland Paviljoen op Shiptec China 2014 (21 tot en met 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 ok-

tober)
• Maritime Week (6 tot en met 14 november)
• Algemene Ledenvergadering, thema Trade (20 november)
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
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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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Aandrijving 
 

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

Arbeidsbemiddeling
 

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

 

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

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

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

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

Maritime Services
Luxemburg  -  Cyprus 

Dredging & Waterbouw

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

Elektronica
 

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

Electric propulsion system
 

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

 

Experts & Taxateurs
 
 

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

TOWSERVICE B.V.
Independent Marine Consultants
and Warranty Surveyors

Prisma 100
3364 DJ Sliedrecht-Holland

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

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

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

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

Krukas-, drijfstang-,  
motorblokreparatie
 
 

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

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

Maritieme Advocaten

 

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

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

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

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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Colofon
SWZ Maritime wordt uitgegeven door de Stichting Schip en Werf de 
Zee (SWZ), waarin participeren de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de Stichting de Zee. 
SWZ Maritime is het verenigingsblad van de KNVTS.

SWZ is de eigenaar en de uitgever van de titels Schip & Werf de Zee en 
SWZ Maritime. Het bestuur van SWZ wordt gevormd door de 
participanten in SWZ, die elk vier bestuursleden benoemen uit de 
doelgroepen van de lezers en bestaat uit de volgende personen: 
Namens de KNVTS:
Ir. J.R. Smit, voorzitter (KIVI/NIRIA)
Ir. C. Dirkse, penningmeester (onderwijs)
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. L. Cozijnsen (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 € 113,80, buitenland € 157,00 (zeepost), € 166,30 (luchtpost). 
Losse exemplaren € 18,50. Studentenabonnement € 44,45 (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. 

ISSN 1876 - 0236

Maritime Search

SWZ|MARITIME4

Colofon

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
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The Royal Netherlands Sea Rescue Institution ‘KNRM’, together with Damen Shipyards Group and  some 
of the best Dutch maritime experts (TU Delft, TNO, Marin, De Vries Lentsch Naval Architects)  has 
created an advanced ‘on-scene coordination Search-and-Rescue vessel’.
 
The NH 1816 Class is a self-righting, fast, aluminium hulled SAR vessel with a composite wheelhouse  
and a modified Damen Sea Axe Bow which reduces vertical g-forces by 45% and enabling top speeds  of 
over 30 knots, radically transforming seaworthiness.
 
Principal innovations in hull design, ergonomics, communications and navigation systems give the  NH 
1816 Class superior capabilities to any conventional lifeboat. Speed, range, efficiency, seaworthiness  
and safety all have been fundamentally improved and crew comfort and ease of maintenance  have been 
upgraded significantly.
 
In addition to the Axe Bow, the NH 1816 is outfitted with retractable rear fins that can  be 
lowered for more course stability or raised to give extra manoeuvrability.

NOW YOU WANT TO BE RESCUED...

See the NH 1816 in action. 
Scan this ad with your Layar-app.
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THE NEW STANDARD IN RESCUE VESSELS    

The Royal Netherlands Sea Rescue Institution ‘KNRM’, together with Damen Shipyards Group and  some 
of the best Dutch maritime experts (TU Delft, TNO, Marin, De Vries Lentsch Naval Architects)  has 
created an advanced ‘on-scene coordination Search-and-Rescue vessel’.

The NH 1816 Class is a self-righting, fast, aluminium hulled SAR vessel with a composite wheelhouse  
and a modified Damen Sea Axe Bow which reduces vertical g-forces by 45% and enabling top speeds  of 
over 30 knots, radically transforming seaworthiness.

Principal innovations in hull design, ergonomics, communications and navigation systems give the  NH 
1816 Class superior capabilities to any conventional lifeboat. Speed, range, efficiency, seaworthiness  
and safety all have been fundamentally improved and crew comfort and ease of maintenance  have been 
upgraded significantly.

In addition to the Axe Bow, the NH 1816 is outfitted with retractable rear fins that can  be 
lowered for more course stability or raised to give extra manoeuvrability.
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