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13 Mobiele ballastwaterreiniging
Met de Ballastwater Management Convention van de IMO in 
het verschiet, moeten schepen binnen afzienbare tijd beschikken 
over een ballastwaterreinigingssysteem. Een kostbare installatie 
voor zowel nieuwe als bestaande schepen. Daarom komt Damen 
met InvaSave 300, een mobiele BWT-installatie, gemonteerd in een 40vt-container.

26 Maritime Awards Gala in beeld
Op 6 november was het tijd voor de negende 
editie van het Maritime Awards Gala. Net als 
vorig jaar werden vijf prijzen uitgereikt: de 
Wim Timmers Ontwerpersprijs, de Van Hen-
gel-Spengler prijs, de Maritime Innovation 
Award, de KVNR Shipping Award en de 
KNVTS Schip van het Jaar prijs. Uitgebreide 

informatie over de winnaars en genomineerden vindt u in de SWZ Daily, de bijlage bij dit 
blad. Op deze twee pagina’s vindt u een impressie van het gala.

38 Nu of nog even wachten? 
In de scheepvaart eisen al een aantal jaren twee vragen veel 
aandacht op, namelijk (1) hoe is de energierekening van sche-
pen in de hand te houden en (2) op welke manier kan het best 
worden voldaan aan wet- en regelgeving met betrekking tot 
emissies naar de lucht? De toepassing van LNG als brandstof 
lijkt vooralsnog op beide vraagstukken een antwoord te zijn. 
Dit is de reden dat in de short sea shipping, waarbij schepen doorlopend in een ECA varen, 
al veel dual-fuel vierslagmotoren worden gebruikt. Maar wat doen de containerschepen?
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Omslag: De nieuwe reddingboot van de KNRM, de Nh1816, 

is het nieuwe Schip van het Jaar (foto Flying Focus).  

In februari 2012 werd begonnen aan de digita-
lisering van oude jaargangen van ons blad 
SWZ Maritime en zijn voorgangers. De ge-
schiedenis gaat terug tot 1919 toen “Het 
Schip” werd opgericht; ‘een veertiendaagsch 
blad voor scheepsbouw en scheepvaart, te-
vens orgaan der Vereeniging van Technici op 
Scheepvaartgebied’. De naam van het blad 
werd in 1934 veranderd in “Schip en Werf” en 
in 1991, na een fusie met het blad “De Zee” 
(overigens al opgericht in 1879) werd het 
“Schip en Werf de Zee”. Vanaf 2007 gaat het 
blad verder onder de huidige naam “SWZ Ma-
ritime”. 
Het werd in 2012 al gauw duidelijk dat een di-
gitalisering van het gehele archief vanaf 1919 
door professionals fi nancieel niet haalbaar 
was. Daarom werd op initiatief van onze re-
dacteur Richard Akerboom besloten de digita-
lisering in eigen hand te nemen en op het 
kantoor van de KNVTS met hulp van vrijwilli-
gers uit te voeren. Een zestal, niet meer zo 
jonge, maar daarom niet minder enthousiaste 
vrijwilligers besteedde onder regie van Ri-
chard één of twee dagen per week aan het 
scannen van de meer dan 60.000 pagina’s. 
Alle scans werden nauwkeurig nagekeken, 
meestal door Loes Akerboom, de echtgenote 
van Richard. Als de leesbaarheid onvoldoen-
de was, moest de pagina opnieuw door de 
molen. En daarna moest iedere pagina in pdf-
formaat worden omgezet. De klus bleek aan-
zienlijk meer tijd te kosten dan oorspronkelijk 
voorzien, petje af voor alle betrokkenen; de 
redactie is hen veel dank verschuldigd. 
Helaas heeft Richard Akerboom, die aan een 
slopende ziekte leed, het project niet af mo-
gen maken. En zijn overlijden in maart 2013 
heeft de voltooiing van de digitalisering ver-
der vertraagd. Gelukkig waren Loes Aker-
boom en mijn voorganger Kees Dirkse bereid 
nog vele uren in de afronding te stoppen. 
En nu is het zover. Afgelopen maand heeft een 
groepje betrokkenen de testversie 
van het archief uitgeprobeerd en 
binnenkort krijgen de abonnees 
via SWZonline.nl toegang tot alle 
jaargangen vanaf 1919. In het de-
cembernummer van SWZ leest u 
er meer over.

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

SWZ-archief

Mobiele ballastwaterreiniging

met InvaSave 300, een mobiele BWT-installatie, gemonteerd in een 40vt-container.
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Nieuws

‘Onshore Wind Cheaper Than Coal, Gas and Nuclear’
Generating electricity from onshore wind is 
cheaper than gas, coal and nuclear when ex-
ternalities are stacked with the levelised cost 
of energy and subsidies, according to an 
Ecofys study ordered and endorsed by the Eu-
ropean Commission. 
Based on an analysis by the European Wind 
Energy Association (EWEA) of the data in the 
report, onshore wind has an approximate cost 
of 105 euros per megawatt hour (MWh) which 
is cheaper than gas (up to 164 euros), nuclear 
(133 euros) and coal (between 162-233 euros). 
Offshore wind comes in at 186 euros and solar 

PV has a cost of around 217 euros per MWh.    
The total cost of energy production, which 
factors in externalities such as air quality, cli-
mate change and human toxicity, shows that 
coal is more expensive than the highest retail 
electricity price in the EU. The report puts the 
figure of external costs of the EU's energy mix 
in 2012 at between 150 and 310 billion euros. 
According to Justin Wilkes, deputy CEO of 
EWEA, the report highlights the true cost of 
Europe's dependence on fossil fuels. Renew-
ables are regularly denigrated for being too 
expensive and a drain on the taxpayer. Not 

only does the Commission's report show the 
alarming cost of coal, but it also presents on-
shore wind as both cheaper and more envi-
ronmentally-friendly. Onshore and offshore 
wind technologies also have room for signifi-
cant cost reduction. Coal, on the other hand, 
is a mature technology and is unlikely to fur-
ther reduce costs. He further argued the re-
port shows we should use the 2030 climate 
and energy package as a foundation for in-
creasing the use of wind energy in Europe to 
improve our competitiveness, security and 
environment.

KNRM redt het al 190 jaar met vrijwilligersinzet

Het waren de zeventien scheepsrampen op 14 
oktober 1824 die aanleiding gaven tot de op-
richting van twee reddingmaatschappijen. Het 
redden van schipbreukelingen was toen niet 

vanzelfsprekend. Het dorp Huisduinen bij Den 
Helder verloor op 14 oktober 1824 zes bewo-
ners die het waagden de opvarenden van het 
gestrande schip De Vreede te redden. Hun 
poging slaagde gedeeltelijk. Tien opvarenden 
werden gered. Naast de zes redders verdron-
ken er ook drie schipbreukelingen. De collec-
tieve verontwaardiging én bewondering bij 
ondernemers en notabelen in Amsterdam en 
Rotterdam leidde tot fondsenwervende acties 
voor de nabestaanden en de oprichting van 
een georganiseerd reddingwezen. Op 11 no-
vember bestond de KNRM daardoor 190 jaar. 
Een mijlpaal die werd bereikt dankzij twee 
eeuwen vrijwilligersinzet, gesteund door bij-
dragen van donateurs.  
In 2014 zijn 1300 vrijwilligers actief op 45 red-

dingstations met 75 reddingboten. Jaarlijks 
komen de redders 2000 keer in actie en bren-
gen meer dan 3000 mensen veilig aan wal. 
Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past 
bij het karakter van redden op zee. Er is moed 
en bevlogenheid voor nodig. De KNRM onder-
steunt dat met het best denkbare materieel en 
professionele opleidingen.
De KNRM heeft een rijke historie aan bijzon-
dere reddingsacties, maar kende ook diepte-
punten waarbij redders het leven verloren op 
zee. Op 11 november werd dit herdacht bij het 
nationaal monument voor het Nederlandse 
Reddingwezen in Den Helder. 
In het kader van het 190-jarig bestaan sprak 
onze redacteur Sander Klos met Tom Lantau, 
zie voor dat interview pagina 32.

De scheepsramp met De Vreede in 1824 leidde tot een 

georganiseerd reddingwezen.

Europese baggeraars aan de slag in Suezkanaal
Een consortium van de Europese baggeraars-
Van Oord, Koninklijke Boskalis Westminster, 
en Jan de Nul (België) en NMDC uit Abu Dha-
bi heeft een contract verworven van de Suez 
Canal Authorities voor de uitbreiding van het 
Suezkanaal, de cruciale verbinding voor de 
scheepvaart tussen Europa en Azië. Het con-
tract heeft een totale waarde van 1,5 miljard 
dollar en behelst de aanleg van een parallel 
aan het kanaal gelegen sectie met een lengte 

van circa 50 kilometer zodat schepen elkaar 
vrij kunnen passeren. Daarnaast zal het con-
sortium een aantal bestaande secties verbre-
den en verdiepen tot een diepte van 24 meter. 
Het merendeel van de baggerwerkzaamheden 
voor de uitbreiding van het kanaal zal worden 
uitgevoerd met behulp van zeventien cutter-
zuigers. Het project gaat in 2014 van start en 
wordt naar verwachting in 2015 voltooid. Een van de cutterzuigers van Van Oord, de Athena  

(foto Van Oord).
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Premier Rutte opent tentoonstelling “Topstukken”
Minister-president Mark Rutte opende begin 
oktober de tentoonstelling “Topstukken” in 
het Maritiem Museum Rotterdam. Hij onthulde 
het model van het 850 miljoen dollar kostende 
hightech offshoreschip Aegir samen met Joop 
Roodenburg van Huisman, de ontwerper en 
bouwer van het belangrijkste equipment aan 
boord van het schip, reder Pieter Heerema 
van Heerema Marine Contractors en alge-
meen directeur Frits Loomeijer van het Mari-
tiem Museum. Rutte noemde de topstukken in 
de tentoonstelling ‘iconen van ons maritiem 

verleden en daarmee ook voor de toekomst.’  
Met deze expositie schudt het museum de 
Rotterdamse bescheidenheid voorgoed van 
zich af en toont vijfentwintig topstukken uit 
zijn eeuwenoude collectie. Een verzameling 
die volgens experts behoort tot de absolute 
top van de wereld. Premier Rutte: ‘Wat had ik 
graag in de commissie gezeten die de selectie 
maakte van de vijfentwintig topstukken voor 
deze tentoonstelling uit een collectie van 
meer dan 850.000 objecten’. De tentoonstel-
ling heeft een permanent karakter.

Rutte: ‘iconen van ons maritiem verleden en daarmee ook 

voor de toekomst.’

‘Snel effectieve bescherming nodig tegen piraterij’

De overheid moet snel effectieve bescher-
ming tegen piraterij mogelijk maken voor 
schepen onder Nederlandse vlag. Dat stellen 
de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 

Koopvaardij (NVKK), verladersorganisatie 
EVO, de maritieme vakbond Nautilus Internati-
onal, het Verbond van Verzekeraars, de Ver-
eniging Maritiem Gezinskontakt, de Noord 
Nederlandsche P&I club en de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) in 
een gezamenlijke brief. Voor die gevallen 
waarin de bescherming niet door Defensie 
kan worden gegarandeerd, moeten strikte 
voorwaarden worden vastgesteld die het mo-
gelijk maken private beveiligers in te zetten. 
Door de handen ineen te slaan hopen de ge-
noemde partijen dat er een doorbraak komt in 
de politieke patstelling in dit dossier.
Het beschermen van lijf en goed en het open 
houden van een van de belangrijkste handels-

routes ter wereld zijn en blijven de doelen. De 
partijen benadrukken dat hun voorkeur uit 
gaat naar de bescherming door militairen (een 
zogenoemd "vessel protection detachment", 
VPD). Als dit in incidentele en uitzonderlijke 
gevallen niet kan, moet een alternatieve be-
veiliging in het leven worden geroepen. Dit is 
de “VPD, tenzij”-benadering. Als de maximale 
bescherming door Defensie is bereikt en dit 
ontegenzeggelijk door de regering is beves-
tigd, kan er naar alternatieven worden geke-
ken. De partijen roepen het kabinet en parle-
ment dan ook op spoedig duidelijkheid te 
geven wat de uiterste inzet van VPD’s is. De 
veiligheid op zee mag hier niet onder lijden, 
aldus de partijen.

Ook als er geen VPD’s beschikbaar zijn, moeten Nederlandse 

schepen zich kunnen beschermen tegen piraten.

Karel Doorman naar West-Afrika
Het marineschip Karel Doorman is uitgerust 
met hulpgoederen voor de bestrijding van de 
ebola-epidemie. Het schip vertrok op 6 no-
vember naar Afrika. In totaal vervoert de Ka-
rel Doorman ruim honderd voertuigen en vijf-
tig containers. De hulpgoederen worden gele- 
verd door EU-lidstaten, internationale organi-
saties en hulporganisaties. Daarnaast werd 
voor vijf miljoen euro aan hulpgoederen mee-
genomen die betaald zijn door het kabinet, zo-
als beschermende kleding, mobiele klinieken 
en transportmiddelen. ‘Het gaat erom dat de 
juiste spullen naar de juiste plek gaan. Een 

goede afstemming is en blijft dus belangrijk,’ 
aldus minister Ploumen van Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Met 
de aanbieders is afgesproken dat de goede-
ren in Liberia, Sierra Leone of Guinee worden 
ingeklaard en opgehaald. 
Het nieuwste en grootste marineschip is een 
Joint Support Schip met veel faciliteiten, 
waaronder een helikopterdek, grote laadvloe-
ren en logistieke middelen. De meerkosten 
van de inzet van het schip komen voor reke-
ning van de EU en de begroting van Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwer-

king. De doorlopende kosten, zoals salaris van 
marinepersoneel en onderhoud van het schip, 
zijn voor rekening van Defensie.

De Karel Doorman wordt ingezet in de strijd tegen ebola (foto 

Michiel Nederlof).
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Door A.A. Oosting

Waren het in Hamburg met name de Duitse banken KfW Ipex-Bank, 
Deutsche Bank en DVB die zich nadrukkelijk presenteerden als 
scheepvaartbanken, gaven in Rotterdam ABN Amro en ING Bank na-
drukkelijk blijk van hun versterkte interesse in financieringen voor de 
scheepvaart. Zij zien dat het ergste in grote delen van de scheepvaart 
voorbij is en financiering van nieuwe schepen lucratief kan zijn voor 
zowel reders als banken. Maar over het algemeen is het vertrouwen 
nog fragiel, want tal van scheepvaartmarkten hebben te kampen met 
grote problemen van overcapaciteit. 

Het Mare Forum had dit jaar voor het eerst het Amsterdamse Krasna-
polsky verruild voor het Rotterdamse Hilton Hotel, een erkenning van 
het belang van Rotterdam als wereldhaven. Het Mare Forum is een 
conferentie waar reders en bankiers elkaar ontmoeten, confereren en 
misschien wel afspraken maken. Wie het weet mag het zeggen, want 
de reders zelf laten nooit het achterste van hun tong zien op zo'n bij-
eenkomst. Of zoals oprichter, eigenaar en directeur van het in 1999 ge-
starte Mare Forum het zelf zo mooi zei in zijn slotwoord: ‘Geloof nooit 
een reder, want hij zal je nooit vertellen waar hij zijn geld in investeert.’

Banken willen weer verdienen aan de scheepvaart
Van de reders zul je dus niet snel horen waar het wel goed mee gaat. 
Of als analyses zeggen dat het met een bepaalde tak van sport in de 
scheepvaart slecht gaat, duikt er altijd wel weer een reder op die er 
wel brood in ziet. Waar je wel meer van hoort, zijn de bankiers, want 
die hopen hier de reder te vinden met juist dat slimme investeringsplan 
waar de bank ook aan kan verdienen. Op het veertiende Mare Forum 
waren dat vooral de bankiers van ABN Amro en ING terwijl de Rabo 
slechts een enkeling had afgevaardigd en NIBC helemaal niet aanwe-
zig was. En verder veel vertegenwoordigers van Rotterdamse advoca-
ten die de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol in de maritieme 
advocatuur voor zich opeisen.
Het optimistische geluid verkondigde onder andere Remco Steger, di-
recteur scheepvaart van ING Bank. In zijn openingspresentatie op het 
Mare Forum constateerde hij dat de scheepsfinanciering en industrie 
bezig zijn met een opleving en de prijzen van nieuwbouw weer niveaus 
van voor de crisis bereiken. Maar hij tekende hier gelijk bij aan dat dit 
optimisme dus niet voor alle markten geldt en zeker niet voor de short-
sea. In die sector acht ING Bank het tijd worden voor een consolidatie. 
Ook Steger's concullega van ABN Amro Gust Biesbroeck, die in Rotter-
dam optrad als een van de forumvoorzitters, ziet 'behoorlijk wat opti-
misme over investeringen in de scheepvaart'.  
Half oktober was dat nog niet bekend, maar dat tegen de verwachting 
van velen in ook de HSH-Nordbank eind diezelfde maand de stresstest 
van de ECB doorstond, zal zeker als een opsteker worden gezien en 
een blijk van terugkeer van vertrouwen in de financiering van de 
scheepvaart. De HSH Nordbank, de landesbank van Hamburg en  

Het geweeklaag onder reders over onwillige banken verstomt maar langzaam. Desondanks was de 
stemming op de Ship Finance Conference op 8 september tijdens de SMM in Hamburg en het 
inmiddels al weer veertiende Mare Forum Shipfinance op 15 oktober in Rotterdam een stuk 
optimistischer dan pakweg twee jaar geleden. 

Optimisme over financiering  
scheepvaart keert voorzichtig terug

SWZ11_Maritieme_Markt.indd   4 11-11-14   08:55



Jaargang 135 • november 2014 5

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.

Schleswig-Holstein, was tot de crisis heel groot in de financiering van 
schepen, maar heeft hierop fors moeten afschrijven. Dat neemt niet 
weg dat HSH Nordbank evenals de Commerzbank nog steeds een flink 
deel van hun scheepvaartportefeuille moeten afbouwen.

Grotere zekerheden
Dat ondanks het voorzichtige optimisme sommige reders dan toch blij-
ven klagen, komt omdat ze in takken van scheepvaart zitten die het nog 
steeds erg zwaar hebben. Een voorbeeld daarvan is met name de 
Noordwest-Europese kustvaart waar reders zich geconfronteerd zien 
met forse kostenstijgingen als gevolg van bijvoorbeeld de aanscher-
ping per 1 januari 2015 in het SECA-gebied van Noordwest-Europa van 
het maximaal toegestane zwavelgehalte (van 1 naar 0,1 procent) in de 
scheepsbrandstof.
Maar voor reders die hier veel minder last van hebben, zoals in de gro-
te container-, bulk- en tankvaart is het gebrek aan financiering door de 
Europese, en dan met name dus de Duitse, banken de afgelopen jaren 
misschien niet eens het grootste probleem geweest. Want ondanks de 
recessie is de nieuwbouw in genoemde drie sectoren onverdroten 
doorgegaan en dat kan alleen maar als er geld over tafel is gegaan.
Maar elke vorm van financiering brengt ook verplichtingen met zich 
mee, verplichtingen die lastig zijn en ten koste gaan van de winst van 
de reders. Misschien is het probleem dus helemaal niet zozeer het ge-
brek aan geld als wel is het geld, oftewel de financiering zelf, het pro-
bleem.
Want de banken mogen dan weer open zijn voor financiering van de 
scheepvaart, maar na alle harde lessen van de afgelopen jaren eisen 
ze wel grotere zekerheden en zijn ze vooral geïnteresseerd in markten 
waar veel geld in omgaat zoals in de offshore. Wie daar niet in zit, 
heeft het een stuk moeilijker een bankfinanciering te vinden. De grote-
re zekerheden die banken willen voor de financiering van nieuwbouw 
zijn bijvoorbeeld langjarige chartercontracten van tien jaar.

Schepen verouderen steeds sneller
Je kunt er als reder niet meer van uitgaan, zoals voor de crisis, dat bij-
na elk schip zich na zeven tot tien jaar zelf wel verkoopt, want die lu-
cratieve tweedehandsmarkt is er niet meer. Reders als Wagenborg en 
Spliethoff konden hun schepen vaak na zeven tot tien jaar al weer 
goed doorverkopen. Door alle snel opeenvolgende milieumaatregelen 
verouderen schepen nu echter veel sneller dan voorheen. De vroeger 
gebruikelijke gemiddelde levensduur van 25 halen heel veel tankers, 
bulkcarriers en containerschepen al lang niet meer.
Een mooi voorbeeld van hoe snel schepen tegenwoordig kunnen ver-
ouderen, gaf Carsten Wiebers, hoofd maritieme industrie van de KfW 
Ipex-Bank op het forum in Hamburg. Zijn bank regelde de financiering 
voor de verbouwing van een in 2011 opgeleverd (!) ultra-groot contai-
nerschip om deze energiezuiniger te maken. Zonder die aanpassing 
was dit schip door zijn hoge brandstofverbruik niet meer concurrerend. 
De reder had hier misschien een goedkoop nieuwbouwproduct waar 
hij echter wel heel snel extra geld in heeft moeten steken om er nog 
rendabel mee te kunnen blijven varen.

Janos Koenig, directeur van Eurofin, een belangrijke schakel in het vin-
den van financieringen voor de scheepvaart, constateerde dat de snel-
le economische veroudering van schepen ook in de hand wordt ge-
werkt door het nieuwe beleid van banken. Met de eis van langjarige 
chartercontracten wordt een reder eerder gedwongen nieuwbouw te 
bestellen. De bank is namelijk niet meer geïnteresseerd in korter du-
rende timecharters waarmee vooral oudere tweedehandsschepen 
worden geëxploiteerd. Dat beleid leidt er dus ook toe dat de waarde 
van oudere schepen na het aflopen van het eerste langjarige charter-
contract heel snel daalt en zo'n schip veel sneller op een sloopstrand 
belandt. Dit beleid van banken stimuleert dus nieuwbouw waarmee 
overcapaciteit in stand wordt gehouden en daardoor de tarieven niet 
omhoog kunnen.

De worst van private equity en Chinese financiering
Dat ondanks de crisis van de afgelopen jaren de reders toch nog veel 
nieuwe schepen konden blijven bestellen, is voor een deel ook te dan-
ken aan de instroom van veel geld uit private equity-fondsen. Bies-
broeck gaf in Rotterdam aan dat er de afgelopen jaren voor 30 miljard 
US-dollars aan vooral Amerikaans private equity-geld in de scheep-
vaart is geïnvesteerd. Dat is volgens hem substantieel, maar niet struc-
tureel. Het breidt zich nauwelijks meer uit. Het nadeel van een dergelij-
ke financiering is echter de relatief korte horizon van vijf tot zeven jaar 
die deze fondsen hanteren. Na zo'n voor de scheepvaart relatief korte 
periode, willen ze de boel weer verkopen. De reder loopt dan het risico 
dat hij zijn schepen kwijtraakt als hij niet bijtijds alternatieve financie-
ring weet te regelen. Anders gezegd, private equity-fondsen houden je 
een worst voor van goedkope financiering, maar pas op, want van de 
ene op de andere dag verkopen ze je bedrijf en heb je het nakijken.
En dan de Chinezen die via hun banken met name veel Griekse reders 
goedkope financieringen hebben geleverd voor nieuwbouw. Die moet 
dan natuurlijk wel op een Chinese werf plaatsvinden. Hiermee houdt 
China doelbewust zijn eigen werven overeind. Op financieel gebied is 
er dan veel mogelijk, maar ook dat heeft een nadeel, want als tegen-
prestatie eisen Chinezen dat ook het grootste deel van de installaties 
en apparatuur bij de eigen industrie worden besteld, spullen die vaak 
niet de kwaliteit hebben van de Europese maritieme toeleverende in-
dustrie. 

Consolidatie shortsea komt nog niet op gang
Europese shortseareders hebben het wat dat betreft makkelijk, want ze 
hebben domweg het geld niet om nieuwbouw te bestellen. Toch con-
stateerde Sander Schakelaar, financieel directeur van JR Shipping, dat 
banken ook best wel weer geïnteresseerd zijn in nieuwbouw voor de 
shortsea. Maar om financieel wat sterker te staan, zouden reders in de 
shortsea meer moeten consolideren, oftewel fuseren. Het vinden van 
de juiste partner is volgens Bart Otto van Flinter echter nog niet zo 
eenvoudig, temeer omdat het heel veel familiebedrijven zijn. Die door 
banken gewenste consolidatie komt dus nog steeds niet op gang. Maar 
misschien ziet dit er op het volgende Mare Forum in Rotterdam ook wel 
weer heel anders uit.

SWZ11_Maritieme_Markt.indd   5 11-11-14   08:55



SWZ|MARITIME6

Maand Maritiem

Nieuwe opdrachten
2 Coastal Cruisers 270

CoCo Yachts kreeg medio september van 
Zhuhai High Speed Ferry Company opdracht 
voor de bouw van twee Coastal Cruisers 270 
die worden gebouwd bij Afai Southern Ship-
yard (Panyu Guangzhou) Ltd. De geheel van 
aluminium gebouwde catamarans gaan na 

oplevering in het eerste kwartaal van 2016 va-
ren in de delta van de Parelrivier tussen Zhu-
hai, Shenzhen, Hong Kong en Macau. De be-
langrijkste gegevens van de Coastal Cruiser 
270 zijn: L o.a. x B x H (dg) = 41,50 x 10,30 x 
3,65 (1,30) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee MTU-hoofdmotoren, type 
16V4000M70, op twee RR-waterjets, type S71-
4, voor een snelheid van 34 knopen. Aan 
boord komt accommodatie voor 220 passa-
giers (economy) op het hoofddek, 44 passa-
giers (business) op het bovendek, zes passa-
giers (VIP-room) en twaalf bemanningsleden.

Drie ART’s 100-42
Bij de ASL Shipyard Pte.Ltd. in Singapore is op 
24 september de bouw begonnen van de eer-
ste van drie sleepboten van het type ART 100-
42 (bouwnummers 1097-1099), die KT Maritime 
Services Australia Pty.Ltd. (een in 2012 opge-

richte joint venture van Kotug International en 
Teekay Shipping Australia), Perth, gaat inzet-
ten voor het Prelude FLNG (Floating Liquefi ed 
Natural Gas) project voor de Australische 
kust, 475 kilometer ten noordnoordoosten van 
Broome. De Prelude wordt de grootste drij-
vende LNG-fabriek die tot dusver wordt ge-
bouwd door een consortium van Technip en 
Samsung in Geoje. De drie sleepboten worden 
gestationeerd in Broome en gaan bij toerbeurt 
LNG-tankers assisteren bij de Prelude. De op-
levering moet in het eerste kwartaal van 2016 
plaatsvinden. De ART (Advanced Rotor Tug) is 
ontworpen door Robert Allan Ltd., Vancouver, 
in nauwe samenwerking met Rotortug (KST) 
BV in Rotterdam in vier uitvoeringen, de 80-32, 
85-35, 100-37 en de 100-42. De cijfercombina-
tie geeft de statische trekkracht in tonnen en 
de lengte van de sleepboot in meters aan. Van 
het eerste type zijn er bij Damen Shipyards 
twee in aanbouw voor Kotug International in 
Rotterdam, de RT Evolution en RT Emotion. 

StanPatrol 4207 en FCS 5009
Damen Shipyards heeft in augustus van de 
Mexicaanse marine (Secretaría de Marina 
Armada de Mexico) opdracht gekregen voor 
het ontwerp en de levering van bouwpakket-
ten voor een StanPatrol 4207 (bouwnummer 
549894) en een Fast Crew Supplier 5009 (bouw-

Door G.J. de Boer

CoCo Yachts kreeg opdracht voor twee Coastal Cruisers 270.

De ART 100-42 wordt ingezet bij de Prelude FLNG.

De StanPatrol 4207.

De FCS 5009.
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nummer 547290), die worden gebouwd bij de 
Mexicaanse marinewerven Astilleros de la 
Secretaría de Marina (Astimar) 1 in Tampico 
en bij Astimar 6 in Guaymas. De StanPatrol 
wordt de zevende van de Tenochtitlan-klasse 
(genoemd naar de eerste van de serie, de Te- 
nochtitlan PC-331 (bouwnummer 549890)). De 
belangrijkste gegevens van de StanPatrol 
4709 zijn: 241 bt, afmetingen: L o.a. x B x H (dg) 
= 42,80 x 7,11 x 3,77 (2,52) meter; voortstuwing: 
twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512B 
TA-HD, met een totaal vermogen van 3000 pk/ 
2238 kW bij 1600 tpm via WLS 930 op twee 
omkeerbare schroeven voor een topsnelheid 
van 25 knopen. Aan boord is accommodatie 
voor achttien personen. De patrouillevaartui-
gen zijn uitgerust met een RHIB (rigid hull in-
flatable boat) en bewapend met twee 12 mm 
mitrailleurs. 
De Fast Crew Supplier 5009 wordt aangepast 
aan de eisen van de Mexicaanse marine en 
onder andere voorzien van een dekkraan en 
extra accommodatie (145 passagiers en ze-
ventien bemanningsleden). De FCS 5009 heeft 

een tonnage van 493 bt en als afmetingen: L 
o.a. x B x H (dg) = 51,25 x 10,10 x 4,70 (3,45) 
meter. Het achterdek heeft een vrij oppervlak 
van 230 m² en een capaciteit voor 250 ton la-
ding. Het casco is van staal, de opbouw van 
aluminium. De FCS 5009 wordt voortgestuwd 
door vier Caterpillar-hoofdmotoren, type 
3512C TA met een totaal vermogen van 6000 
rpk bij 1600 tpm via ZWVS 730/1L op vier vaste 
schroeven voor een snelheid van 21 knopen. 
De twee elektrisch aangedreven boegschroe-
ven hebben elk een vermogen van 85 kW.

Tewaterlatingen
Kroonborg
Zonder ceremonieel, maar wel ten aanschou-
we van ruim 350 aanwezigen (waaronder twee 
schoolklassen), is op 6 oktober bij Koninklijke 
Niestern Sander in Delfzijl het offshore-sup-
portvaartuig Kroonborg (bouwnummer 848, 
imo 9704867) dwarsscheeps te water gelaten. 
KNS kreeg de opdracht van Koninklijke Wa-

genborg op 11 juli 2013 waarna op 18 novem-
ber 2013 de bouw officieel kon beginnen. Na 
oplevering in februari 2015 gaat dit DP2 “walk-
to-work”-vaartuig de komende tien jaren on-
derhouds- en serviceactiviteiten aan 21 pro-
ductieplatforms voor offshore gaswinning van 
NAM/Shell UK op de Noordzee ondersteunen. 
Aan boord komt accommodatie voor twintig 
bemanningsleden en voor twee ploegen van 
twintig onderhouds- en servicemedewerkers. 
Door het volledig geïntegreerde Ampelmann- 
systeem is veilig werken op zee mogelijk bij 
golven tot 2,5 meter hoog. De belangrijkste 
gegevens van de Kroonborg zijn: 3570 bt, 1375 
nt, 2487 dwt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 78,48 
(76,08) x 15,85 x 7,00 (5,00) meter. De energie 
wordt geleverd door vier Caterpillar-dieselge-
neratoren, type 3512C HD, totaal 9240 pk of 
6800 kW, voor de aandrijving van twee Voith 
Schneider-propellers, type VSP 28R5 ECS/234-
2 en voor de twee Voith Inline-boegschroeven, 
type VIT 2000-1000. De dienstsnelheid wordt 
12,5 knopen. Het werkdek krijgt een opper-
vlakte van 500 m². De bouwkosten bedragen 
30 miljoen euro.

ASD 2913
Bij Damen Shipyards Galati is op 29 septem-
ber de ASD 2913 (bouwnummer 513101/1268, 
imo 9689081) voor Petersen & Alpers GmbH & 
Co. KG in Hamburg dwarsscheeps te water 
gelaten. Deze 442 bt metende sleepboot, een 
nieuw ontwerp, moet eind dit jaar worden op-
geleverd. De gegevens zijn: afmetingen: L o.a. 
x B x H (dg) = 28,90 x 13,23 x 5,35 (5,50) meter. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee 
Caterpillar-hoofdmotoren, type 3516C HD+ 
TA/D, met een totaal vermogen van 6772 rpk 
of 5050 kW bij 1800 tpm op twee RR-roerpro-
pellers, type US255 FP, met een diameter van 
2800 mm voor een trekkracht van 75,9 ton en 
een snelheid van 12,5 knopen.

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

Het DP2 W2W-vaartuig Kroonborg (foto F.J. Olinga).

De ASD 2913 voor Petersen & Alpers.
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Opleveringen
Arklow Beacon 
Ferus Smit in Westerbroek heeft de vierde van 
een serie van zes minibulkers van het type 
FS8400/150 overgedragen aan Arklow Shipping 
Nederland. De Arklow Beacon (bouwnummer 
412, imo 9638795), die op 19 september te wa-
ter was gelaten, werd op 20 oktober verhaald 
van de werf naar Delfzijl. De proefvaart werd 
de volgende dag op de Eems gehouden. Op 24 
oktober vertrok de Arklow Beacon voor de eer-
ste reis naar Ipswich. Inmiddels is de bouw 
van de volgende, de Arklow Brave (bouw-
nummer 413, imo 9638800), in volle gang. 

RT Evolution 
De RT Evolution (bouwnummer 571714, imo 
9691357) van Elisabeth Ltd. (Kotug Internatio-
nal), Valletta, de eerste sleepboot van het 
type ART 80-32 Hybrid, kwam op 18 oktober 

aan bij Damen Shiprepair aan de Eemhaven in 
Rotterdam. Met de identieke RT Emotion 
(bouwnummer 571715, imo 9691369) is deze 
sleepboot met een trekkracht van 80 ton in 
mei 2013 bij Damen Shipyards in Hardinxveld 
besteld. In verband met de diepgang zijn bei-
de 495 bt metende slepers gebouwd bij Safe 
Co. Ltd. Sp.zoo. in Gdansk waar zij op 7 maart 
en 2 juli te water zijn gelaten. De ART 80-32 

Hybrid (32,00 x 12,60 meter) is uitgerust met 
drie dieselgeneratoren (3 x 1765 kW) die zijn 
gekoppeld aan een hybride besturingssys-
teem van het Canadese Aspin, Kemp and As-
sociates (AKA) en XeroPoint Energy, voor het 
optimaal en energiezuinig benutten van de 
dieselmotoren, de elektromotoren, generators 
en batterijen waarbij bovendien de uitstoot tot 
een minimum wordt beperkt. 

Vier ASD’s 2810
ARC Towage Ltd., Port of Spain, tekende op 31 
juli 2013 in Barcelona een contract met Damen 
Shipyards voor de levering van vier sleepbo-
ten van het type ASD 2810. ARC Towage (een 
samenwerkingsverband tussen het Canadese 
Atlantic Towage Ltd., de Spaanse Reyser Group 
en Coloured Fin Ltd. van Trinidad en Tobago) 
gaat vanaf 1 januari tien jaar lang assistenties 
verlenen aan LNG-tankers bij de terminal in 
Point Fortin. Voor inzet bij de LNG-terminal 

De Arklow Beacon is de vierde FS8400/150 (foto F.J. Olinga).

De RT Evolution is de eerste ART 80-32 Hybrid.

SWZ11_Maandmaritiem.indd   8 11-11-14   12:10



Jaargang 135 • november 2014 9

Maand Maritiem

zijn de sleepboten explosion-proof uitge- 
voerd. De eerste sleepboot, de Kairi (te water 
gelaten als C-DA 1279), vertrok op 29 augus-
tus op eigen kracht via Las Palmas naar Trini-
dad, de tweede, de Guapo Warrior, volgde op 
12 september. De laatste twee, de Manatee 
en Atlantic Legacy, worden begin november 
opgeleverd en medio december op Trinidad 
verwacht. De 294 bt metende ASD’s 2810 heb-
ben als afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
28,67 (25,79) x 10,43 x 4,60 (4,75) meter. De 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee Ca-
terpillar-hoofdmotoren, type 3516C TA HD/C, 
met een vermogen van 5000 pk of 3730 kW bij 
1600 tpm op twee Rolls Royce US 205 roerpro-
pellers met een diameter van 2400 mm voor 
een trekkracht van 59,6 ton en een snelheid 
van 13,8 knopen. De bunkercapaciteit is 72 m³. 

7-Waves
In Stellendam werd op 25 oktober door Maas-
kant Shipyards de tweede van een serie ijs-

klasse 1E-guardvessels van het type SRS 
3509, de 7-Waves (bouwnummer BA-613, imo 
9714185), overgedragen aan Rederij Groen, 
Scheveningen. Het casco was op 14 mei bij 
Crist S.A., Gdynia, te water gelaten en op 19 
mei door de Poolse mslb Zeus in Stellendam 
afgeleverd. De proefvaarten werden op 14 en 
16 oktober in het Haringvliet en op de Noord-
zee gehouden. De gegevens van de SRS 3509 
zijn: 338 bt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 35,00 (29,10) 
x 8,70 x 4,25 (3,20) meter. De energie wordt ge-
leverd door drie Caterpillar-generatorsets, 
type C18 TA SCAC, totaal 1500 kW bij 1500 tpm 
voor de aandrijving van twee Veth-roerpropel-
lers (2 x 500 kW) voor een snelheid van 12 
knopen en een trekkracht van 15 ton en een 
elektrische boegpropeller (90 kW). De bunker-
capaciteit is 150 m³. Het werkdek heeft een 
vrij oppervlak van 103,3 m². De dekkraan heeft 
een hijsvermogen van 2 ton bij 10,5 meter. Aan 
boord is accommodatie voor zes bemannings-
leden en acht technici. Het derde en laatste 
vaartuig van de serie, de 7-Stars (bouwnum-
mer BA-615, imo 9721956), werd op 3 septem-
ber in Gdynia te water gelaten. De oplevering 
van de 7-Stars is gepland voor januari 2015. 

De ASD 2810 Kairi.

Naam Imo Bouwnummer Te water
Kairi 9705201 512353 
Guapo Warrior 9705213 512354 25-apr-14
Manatee 9705225 512355 18-jul-14
Atlantic Legacy 9705237 512356 25-jul-14

De 7-Waves tijdens de proefvaart (foto Flying Focus).
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Malta
De aan Damen Shipyards gelieerde Vietname-
se werf Song Thu Co. heeft op 17 juli de ASD 
2411-sleepboot Malta (bouwnummer 512262, 
imo 9647411) in Danang overgedragen aan Tug 
Malta Ltd., een werkmaatschappij van Rimor-
chiatori Riuniti SpA, Genua. Direct na de over-
dracht vertrok de Malta op eigen kracht met 
een RedWise-bemanning van Danang naar 
Malta waar de sleepboot op 1 september in 
Grand Harbour (Valletta) is aangekomen. De 
gegevens van de ASD 2411 zijn: 250 bt, 75 nt; 
afmetingen L o.a. x B x H (dg) = 24,47 x 11,33 x 
4,60 (5,35) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee Caterpillar- hoofdmotoren, 
type 3516 C TA HD/D, totaal vermogen 5600 pk 
of 4122 kW bij 1600 tpm, op twee RR-roerpro-
pellers, type US 255 Mk1, elk met een diame-
ter van 2600 mm, voor een trekkracht van 72,5 
ton en een snelheid van 13,4 knopen. Tug Mal-
ta beschikt nu over een vloot van negen 
sleepboten, waaronder de in 2006 gebouwde 
ASD 2411 Wenzina en de ASD 3111 Pawlina.

Taiaroa 
De ASD Tug 2411 Taiaroa (bouwnummer 
512263, imo 9647423) vertrok op 18 juni van 
Danang en kwam op 22 juli in Otago (Nieuw- 

Zeeland) aan na een reis van 38 dagen waar-
bij ruim 5000 mijl werd afgelegd. De sleepboot 
werd op 25 maart te water gelaten bij Song 
Thu Co., Danang, en op 9 juni overgedragen 
aan de havenautoriteiten van Otago.

Red Ant & Red Bee
Damen Changde Shipyards leverde binnen 
twee maanden twee StanTugs 1606 op aan 
Remolcadores de Puerto y Altura S.A., Valen-
cia, voor de nieuwe joint venture met P&O 
Maritime. De Red Ant (bouwnummer 503178) 
en Red Bee (bouwnummer 503179) worden in-
gezet bij het aan- en afmeren van tankers bij 
de LNG-terminal bij Malobo aan de kust van 

Equatoriaal Guinee. De gegevens van de Stan-
Tugs 1606 zijn: 46 bt, 13 nt - L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 16,76 (16,00) x 5,94 x 2,52 (2,35) meter. 
De twee Caterpillar-hoofdmotoren, type C18 
TA/B, hebben een totaal vermogen van 1218 
pk/896 kW bij 1800 tpm via WAF 264L (4,5 : 1) 
op twee vaste Kaplan II-schroeven in Optima- 
straalbuizen met een diameter van 1350 mm, 
voor een trekkracht van 16,4 ton en een snel-
heid van 10,5 knopen. De bunkercapaciteit is 
14,5 m³. De sleepboten hebben elk twee roeren.

SL Pitonga
De StanLander 5915 SL Pitonga (bouwnummer 
522351, imo 9704245), die op 29 juli is opgele-
verd door Nantong Yahua Shipbuilding Group 
Co. Ltd., Nantong, en op 18 september werd 
afgeleverd bij Shipdock BV, Amsterdam, ver-
trok op 30 september op eigen kracht met een 
Redwise-bemanning van IJmuiden naar Port 
Gentil. Het door Damen ontworpen landings-
vaartuig is gebouwd in opdracht van Smit 
Lamnalco Singapore Pte.Ltd. en bestemd voor 
inzet bij de terminal van Total Gabon. De ge-
gevens van de SL Pitonga zijn: 1015 bt, 304 nt, 
1373 dwt; L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 63,05 (58,67) 
x 15,00 x 3,90 (2,70) meter. De voortstuwingsin-
stallatie bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmo-
toren, type C32 Acert, totaal vermogen 1336 
pk of 984 kW bij 1800 tpm op twee vaste 
schroeven voor een snelheid van 10 knopen. 
De bunkercapaciteit is 709,47 m³.

CBa 6324 
Damen Shipyards heeft de eerste kraanover-
slagponton van het type CBa 6324 (bouwnum-
mer 523907, imo 9642629) verkocht aan Fioruc-
ci International, Montevideo. De ponton kwam 
op 29 september in Nueva Palmira, Uruguay, 

De StanTugs 1606 Red Ant & Red Bee.De Taiaroa kwam op 22 juli in Otago aan.

De ASD 2411 Malta na aankomst in Valletta.
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aan achter de Shoalbuster 3209 Sea Bravo van 
SeaContractors BV, Vlissingen, na een sleep-
reis van 6400 mijl. De 2076 bt metende kraan-
bak werd gebouwd bij Nantong Yahua Ship-
yards en met een aantal andere pontons op 
het zwareladingschip Zhen Hua 29 naar Rot-
terdam verscheept. Na aankomst op 10 novem-
ber 2012 is de CBa 6324 (63,00 x 23,50 x 4,50 
(2,50) meter) bij Damen Shiprepair in Rotter-
dam afgebouwd en uitgerust met een Liebherr 
CBG 350-kraan met een grijpercapaciteit van 
35 ton of 45 ton aan de haak op 12 tot 36 me-

ter. De gemiddelde capaciteit van de CBa 6324 
is 20.000 ton per etmaal. Het vrije dekoppervlak 
is 750 m² met een maximaal toelaatbare belas- 
ting van 30 ton/m². De energie wordt geleverd 
door drie Caterpillar-dieselgeneratoren, type 
C18 (2 x 436 kW) en type C4.4 (94 kW). Aan 

boord is accommodatie voor twaalf beman-
ningsleden. Van dit type is er in 2013 nog een 
gebouwd en inmiddels verkocht naar Rusland. 
De volgende twee zijn al in aanbouw en wor-
den op voorraad gebouwd. Deze kraanbakken 
kunnen ook van een eigen voortstuwing wor-
den voorzien. Het voor Uruguay bestemde 
kraanoverslagschip wordt vooral gebruikt 
voor de overslag van grote hoeveelheden soja 
en ijzererts. Deze lading komt met konvooien 
vanaf het rivierensysteem Hidrovia Paraná- 
Paraguai. De CBa 6324 wordt met een acht-
punts verankeringssysteem, ontworpen door 
Vryhof Anchors en Damen Anchor & Chain 
Factory, op de Uruguayrivier bij Nueva Palmi-
ra afgemeerd. De kraanbak voor Rusland (ge-
bouwd bij Jiangsu Ganghua Shipyards) wordt 
vooral ingezet bij de overslag van containers.

Inge W 
Neptune Shipyards BV, Aalst, heeft de Euro-
tug 3210 Inge W (bouwnummer 433, imo 
9712412) opgeleverd aan Stemat Marine Ser-
vices BV, Rotterdam. De gegevens zijn: 327 bt, 
98 nt - L o.a. (l.l.) x B x H = 32,30 (28,10) x 10,00 
x 3,55 (2,94) meter. De voortstuwing wordt ge-
leverd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3512TA, totaal 3668 pk/2700 kW bij 1600 
tpm op twee vaste schroeven met een diame-
ter van 2200 mm voor een trekkracht van 48 
ton en een snelheid van 11 knopen. De boeg-
schroef heeft een vermogen van 280 kW. De 
bunkercapaciteit is 155,3 m³.

De CBa 6324 werd bij Damen Shiprepair uitgerust met een 

Liebherr-kraan.

De SL Pitonga is een StanLander 5915 (foto M. Coster).

Neptune leverde de Inge W op aan Stemat (foto Flying Focus).
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Global Shipping’s Emissions Twenty  
Per Cent Lower
The total green house gas emissions from global maritime transport 
are estimated to have been over twenty per cent lower in 2012 than 
in 2007, according to the International Chamber of Shipping (ICS), the 
global shipping industry’s trade association. This significant reduc-
tion in absolute CO2 emissions from ships is thought to come from the 
introduction of operational efficiency measures across the whole 
fleet, stimulated by high bunker costs. This includes the effect of  
operating at slower speeds.

Low-Sulphur Fuel Oil Alternative for ECAs
With less than two months to go, the ECA sulphur reduction deadline 
of 1 January 2015 is looming. Ship owners have to decide which way 
to go: scrubbers, LNG, or using expensive diesel oil. But the options 
have been expanded by ExxonMobil’s announcement of a new low- 
sulphur marine fuel with heavy fuel oil properties: ExxonMobil Premi-
um Heavy Distillate Marine ECA 50 (HDME 50). It is claimed this fuel 
incorporates performance benefits of both marine gas oil (MGO) and 
heavy fuel oil (HFO). It has the low sulphur content of distillates, but 
retains the higher flashpoint and lower volatility properties typically 
found in HFO. The higher viscosity of HDME 50 makes handling, stor-
age, and operations similar to those of HFO. Testing of the new fuel 
was conducted with Wallenius Wilhelmsen Logistics’ vessels in main 
and auxiliary engines as well as marine boilers. Availability of this 
fuel is limited to the ARA range (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) 
with delivery by barge. (IHS-Fairplay)

Northeastern Polar Passage Open for Six 
Weeks, Canadian Passage Stayed Closed
Ice in the Arctic Sea continues on a trend of recession since the turn 
of the century. For the fifth year in a row, Russia’s Northeastern pas-
sage fully opened from late August, staying open for six weeks. This 
summer saw a record number of over six hundred applications for 
permission to sail the Northern Sea Route (NSR). This indicates the 
global shipping industry’s expectations for better profit margins by 
exploiting the fuel and charter cost savings on shorter NSR voyages. 
However, on the Canadian side, the Northwestern passage was par-
tially blocked by ice, preventing use by commercial vessels. This is 
the first time in five years the Nortwestern passage did not fully 
open. (Weathernews)

IMO Agrees to Review BWM Systems’ 
Approval Process
Although the Ballast Water Management Convention (BWMC) is 
inching to coming into force after Japan and Turkey have recently 
ratified it, it is still uncertain when this process will be completed. 
One or more nations, in total representing some two and a half per 
cent of the world fleet in GTs, are still needed. One of the reasons 
causing such delay in the ratification process, is that ship owners 
are not happy with the system approval process as originally speci-
fied by IMO. Some fear that after having invested a large sum of 
money installing such a system on their ships, provided with approv-
al from its flag state, Port State Control inspectors of other countries 
could still not accept it. A major item of concern in this respect, is 
that the IMO regulations and testing procedures are not aligned  
with those specified by the United States. In order to overcome this 
controversy, the Marine Environment Protection Committee (MEPC), 
at its recent meeting, decided to review the type approval process 
and guidelines. It was also agreed not to penalise the first-movers 
who have already installed ballast water treatment systems on their 
vessels. (IMO)

Voyage Data Should Be Preserved
The London P&I Club says failure to keep VDR data in the event of an 
incident can compromise the owner’s position in the event of a claim. 
It notes that there have been instances where masters have failed to 
perform the steps to preserve VDR data, or failed to recognise cir-
cumstances in which such data, and particularly voice traffic on VHF 
and on the bridge, may be very valuable in the defence of a claim. In 
one instance, a ship heading into a port was presented with a “head-
on” situation as described in Rule 14 of the International Rules for 
the Prevention of Collisions at Sea. Although it was a departure of 
these rules, a deal was struck on the VHF between the two ships, in-
volving an alteration of course. The ships subsequently collided, re-
sulting in a substantial claim on the P&I Club. The master did not 
save the VDR data. While the same information was not likely to have 
reversed any liability for the incident, it may have been useful evi-
dence in reaching an amicable settlement. (www.londonpandi.com) 

Society for Gas as a Marine Fuel Launched
Last month, 1600 delegates from over fifty countries attended the In-
ternational Bunkering Conference and Exhibition (Sibcon). The bun-
kering industry has to grapple with a rather challenging environment 
and has to look towards the adoption of new technologies and 
modes of operation in order to ensure continued growth in a sustain-
able manner. At this conference, the Society for Gas as a Marine 
Fuel (SGMF) was launched with members covering a wide range of 
expertise including ship owners, LNG fuel suppliers, bunker compa-
nies, port authorities, classification societies, P&I clubs, manufactur-
ers and other relevant organisations. SGMF’s sole purpose is to en-
courage the safe and responsible operations of vessels using gas as 
a marine fuel and in particular activities relating to the supply and 
use of LNG for this purpose. (www.sgmf.info) 

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

Mobiele ballastwaterreiniging
Damen biedt alternatief voor retrofi t

Met de Ballastwater Management Convention van de IMO in het verschiet, 
moeten schepen binnen afzienbare tijd beschikken over een 
ballastwaterreinigingssysteem. Een kostbare installatie voor zowel nieuwe als 
bestaande schepen. Daarom komt Damen met InvaSave 300, een mobiele BWT-
installatie, gemonteerd in een 40vt-container.

Ballastwater

Het ballastwater

vaartuig voor de 

Eemshaven en 

Delfzijl.

Vanaf de introductie van stalen schepen, zo’n 120 jaar geleden, 
wordt water ter verbetering van de stabiliteit als ballast gebruikt. 
Door het vullen van de ballasttanks wordt verder de spanning op het 
casco verminderd en worden de voortstuwing en het manoeuvreren 
verbeterd. Bovendien wordt tijdens de reis door het innemen van 
ballastwater het gewichtsverlies door het verbruik van brandstof en 
drinkwater gecompenseerd. Echter in het water en het bezinksel 
van het ballastwater bevinden zich bacteriën, microben, kreeften, 
ongewervelde diertjes, larven en eitjes, die in andere delen van de 
wereld ecologische, economische en gezondheidsproblemen kun-
nen veroorzaken wanneer die zich ten koste van bestaande ecosys-
temen gaan uitbreiden, gaan overheersen of andere soorten zelfs 
geheel verdringen. Een nieuwe soort hoeft echter niet altijd een 

probleem te zijn als die gewoon kan integreren in plaats van ver-
dringen in een nieuwe omgeving en niet de bestaande biodiversiteit 
aantast. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden bedreigen 
deze exoten de ecologie van vooral kustwateren en binnenzeeën.
Als gevolg van de sterk toegenomen wereldhandel en scheepvaart 
heeft in de afgelopen decennia de verspreiding en de invasie van al-
lerlei vreemde organismen in zee- en kustwateren zulke grote vor-
men aangenomen, dat dit moet worden gerekend tot de grootste be-
dreigingen voor het zeemilieu. Jaarlijks wordt inmiddels ongeveer 10 
miljard ton ballastwater over de wereld getransporteerd. Dat water 
wordt in havens, rivieren en op open zee door zeeschepen in ballast-
tanks geladen en elders op de wereld weer gelost. Om het probleem 
van verdere verspreiding van ongewenste organismen wereldwijd 

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime 
en bekend schrijver van maritieme boeken.
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aan te pakken, c.q. te beperken, heeft de IMO in februari 2004 voor 
de controle en het beheer van ballastwater, een ballastwaterma-
nagementplan ontwikkeld en een ballastwaterverdrag voorbereid.

Ballast Water Management Convention
Als de ingestelde Ballast Water Management Convention (BWMC) 
van de IMO van kracht wordt, waarbij eisen worden gesteld aan het 
geloosde ballastwater, zijn de reders verplicht hun ballastwater te 
behandelen om te voorkomen dat invasieve exoten zich via de bal-
lasttanks van hun schepen over de wereld verspreiden en die bui-
ten hun natuurlijke habitat overlast of gevaar kunnen veroorzaken. 
De Conventie gaat in twaalf maanden nadat minimaal dertig zeeva-
rende naties, die 35 procent tonnage van de wereldhandelsvloot 
vertegenwoordigen, het verdrag hebben geratificeerd. Deze ratifi-
cering verloopt overigens erg traag. De Malediven waren de eerste 
op 22 juni 2005, Nederland tekende het ballastwaterverdrag pas op 
10 mei 2012 en in augustus 2012 hadden 35 landen met een tonnage 
van 27,95 procent van de wereldkoopvaardijvloot de IMO-conventie 
ondertekend. De stand per oktober 2014 was 43 van de 195 landen 
met een totale tonnage van 32,54 procent. Hierbij valt op dat grote 
zeevaartnaties uit de top tien, Griekenland, China, de Verenigde Sta-
ten, Singapore en Taiwan, zelfs nog geen aanstalten maken tot rati-
ficering over te gaan. Vooruitlopend op de IMO hebben de Verenig-
de Staten al een eigen wetgeving voor de behandeling van ballast- 
water ingesteld. Vanaf december 2013 is een installatie verplicht 
voor alle nieuwbouwschepen en reeds in de vaart zijnde schepen 
moeten daarvan worden voorzien tijdens de eerstvolgende survey 
na januari 2014. De eisen zijn door de U.S. Coast Guard (USCG) vast-
gelegd in 46 CFR Part 162, subpart 162.060. In oktober verklaarden 
Italië en Argentinië (gezamenlijk circa 1,7 procent) dat zij voorne-
mens zijn voor eind 2014 het verdrag te accorderen en Indonesië, de 
Filippijnen, België en Finland (gezamenlijk circa twee procent) heb-
ben bevestigd dat het proces voor goedkeuring in gang is gezet. Het 

is aannemelijk dat in het eerste kwartaal van 2015 uiteindelijk meer 
dan 35 procent van de wereldvloot is afgedekt en dat begin 2016 tot 
implementatie kan worden overgegaan. Zeeschepen zijn op grond 
van de BWMC verplicht om te worden uitgerust met een systeem 
voor het neutraliseren van exotische organismen in het ballastwa-
ter. Dat kan met aan boord geïnstalleerde ballastwaterbehande-
lingssystemen (BWT), maar dat is nogal een kostbare retrofit van 
500.000 tot een miljoen dollar per schip. Er zijn echter ook andere 
oplossingen mogelijk. De regelgeving stelt namelijk wel eisen aan 
het geloosde ballastwater, maar hoe aan die eisen moet worden 
voldaan, is niet nader gespecificeerd, dus een eigen behandelings-
systeem is niet verplicht.

InvaSave 300
Voor het retrofitten van BWT-installaties aan boord werkt Damen 
Shipyards samen met Trojan Marinex, Bio-UV (gebaseerd op UV- 
technologie) en Evoqua Water Technologies (gebaseerd op elek-
trochlorinatie) met een Turn key/One Stop Shop-concept. De inbouw 
van de BWT-installatie kan worden uitgevoerd tijdens de eerstvol-
gende survey bij een van de zestien vestigingen van Damen Shipre-
pair & Conversion.
Een alternatief en een kosteneffectieve oplossing voor de retrofit is 

Ballastwater

reiniging op  

de kade.

BWT  

retrofitdesign 

van Damen.

Ballastwater
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de door Damen ontworpen InvaSave 300, een mobiele BWT-installa-
tie die is gemonteerd in een 40vt-container (12,2 x 2,45 x 2,75 meter) 
en die in de haven per truck over de weg kan worden verplaatst of 
aan boord gezet. Deze container heeft een capaciteit van 300 m³/uur 
en voor meer capaciteit kunnen meerdere containers tegelijk wor-
den ingezet. De InvaSave Ballast Water Discharge Technologie is 
door Damen zelf ontwikkeld omdat de gangbare BWT-technologieën 
niet geschikt zijn voor toepassingen in de havens. Damen heeft ge-
kozen voor een niet-chemische verwerking van het ballastwater: 
milieuvriendelijkere filtratie gevolgd door een UV-behandeling. Het 
gereinigde ballastwater wordt meteen geloosd en het sediment 
wordt opgeslagen en later verwerkt. De InvaSave 300 kan ook een 
oplossing zijn voor oudere schepen waarvoor een investering in een 
retrofit niet meer rendabel is. Om ballastwater af te geven zijn wel 
nieuwe dekaansluitingen nodig. De mobiele BWT-installaties zijn 
ook zeer geschikt voor schepen in de lijnvaart die vaste havens 
aanlopen of als reserve wanneer de installatie aan boord van een 
schip uitvalt. De InvaSave 300 werd in juni en september 2014 door 
Damen geïntroduceerd op de Posidonia in Athene en op de SMM in 
Hamburg. De InvaSave 300 wordt momenteel getest voor de type-
goedkeuring van de IMO en de verwachting is dat die in de loop van 
2015 wordt toegekend. Daarna volgt de USCG. 

Ballastwatervaartuig
In opdracht van Groningen Seaports wordt een nieuw vaartuig ge-
bouwd dat vanaf 2016 in de Eemshaven en Delfzijl wordt gestatio-
neerd. Aan boord worden twee InvaSaves 300 geplaatst met een 
capaciteit van 600 (2 x 300) m³ ballastwater per uur. Het vaartuig is 

een gezamenlijk project van Damen, Imares, Koninklijke Wagen-
borg, Van Gansewinkel, Marine Eco Analytics-NL, Groningen Se-
aports en het Waddenfonds. Het systeem is zowel op de Wadden-
zee als het IJsselmeer - vanwege het modderige water - met 
succes getest. Dankzij dit vaartuig kunnen ook schepen die nog 
geen eigen behandelingssysteem hebben vanaf 2016 hun ballastwa-
ter verantwoord lozen, ter bescherming van het Waddengebied. 
Hoewel er nog geen specifieke bedragen bekend zijn, verwacht Da-
men dat het ballastwatervaartuig zoveel efficiënter is dan een 
boordinstallatie dat het zich in vier tot vijf jaar terugverdient. De 
markt is in elk geval veelbelovend: in totaal moeten meer dan 60.000 
schepen van een BWT-systeem worden voorzien, waarmee naar 
schatting zo’n 40 miljard dollar is gemoeid.

Het ballastwater 

wordt na  

bewerking  

geloosd.

De demo van  

InvaSave 300 

(foto G.J. de 

Boer).

Ballastwater
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Door ir. W. de Jong

Internationalisation and 
Concentration of Shipyards 
Less Optimism in Shipping Circles: Market Overbuilt 
and Plenty of Shipyard Capacity

The world shipbuilding order book looks stable at a relatively high level of twice 
the fi gure of the early 2000s and half of the record fi gure of 2008. Chinese yards 
show the largest production and order book whilst Korean yards struggle 
fi nancially. In the meantime, the lower oil price will also affect maritime industry. 

Wereldscheepsbouw

At 1 July of this year, the IHS-Fairplay statistics showed 6389 ships 
of 201.1 million gross tonnage (109.0 million compensated gross ton-

nage) in the world order book. In tonnage terms, some ten per cent 
more than at the beginning of 2014. Since 2011 the order book fi g-
ures are moving around some 100 m.CGT. Worldwide production, 
however, went down from about 50 m.CGT in the period 2009-2012 to 
just below 40 m.CGT in 2013. 
Table 1 shows the order book at 1 July by country of build whilst ta-
ble 2 summarises the order book data, completions and reported or-
ders during the fi rst half year of 2014, for the major shipbuilding na-
tions and areas. These tables clearly show China has reached the 
fi rst place in total order book, completions and new orders. And not 
just in numbers and gross tonnage, but also in CGTs. The fi gures for 
completions, however, show the South Korean yards’ production in 
tonnage terms still almost matches that of China. The shipbuilding 
power of China, South Korea and Japan is now such that they pro-
duce well over eighty per cent of the world’s ships, both in GT and 
CGT terms. With the exception of cruise ships and some specialised 
niche market ships, they build everything, simple or complex. 
The rest of the world, including Europe, has to be satisfi ed with the 
remaining twenty per cent. Fortunately for them, the total cake for 
the shipbuilding industry has grown considerably in recent years, 
which means that twenty per cent now is much more than twenty 
per cent a couple of years ago. 
In terms of compensated gross tonnage (CGT), the best measure of 
the economic value of shipbuilding contracts, world shipbuilding pro-
duction per year has grown from some 20 million CGT in 2000 to 48 
million in 2012, whilst a peak of 52 million CGT was recorded in 2010. 
In 2013, it went down to just below 40 million and the order book sug-
gests this fi gure will be maintained in 2014 and 2015. This growth has 
not only been caused by more ships, but also by building more expen-
sive ships, such as large cruise ships, LNG carriers and complex off-
shore vessels and units. A development which is expected to contin-

 No m.GT m.CGT
China, People’s Republic of 2457 81.492 41.244
Korea, South 940 63.858 31.878
Japan 968 32.402 17.072
Philippines 91 5.063 2.44
Brazil 160 4.067 2.666
Romania 96 2.032 1.198
Vietnam 215 1.832 1.424
Chinese Taipei 42 1.805 0.981
Germany 32 1.418 1.376
Other builders 595 1.243 2.331
United States of America 134 1.2 1.159
Italy 26 1.181 1.336
India 145 0.907 0.873
France 7 0.503 0.43
Croatia 33 0.459 0.368
Turkey 125 0.34 0.585
Iran 16 0.328 0.175
Russia 48 0.215 0.291
Indonesia 109 0.207 0.386
Poland 74 0.173 0.33
Bangladesh 59 0.139 0.221
Finland 7 0.13 0.154
Argentina 10 0.097 0.074

Table 1. Order book at 1 July 2014 by country of build (from World Shipbuilding Statistics, 

June 2014).
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ue in the coming years, considering the growth of the LNG market 
and the huge investments being made in the offshore oil and gas in-
dustry. Although the latter may be negatively affected by the recent 
drop in the oil price. In the past, there existed a direct relationship 
between the price of oil and the investments in the offshore industry. 
There is no reason to believe this will now be different.
This volume growth has to a certain extent compensated the pro-
portional loss in market share suffered by the European shipbuilding 
industry. The result is that this industry is still of great importance to 
Europe as well, with a major role for the European marine equip-
ment manufacturers. 
Recently, the European Commission published a report on the 
“Competitive Position of the European Marine Supplies Industry”. 
According this report, the EU plus Norway achieve an annual total 
marine supplies production of over 60 billion euros, providing em-
ployment for some 280,000 workers. Our country delivers some 8.5 
per cent of this European production, about the same as Italy and 
Norway, whilst Germany produces 21 per cent and the UK twelve 
per cent. The EU countries together with Norway have a worldwide 
share of some forty per cent in this business.

Chinese, Korean and Japanese Shipbuilding 
Chinese shipbuilding production has grown from about 2.5 million 
CGT ten years ago to an expected 14 million this year. But, in spite 
of, or perhaps due to, this tremendous achievement of unparalleled, 
but also uncontrolled growth, the Chinese government concluded it 
was necessary to have a closer look at this industry to curb overca-
pacity and improve its efficiency. Recently, it published the names 
of the first 51 yards of a White List showing the companies deserv-
ing government support and worthy to continue building ships. 
These 51 yards represent a major part of Chinese shipbuilding and 
include 31 wholly or partly state owned enterprises and twenty in-
dependent yards. 
This number of 51, however, should be seen in the light of other 
messages about Chinese shipbuilding such as the one suggesting 
that some 600 yards out of the total of 1700 Chinese yards should be 
shut down. So quite a few are still struggling to make it to the White 

List. Another element of this government policy consists of subsidis-
ing early scrapping of Chinese owned ships in combination with or-
dering new builds. This process is still underway and is part of a 
plan to improve Chinese shipbuilding whilst modernising the nation-
al shipping fleet. It is suggested that the Chinese government aims 
at having most of the transport to and from China being carried in 
Chinese ships, whilst at the same time the country should dominate 
world shipbuilding.
Korean yards have enjoyed a long period of success and growth, 
but times have changed. The yards are losing market share to China 
and show a poor financial performance. Low-priced orders and di-
versification to more complex, offshore related projects have de-
stroyed the profit margins. Korean yards claim the Chinese and Jap-
anese yards are being supported by their governments and have 
also asked for support.
The Korean government has meanwhile pledged to help the yards 
and has made it clear that Korea is determined to maintain or regain 
the top position in shipbuilding, not necessarily in numbers or ton-
nage, but in turnover. Korean yards (Daewoo and Samsung) are re-
structuring and looking for opportunities to set up large subsidiaries 
in low cost countries such as China, Indonesia, Vietnam and Malay-
sia. STX is in a particularly poor situation as it was forced to sell its 
European yards and saw its yard in China (Dalian) go bankrupt.
Japanese yards are not very happy either. Mitsubishi had to report 
heavy losses on the cruise ships they are building and may well 
leave this activity completely. This yard will also suffer from the 
consequences of the MOL Comfort casualty, the 8000 teu container-
ship which broke in two and subsequently foundered completely, 
loaded with thousands of containers. Under pressure of the market, 
some were forced to merge, such as IHI and Universal becoming 
Japan Marine United whilst Namura intends to incorporate Sasebo. 
Japanese yards already own large building facilities in the Philip-
pines.
According to Fairplay, Korean and Japanese yards also have a com-
pletely different problem at their hands: by 2014 more than half the 
workforce will have retired. They have just ten years to find suitably 
skilled replacements.

 World order book First half year of 2014  
 per 1 July 2014 Completions Orders reported 
 No m.GT m.CGT No m.GT m.CGT No m.GT m.CGT
Korea, South 940 63.9 31.9 211 14.0 6.8 182 10.7 5.4
Japan 968 32.4 17.1 281 8.2 2.9 214 7.3 3.8
China, People’s Republic of 2457 81.5 41.2 493 14.1 7.1 341 12.0 6.1
EU-27 388 6.0 5.7 98 1.0 1.2 64 1.0 1.1
Europe (other) 257 1.2 1.5 72 0.2 0.4 56 0.3 0.3
Rest of the world 1379 16.2 11.6 331 1.9 1.6 161 2.6 1.5
Totals 6389 201.1 109.0 1486 39.4 20.0 1018 33.9 18.2

Table 2. Shipbuilding activity per area.
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Concentration and Internationalisation
The shipbuilding industry is being restructured as seen above for 
the major Asian building countries. Mergers and take-overs are tak-
ing place and this process seems to gain momentum, not just in 
Asia, but in the rest of the world as well. Recently, one of the most 
modern yards of Germany, the Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 
(FSG), was taken over by the Norwegian maritime group Siem In-
dustries. Other German yards, such as Sietas, Nordic Yards and P+S 
Werften, had been bought earlier by Russian interests, just as a few 
Dutch yacht builders, whilst two other Dutch yacht builders came 
into the hands of conglomerates based in France and Oman. 
A few years ago, the Korean STX Group bought a large number of 
yards in Europe, including famous cruise ship building yards in Fin-
land and France. It was suggested this would lead to the Koreans 
getting the necessary know-how for building cruise ships. Fortu-
nately, however, for Europe, STX got into serious trouble and now, 
most of these yards are back in European hands. It enabled the Ger-
man yard Meijer Papenburg to further strengthen its position in the 
cruise ship building market by obtaining the famous Turku yard in 
Finland and the Italian shipbuilding group Fincantieri to buy from 
STX the ten Vard shipbuilding facilities in Norway, Romania, Brazil 
and Vietnam. Together with earlier purchases of yards in the USA 
and its yards in Italy, the Fincantieri group has grown to become the 
fourth shipbuilding group in the world, behind the three largest Ko-
rean chaebols active in shipbuilding. 
In addition, the Damen Group, with over thirty new building and re-
pair yards plus related activities around the world, and Royal IHC, 
with its new building and other facilities, have been active players 
in this game of concentration and internationalisation. Many more 
examples of such concentrations and purchases of yards across 
country boarders could be given. 
It is remarkable that many of the German yards are now in foreign 
hands, including such well-known names as Blohm & Voss and Kiel-
er Howalds Werke Deutsche Werft (with the exception of the naval 
yards). Most of these transactions are aimed at specialisation in 

building certain ship types and growth in order to get more power in 
the market whilst others are just financial investments by serious 
investors or perhaps sometimes by speculators.

Shipping
Most shipping analysts are no longer optimistic about the shipping 
market. As Bimco said recently, global economic growth disap-
points, resulting in a slower demand growth for shipping than origi-
nally expected, a view shared by Drewry. The market is overbuilt 
and there is plenty of shipbuilding capacity available, still luring op-
timistic owners into new building contracts at attractive prices, but 
thereby possibly delaying market recovery. 
It will be interesting to see how the lower oil price, leading to lower 
fuel costs, will affect the situation. Initially, this will be very attrac-
tive for owners with running contracts based on higher bunker 
costs, but will ships stop slow steaming and go back to higher 
speeds again? Thereby increasing transport capacity causing even 
greater pressure on charter rates? And making more fuel efficient 
new buildings less attractive? With a negative result for the ship-
builders as well? Only if the lower oil price leads to an increased 
growth of world trade, will it be positive for the maritime industry, 
otherwise the effect may well be negative. Shipping companies are 
further worried about the extra costs of the upcoming environmen-
tal regulations , such as the low sulphur fuel and the ballast water 
management requirements.
Based on recent information from Clarkson, table 3 gives an overview 
in numbers and Dwt cargo carrying capacity for the most important 
ship types and the order book situation for these types. This table 
shows that, compared with the existing fleet, for quite a few ship 
types, the other book is still large, although much smaller than in the 
boom years. But the average age of the world fleet is now much low-
er than in those years, making accelerated scrapping less likely. So 
in order to keep all these ships working, world trade should continue 
to grow and preferably at a somewhat higher rate than at present. 
The order book for gas carriers is particularly striking, both for LPG 

 Existing fleet Order book 
 No m.Dwt No m.Dwt % fleet
Oil tankers >10k dwt 4382 474.0 611 69.0 14.6
Oil tankers <10k dwt 5025 13.3 103 0.4 2.8
Chemical tankers 3424 38.6 223 4.8 12.4
Other tankers 654 3.4 33 0.8 23.3
Bulkers 10,278 750.4 2136 178.1 23.7
Combos 24 4.2 0 0.0 0.0
LPG carriers 1276 16.8 228 7.2 42.8
LNG carriers 404 31.7 133 10.5 33.2
Containerships 5095 225.1 469 40.8 18.1
Multi-purpose 3248 29.5 116 1.7 5.7
General cargo 15,015 33.8 70 0.5 1.5

Table 3. Cargo fleet, existing and ordered per 1 October 2014.
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and LNG. The first purposely built LNG carriers, the Methane Prin-
cess and Methane Pioneer, started to operate in 1964, fifty years 
ago. Since then, the fleet has grown to over 400 vessels, some with 
a capacity of over 250,000 cubic metres, more than ten times larger 
than the first two vessels. Propelled by the increasing production of 
methane gas and the popularity of this relatively clean fossil fuel, 
this fleet has grown and the order book figures show this growth 
will continue. Since a few years, LNG carriers are not only ordered 
by energy companies, but increasingly by independent shipping 
companies as well, notably by Greek and Japanese owners.
Table 3 shows a very small order book for general cargo ships, in 
spite of the advanced average age of that ship type, which means 
that scrapping will continue and perhaps, under pressure from envi-
ronmental regulations, will speed up. Will that lead to more interest 
in ordering new ships? 

Offshore Industry Takes up Marine Capacity
Although not so visible in the shipping statistics, the offshore industry 
plays a growing part in maritime industry, for shipyards, equipment 
suppliers and shipping companies. Table 4 shows some specific sta-
tistics for this business, based on Drewry, Clarksons and Fairplay in-
formation. The figures are perhaps not as accurate as the usual ship-
building data, but nevertheless give a picture of the situation.

Altogether, the offshore constitutes a large fleet and is of growing 
importance for the shipbuilding industry. According to Clarksons, 
forty per cent of the shipyards now have an order book including 
“ship-shaped” offshore units. The growth in the offshore sector also 
meant greater demand for “non-ship shaped” units and fixed struc-
tures, thereby soaking up some of the surplus traditional marine ca-
pacity and the associated repair and conversion market. 
Yet, this year, investment in the offshore industry is down by about 
thirty per cent year on year and this might further be affected by the 
relatively low oil price (just over 80 US dollars per barrel at the time 
of writing of this article against 115 earlier in the year). Oil company 
Shell said at the end of October that the exploration projects are 
safe as long as the oil price does not fall below 70 dollars.
This does not sound very positive for the offshore business, at least 
not for the immediate future. In the long run, oil and gas demand will 
require large exploration investments which will positively affect 
the offshore business. Long term players like Maersk Drilling con-
tinue to invest billions in drilling ships and huge jack-up units (de-
sign GustoMSC, Schiedam). Moreover, the offshore wind energy 
projects will also provide a growing amount of work for this indus-
try.

Wereldscheepsbouw

 Fleet Orders Average age
Anchor-handling/Supply ships 2907 175 16
Platform supply vessels 1973 419 17
Crew/Workboat 1852 44 
Jack-up units 526 121 
Semi-sub vessels 220 12 
Drill ships 103 67 10
Pipe layers 69 17 
Other 3800 280 

Table 4. Offshore fleet.
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Door Capt. C. Kanellopoulos

Seamanship, 
the Forgotten Factor
It has been repeatedly observed that nowadays, seamanship on board commercial cargo ships 
tends to be extinct. If it is indeed so, one cannot help but wonder in what degree this has taken 
place, which factors contributed and how severe the related consequences are for the shipping 
industry. But how important is the term seamanship? In order to comprehend the gravity of the 
term, an attempt at an analysis has been made.

Regelgeving
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Charis Kanellopoulos is Marine Superintendent bij 
Mare Maritime Co.S.A. Hij houdt zich daar bezig met 
Vetting- en CDI-inspecties en is expert op het gebied 
van Ecdis.

Seamanship should not only be interpreted within the literal sense 
of the word, which involves the practical art of operating a ship. It 
should be attributed a wider meaning, which is a combination of ex-
perience, knowledge, professionalism, safety culture and perfor-
mance ability on board a vessel. 
It is also worth mentioning that seamanship involves knowledge on 
a variety of fields and development of specialised skills including, 
but not limited to: management, navigation, weather meteorology 
and forecasting, watchkeeping, ship handling, operation of deck 
equipment, anchors and cables, communications, precise execution 
of various duties such as operating cargo handling equipment and 
cargo pumps, handling dangerous cargoes, tank cleaning opera-
tions, dealing with emergencies and more. The degree of knowl-
edge needed within these areas is dependent upon the nature of 
the work, rank and the type of vessel on which a mariner is em-
ployed.
We should not omit to mention that seamanship is transferred from 
one generation of seamen to another. In a nutshell, seamanship is a 
“best practice guide” based on all aforementioned elements.

Paper Ocean
But is seamanship still at play, or has it been lost somewhere in the 
immense volume of bureaucracy? Nowadays, one might claim that 
seamanship tends to be obsolete and, consequently, the number of 
accidents tends to increase. Should one wonder why, the reasons 
are quite transparent: each one of us, members of the shipping 
community, has contributed in transforming captain and crew to bu-
reaucrats.
A seaman’s life is not as it used to be twenty years ago. In the past, 
a ship’s master had only one or two folders behind his desk where-
as now there are forty. Taking into account the mass of paperwork 
created and maintained on board, the additional paperwork re-
quired to meet each oil major’s criteria and whims, and of course 
adding the actual operation of the ship, master and crew are under 
constant pressure. As a consequence, it is almost certain there will 
be an impact both on vessel maintenance and safe operation with 
potentially severe and domino consequences including possibly 
loss of human life and environmental impact.
It should not be omitted that the combination of required paperwork 
and operational/commercial necessities increase the fatigue on 
board, since the number of crew is either decreased or remains the 
same - at best.
The shipping industry has invested a vast amount of resources in 
training and education of seafarers for better performance on 
board, safety and survival at sea. There are numerous training pro-
grammes, manuals, requirements of the International Maritime Or-
ganisation, rules and legislation that modern seamen are required 
to be intimately familiar with. However, training and education are 
not enough for safe navigation in the so-called “paper ocean” and 
the fearful storms blowing within. If one collected all the require-
ments that seafarers have to respond to in one single volume, we 
would be surprised: “Twenty Thousand Leagues under the Sea” - 

the novel of the famous writer Jules Verne - would be a small note-
book compared to that book.

Errare Humanum Est
But are all these regulations sufficient in order to establish high 
quality standards and achieve good seamanship? Could the in-
creasing ocean of paper and bureaucracy be the main contributing 
factor that corroded seamanship as we knew it? 
Seamen are constantly being judged for their overall seamanship 
skills. In case of a marine incident, it is often concluded that the 
root cause was human error. “Errare humanum est” - to make mis-
takes is part of the human nature. Many factors are taken into ac-
count while investigating reasons for accidents. Fatigue, stress, 
lack of experience, short period of adaptation... However, in many 
cases, all findings could be summarised as “lack of seamanship”.

Simple, Safe, Straightforward and Practical
There is no objection that the ISM era has brought a level of quality 
in the shipping industry. But since then, numerous new require-
ments and regulations came up - and their number is still increas-
ing. It is self-evident that all regulations in the form of conventions, 
codes, resolutions and circulars had and have only one scope: the 
establishment of high standards for safety and quality in the ship-
ping industry. Most of these were deemed necessary and in fact 
might contribute to some improvements. Yet, we truly cannot ex-
press satisfaction with the current overall picture of shipping.
Quite possibly, shipping would be drastically improved by embrac-
ing and restoring the lost traditional ideals of being simple, safe, 
straightforward and above all: practical. This is not feasible without 
reducing, as far as possible, uncontrolled bureaucracy and the as-
sociated “paper kingdom”. 
In addition, implementation of good seamanship and achievement of 
safety on board will be attained through continuous on board train-
ing, frequent supervision/attendances of experienced ex-mariners/
superintendents, management of risk and implementation of good 
or, as typically called, best working practices. Good seamanship 
commands that each one of the mariners serving on board a vessel 
should show initiative and, moreover, should have set their personal 
high professional standards. Crew bonding and participation is of 
paramount importance for morale boosting purposes. A glimpse of 
light will then be visible at the end of the tunnel: the lost seaman-
ship.

Give Us Your Opinion
Readers are invited to give their views on the observations of 
Capt. Kannelopoulos on seamanship in this article. We will pro- 
vide the author with your views and remarks and publish the re- 
sponses in one of the coming issues of SWZ Maritime. 
Hotze Boonstra, swz.rotterdam@planet.nl
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Door het bestuur van het 
Maritime Design Forum

Product Data Technology in 
het scheepsontwerp
Het Maritime Design Forum

Product Data Technology (PDT) is een verzamelwoord voor afspraken en technieken die 
worden gebruikt om de productgegevens van het ene computerprogramma nuttig te laten 
gebruiken door een ander. Als die techniek eenmaal wordt beheerst, is opschaling naar 
een groep programma’s of een geïntegreerd systeem bestaande uit vele componenten een 
voor de hand liggende volgende stap. Hoewel er al decennia wordt gewerkt aan PDT, is  
toepassing niet alomtegenwoordig, om het maar voorzichtig uit te drukken.

Verslag

 Zaaldiscussie 

onder leiding van 

dagvoorzitter 

Jepma.

Zoals aangekondigd in het zomernummer van SWZ Maritime, orga-
niseerde het Maritime Design Forum op 9 oktober een symposium 
om dieper in te gaan op de (on-)mogelijkheden van PDT. Omdat er 
wel eens de mening heerst dat andere industrieën, zoals de vlieg-
tuig- of auto-industrie, veel verder zouden zijn met PDT, werd daar 
nader op in te gaan. Ook ontwikkelingen in onze industrie kwamen 
aan bod en er werden voorzichtige plannen gesmeed voor nieuwe 
ontwikkeling. Dit alles werd vormgegeven in zes lezingen van geva-
rieerd karakter, maar met als constante factor de gedrevenheid van 
de sprekers. Bovenal werden deze bijdragen in een context ge-
plaatst door de kundige dagvoorzitter Jaap Jepma.
 
State-of-the-art van PDT in de maakindustrie
De eerste voordracht was van Bart Gerritsen, werkzaam aan de fa-
culteit Industrial Design Engineering van de TU Delft. Gerritsen trok 
een boekenkast leeg en schotelde het publiek in korte tijd een grote 
verzameling aan PDT verwante technologieën voor, zoals Geometric 

Dimensioning and Tolerancing (GD&T), Product and Manufacturing 
Information (PMI) en LOng Term Archiving and Retrieval (Lotar). 
Daarna werd ingegaan op Step (Standard for the Exchange of Pro-
duct model data) wat een wereldwijde standaard is, die veel indus-
triespecifi eke zaken heeft geïdentifi ceerd en vastgelegd in “woor-
denboeken”, de zogenaamde Application Protocols. Vervolgens 
kwam Autosar (AUTomotive Open System ARchitecture) aan bod, 
wat een gemeenschappelijke software-infrastructuur is ten behoe-
ve van de automobielindustrie, en waarbij veel grote fabrikanten 
zijn aangesloten. Gerritsen ging ook kort in op de vraag waarom die 
industrie zich blijkbaar wel kan scharen rond een gemeenschappe-
lijk platform, in tegenstelling tot de onze, en sprak daarbij het ver-
moeden uit dat de grootschaligheid een rol speelt. Daarnaast kent 
de automobielsector één overheersend CAD-programma (Catia) wat 
integratie er natuurlijk wel makkelijker op maakt.
Een aantal andere saillante uitspraken en conclusies waren:
• Als twee CAD-pakketten fundamenteel verschillend werken, 

dan komen de onderliggende ontwerpkeuzes, de design intent, 
nooit goed over. Bijvoorbeeld als twee vlakken expliciet even-
wijdig aan elkaar verklaard zijn in pakket A, en pakket B onder-
steunt dat kenmerk niet, dan zullen de vlakken in B best feitelijk 
evenwijdig zijn, maar blijft die eigenschap niet behouden bij het 
veranderen van een van die vlakken.

• De wel gehoorde opvatting dat XML volledig zelfbeschrijvend is, 
en er zodoende nooit misverstanden kunnen ontstaan, is een 
misvatting.

• PDT werkt, maar kent vele mitsen en maren. Met PDT worden 
bestaande zwaktes opgelost en nieuwe geïntroduceerd.

• Is er een apart woordenboek voor de maritieme sector nodig, of 
kunnen we nuttig gebruikmaken van het werk wat in andere 
sectoren is verricht?
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De bestuursleden van het Maritime Design Forum in 
2014 zijn Hans Hopman (TU Delft), Guus van der Bles 
(Conoship), Sieger Sakko (Netherlands Maritime 
Technology) en Herbert Koelman (Sarc).

Unchain my heart
Herbert Koelman, van Sarc, begon z’n betoog met wat praktische 
voorbeelden van elementen die bij PDT een rol spelen, zoals de uit 
de taalkunde komende begrippen syntaxis - de weergave van woor-
den of begrippen, de schrijfwijze - en semantiek, de betekenis van 
de begrippen. In eerste instantie heeft men zich voornamelijk op de 
syntaxis gericht, zeg maar de d’s en t’s, de bits en bytes. De oriënta-
tie op semantiek is van recentere datum, maar dit is eigenlijk veel 
belangrijker omdat overeensteming over de betekenis noodzakelijk 
is voor een wederzijds begrip. Dat geldt voor computers en dat geldt 
voor mensen. Vervolgens kwam het misverstand aan bod dat inter-
computercommunicatie een zaak voor ICT-specialisten zou zijn. Dat 
is wellicht wel het geval voor de bits en bytes, maar de betekenis, 
de semantiek, is toch echt een zaak waar de eindgebruiker zich niet 
aan kan onttrekken, zo stelde de spreker in een betoog waar een 
lichte ondertoon van frustratie uit sprak. 
De kern van deze voordacht ging over de toepassing van PDT in de 
maritieme industrie en de vele Nederlandse initiatieven die er op dit 
gebied zijn geweest. Geconstateerd werd dat vooral de oudere plan-
nen helemaal gericht waren op het ontwikkelen van een centrale 
database of een gemeenschappelijk productmodel, en dat dat wel-
licht ook de reden is dat ze eigenlijk niet van de grond zijn gekomen. 
Hierbij werd een parallel getrokken met het boek “The Open Society 
and Its Enemies” van Karl Popper waarin wordt beargumenteerd 
dat een centralistisch maatschappijmodel niet bevorderlijk is voor 
welzijn en geluk. 
Vervolgens werd een benadering gepresenteerd waarvan het con-
cept is ontwikkeld in het Nederlandse Innovero-onderzoekproject 
(2007-2010) en waarin kleinere softwarecomponenten ad hoc sa-
menwerken zonder dat daar een grand design aan ten grondslag 
ligt. Ook hier is er een analogie met Popper, die dit piecemeal engi-
neering noemt: met kleine stapjes het doel bereiken. Aan deze sa-
menwerking ligt wel een woordenboek ten grondslag, maar dat 
wordt niet vooraf opgelegd, dat groeit naar gelang de behoefte. Net 
als het woordenboek van een natuurlijke taal. Belangrijk is ook dat 
het concept niet alleen voorziet in uitwisseling van data, van gege-
vens dus, maar ook van vragen en antwoorden; als het ene compu-
terprogramma resultaten nodig heeft waarvan hij weet dat een an-
der programma die kan berekenen, dan wordt daartoe gewoon op-
dracht gegeven. Het voordeel daarvan is dat (programmeer-)werk 
niet dubbel wordt gedaan. Dit concept werd in abstracto toegelicht, 
met de belofte dat er drie lezingen verderop praktische invulling aan 
zou worden gegeven. De titel van de voordracht, “Unchain My 
Heart”, bleek overigens symbool te staan voor een wat minder cen-
tralistische aanpak van PDT. 

Van parallel naar integraal
Onder deze titel hield Martijn van Loenen, van ICT Strategie uit Ou-
denbosch, een pleidooi voor het communiceren van data in plaats 
van het uitwisselen van documenten. Lange tijd is de ontwerpspi-
raal dé metafoor geweest die het ontwerpproces zou moeten weer-
geven, maar in werkelijkheid werken we al lang niet meer in een 

volgordelijkheid zoals die gesuggereerd wordt door de spiraal. Er is 
niet genoeg tijd meer om alles rustig na elkaar uit te werken. Wat 
kan wordt tegelijk gedaan, we werken parallel. Dit brengt nieuwe 
complexiteit met zich mee rondom communicatie: overleg is belang-
rijk geworden, tussen alle betrokken partijen. Er zijn veel communi-
catielijnen gekomen in het ontwerpproces, waarvan niet iedereen 
een totaaloverzicht heeft. Dit wordt vaak nog versterkt doordat elke 
betrokkene een eigen versie van “het document” heeft waarover 
moet worden gecommuniceerd. Bij een document gaat het eigenlijk 
om de inhoud, de data. De data wordt beheerd, het document is 
“slechts” een representatie op een bepaald tijdstip. Met de inhoud 
wordt verder gewerkt. Door de focus van het document naar de in-
houd, de data, te verleggen ontstaan hier nieuwe kansen om meer 
grip op de data te krijgen:
• Er kan worden gewerkt met real-time data. Er hoeft niet te wor-

den gewacht op een nieuw document voordat de nieuwe data 
beschikbaar is. Hierdoor is data betrouwbaarder, want het is de 
laatste versie. Daarmee kan ook een kortere doorlooptijd van 
het ontwerpproces worden verkregen. Er hoeft niet elke keer te 
worden gezocht naar de meest actuele data.

• Het is mogelijk gezamenlijk te werken met real-time data. Soft-
ware is in staat data direct in te lezen. Hierdoor is het niet meer 
noodzakelijk een document te consumeren of te interpreteren. 
De software vraagt slechts de data op die hij nodig heeft en 
schrijft na afl oop de resultaten terug in de dataset. Deze nieuwe 
data is daarmee direct ontsloten om weer te worden gebruikt in 
andere software, zowel intern als extern. Daarmee is het ont-
werpproces veranderd van parallel in integraal.

Het real-time uitwisselen van actuele data vergt echter wel veel 
vertrouwen tussen de deelnemers en over dat onderwerp ontstond 
in de zaal een intense discussie. Niet alleen over de vraag of zulk 
vertrouwen kan bestaan, maar ook of het verstandig is dat altijd aan 
de dag te leggen. Iemand gaf zelfs een voorbeeld van een algemeen 
plan wat juist niet direct vanuit het CAD-systeem in pdf naar buiten 

De mens 

centraal in 

PDT-technologie.
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werd gebracht, maar wat werd afgedrukt en weer ingescand. Alle-
maal om expres de fijne details en de maatvoering een beetje te 
vertroebelen. Maar uiteindelijk was de conclusie dat er wel integra-
ler gewerkt moet gaan worden om competitief te blijven.

Rare jongens die mensen
Het thema dat PDT meer een kwestie is van samenwerkeing tussen 
mensen dan tussen computerprogrammma’s werd verder uitgediept 
door Michel Kuijer, werkzaam bij de Copernicos Groep, in een pre-
sentatie die zich richtte op de menselijke, organisatorische kant van 
PDT en dan met name op het digitaal uitwisselen van informatie tus-
sen bedrijven, tussen afdelingen en tussen informatiesystemen. 
Centraal stond de binnen het project Integraal Samenwerken (2010-
2013) ontwikkelde Informatie Adapter, die werkt op basis van de be-
tekenis van de informatie. Daar komt de semantiek weer om de 
hoek kijken. Ten slotte is dat geïmplementeerd in een stuk technolo-
gie, maar uiteindelijk blijkt de betekenis cruciaal te zijn om informa-
tie-uitwisseling succesvol te laten verlopen. In wezen is het dus de 
mens (de ontwerper, de engineer, de werkvoorbereider, de lassers-
baas, de maritieme officier, de monteur, et cetera) die centraal 
staat. Maar ja, die mensen zijn rare jongens en doen vaak veel im-
pliciet, onder de motto’s “ja maar dat was toch logisch?”, “da’s toch 
heel gewoon om het van deze kant te bekijken?”, enzovoort. Dit is 
oorzaak van veel miscommunicatie en daardoor van onnodige kos-
ten. Kuijer betoogde dat de Informatie Adapter hierin structurele 
verbetering biedt, en dat daarvoor niet eens de aangesloten compu-
tersystemen als zodanig aangepast hoeven te worden, maar dat het 
volstaat een interface met de Informatie Adapter te maken. Omdat 
elke verbetering in het domein van PDT ook een verandering bete-
kent in een bestaande werkwijze, dient de mens integraal onderdeel 
te zijn van de ontwikkelde technologie: zowel inhoudelijk om de 
technologie goed te kunnen gebruiken, als procesmatig om tot een 
productieve toepassing te komen.

De fusie tussen design en engineering
Theodoor de Jonge, van Numeriek Centrum Groningen, pakte de 
draad op die Koelman eerder had gesponnen en deed verslag over 
twee projecten die NCG, Conoship, NMT en Sarc hebben uitgevoerd 
en die tot doel hebben hun ontwerp- en engineeringssoftware beter 
te laten samenwerken. Deze projecten zijn ondersteund door het 
MIIP - het Maritieme Innovatie Impuls Programma dat wordt ge-
voerd door de stichting NML. Het uiteindelijke projectdoel is om-
schreven als “Mogelijkheden, potentieel en gebruik van een stan-
daard voor uitwisseling van scheepsgeometrieën, en indelingen op 
basis van 3D-gametechnologie verder uit te ontwikkelen”. Daartoe 
is een conceptontwerp gemaakt met de volgende kenmerken:
• Elk systeem blijft zelfstandig, maar er wordt gebruikgemaakt van 

elkaars capaciteiten. 
• Er worden niet alleen gegevens gedeeld (data), maar applica-

ties kunnen ook vragen stellen aan een andere applicatie, en 
krijgen dan anwoord (reply/request).

• Communicatie zonder centrale “regelaar” (peer-to-peer). 

• Communicatie direct over TCP/IP, met als taal XML.
• XML-woordenboek ontwikkelt zich “on demand”.
• Kiss (keep it short and simple): eerst maar eens simpel, zonder 

vraagstukken van versiebeheer en dergelijke.
• Het motto is “geen integratie maar samenwerking”.
• What you see is what you get: houd het bootje in beeld!
Om een lang verhaal kort te maken, werd een film getoond van hoe 
het CAD-systeem Eagle (gebruikt voor tanken- en algemeen plan), 
de engineeringssoftware Nupas-Cadmatic en het scheepsontwerp-
pakket Pias met zijn drieën de ontwerpgegevens direct delen en al-
dus (virtueel) een systeem vormen. Twee stills uit die film zijn hier 
afgedrukt. Vervolgens werd uit de doeken gedaan hoe deze 
scheepsontwerpgegevens, zodra ze voor Nupas-Cadmatic beschik-
baar zijn, gebruikt kunnen worden om met de Hiltop-applicatie (HIgh 
Level TOPology) van Nupas-Cadmatic in zeer korte tijd het ontwerp 
verder in te vullen en uit te engineeren.
Als conclusie van de voordracht werd aangegeven dat dit pad van 
samenwerking in korte tijd heel bruikbare resultaten heeft opgele-
verd, maar dat voor toepassing op grotere schaal nog wel wat werk 
moet worden verricht, vooral op het gebied van identificatie van de 
precieze behoefte - immers, the sky is the limit. En het is van belang 
niet alles te doen wat mogelijk is, maar wel het goede. Het plan is 
de verdere ontwikkeling daartoe onder te brengen in een Joint In-
dustry Project (JIP) waarvoor nieuwe partners worden uitgenodigd.

Innovero design server applied on ship design
Tot nu toe is de aandacht voornamelijk gericht geweest op de uit-
wisseling van gegevens, maar in deze laatste presentatie draait Ar-
no Bons van Marin dat een beetje bij door de nadruk te leggen op 
het beheer en de exploitatie van kennis. Het kader werd geschetst 
aan de hand van de toepassing van Quaestor, het kennismanage-
mentsysteem van Marin, bij de Koninklijke Marine. Bij het ontwerp 
van een marineschip worden veel gereedschappen en methodes ge- 
bruikt om met een toenemende mate van detail en nauwkeurigheid 
in repetitie steeds weer de vier volgende vragen te beantwoorden:
• Specificatie - wat willen we doen?
• Synthese - welk schip zou kunnen doen wat wij willen?

Nupas-Cadmatic (rechts) in samenwerking met Pias (links).

SWZ11_Verslag_Symposium.indd   24 11-11-14   09:46



Jaargang 135 • november 2014 25

Verslag

• Verificatie - hebben we het schip goed ontworpen?
• Validatie - hebben we het goede schip ontworpen?
Na een toelichting op de manier hoe Quaestor dit proces onder-
steunt, werd ingegaan op de resultaten en beloftes van het gewe-
zen Innovero-project, wat tot doel had het scheepsvoorontwerppro-
ces te verbeteren door:
• Het gebruik van geavanceerde ontwerpgereedschappen in een 

vroeg ontwerpstadium.
• Gelijktijdige ontwerpacties te faciliteren.
• Het waarborgen van gegevensconsistentie tussen de aangeslo-

ten software.
• Het gebruik van zelfstandige en onafhankelijke softwaregereed-

schappen, maar wel onder gemeenschappelijke controle.
Bons gaf aan dat deze doelen niet allemaal zijn gerealiseerd bij de 
afronding van Innovero, maar dat er wel stappen zijn gezet en rou-
tes zijn uitgestippeld richting Collaborative Conceptual Design die 
het vragen om te worden bewandeld.

Het zal mislukken, maar vooruitgang is er wel
Eén van de taken die de sprekers kregen opgelegd was het formule-
ren van een aantal stellingen en als laatste onderdeel van het pro-
gramma werd onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Jepma 
een zaaldiscussie gehouden over de volgende stellingen:
• Gedistribueerd conceptueel ontwerp: utopie of de toekomst?
• De mens moet embedded worden in technologieoplossingen.
• Stel dat de techniek er klaar voor is, is de markt er dan werkelijk 

klaar voor om gezamenlijk te ontwerpen? Of zijn er nog allerlei 
andere aspecten die een rol spelen die dit tegenhouden?

• Moet er eigenlijk wel een apart Application Protocol voor mari-
tieme techniek zijn?

Het was opvallend dat een groot deel van de discussie niet ging 
over de techniek van PDT, maar over de vraag of er menselijke of 
maatschappelijke barrières tegen zijn.
Een laatste vraag in de discussie betrof de vraag of we ooit een 
naadloze gegevensoverdracht tussen computerprogramma’s zullen 
meemaken. Tot enige hilariteit werd daarop een antwoord gegeven 
in de trant van “het zal mislukken, maar dat is geen reden er niet 

mee te beginnen”. Dat klonk een beetje onbeholpen, maar waar-
schijnlijk werd hiermee uitgedrukt dat het ideaalbeeld, de utopie, 
niet zal worden bereikt, maar dat de vooruitgang desondanks groot 
kan zijn. Of, algemener gesteld: de wetenschap dat het ultieme ge-
luk onbereikbaar is, moet de mens niet weerhouden daar toch naar 
te streven.

Het Maritime Design Forum
Rond 1984 werd de Coöperatieve Vereniging CAD/CAM in de 
Scheepsbouw opgericht, die twee doelen had. In de eerste 
plaats het faciliteren van gemeenschappelijke pre-competitieve 
softwareontwikkelingen, en ten tweede om als platform van ken-
nisdeling te fungeren. In de jaren die achter ons liggen zijn er 
heel wat activiteiten op die terreinen uitgevoerd, maar de laatste 
tijd was de Vereniging wat stil. Om niet te zeggen op sterven na 
dood. Het bestuur vond het een beetje zonde om de deur achter 
zich dicht te trekken, omdat er in Nederland nou eenmaal geen 
ander platform is wat de rol van deze Vereniging over kan ne-
men. Daarbij komt dat er in softwareland juist een tendens is 
naar meer gedistribueerde toepassing van software en daarbij 
hoort een structuur die het collectief dient. Vandaar dat de Ver-
eniging een aantal nieuwe wegen is ingeslagen. Vanwege de 
moderne tijd doet zij dat nu onder de naam van het Maritime De-
sign Forum (MDF). Het MDF is dus een vereniging van bedrijven 
die actief zijn met of rond het scheepsontwerp. Het Forum be-
weegt zich op het snijvlak van ontwerp (waar engineering na-
drukkelijk bij is inbegrepen) en computertoepassingen daarvoor. 
De activiteiten bestaan (vooralsnog) uit:
• Het stimuleren van kennisuitwisseling en -ontwikkeling, als-

mede het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling op 
het gebied van CAD in het scheepsontwerp.

• Een jaarlijks symposium over een onderwerp wat ligt op het 
terrein van methodiek of computertoepassing in het 
scheepsontwerp. Dit jaar dus het symposium over PDT, maar 
volgend jaar kan het heel ergens anders over gaan.

• Het ter beschikking stellen van een kleine beurs, een stipen-
dium, waarmee studenten in de gelegenheid worden gesteld 
aan een internationaal symposium deel te nemen.

• De platformfunctie, waarbij de leden elkaar informeren over 
hun wensen en ontwikkelingen. Onderdeel daarvan is een ei-
gen MDF-website die spoedig online komt.

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld binnen een jaar een signi-
ficante ledenaanwas te krijgen. Dat moet ook wel, want een fo-
rum moet een zekere omvang hebben, anders is het zinloos. Dus, 
als uw bedrijf of afdeling belangstelling heeft voor het lidmaat-
schap van het MDF, of als u nadere informatie wenst over stipen-
dium of JIP, neem dan nu contact op met de secretaris van het 
MDF, Sieger Sakko, sakko@maritimetechnology.nl.

Eagle (rechts, met tankenplan) in samenwerking met Pias (links).
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Maritime Awards Gala in beeld
Op 6 november was het tijd voor de negende editie van het Maritime Awards Gala. Net als vorig jaar werden 
vijf prijzen uitgereikt: de Wim Timmers Ontwerpersprijs, de Van Hengel-Spengler prijs, de Maritime Innovation 
Award, de KVNR Shipping Award en de KNVTS Schip van het Jaar prijs. Uitgebreide informatie over de 
winnaars en genomineerden vindt u in de SWZ Daily, de bijlage bij dit blad. Op deze twee pagina's een 
impressie van het gala. Kijk ook op www.swzonline.nl voor nog meer foto's.

De maritieme 

winnaars en 

juryvoorzitters 

van 2014 (foto’s 

Rogier Bos). 

Tv-presentatrice Anita Witzier 

nam net als vorig jaar de 

presentatie op zich.

Voorzitter Stichting Maritieme Prijzen Willem Laros 

roemt de maritieme industrie om zijn innovatieve kracht.

Volgens voorzitter Nederland Maritiem Land  

Arie Kraaijeveld gaat het de goede kant op  

met de instroom van maritieme studenten.

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van 

FME-CWM, was aanwezig om de prijzen 

uit te reiken.

860 maritieme professionals, politici en pers 

reisden af naar Taets in Zaandam om het gala  

bij te wonen.

Hans Huisman, juryvoorzitter van de Maritime Innovation 

Award, stelde dat de meeste innovaties van het mkb 

komen. ‘Grote spelers, waar blijven jullie innovaties?’
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Volgens voorzitter Nederland Maritiem Land  

Arie Kraaijeveld gaat het de goede kant op  

met de instroom van maritieme studenten.

De winnaar van de Wim 

Timmers Ontwerpersprijs, 

Emiel Mobron, met 

juryvoorzitter Hans Hopman.

De Van Hengel-Spengler prijs 

werd voor de tweede keer 

uitgereikt en ging naar Guus van 

Fulpen. Naast hem staat 

juryvoorzitter Eugene Pel van de 

Defensie Materieel Organisatie.

De Maritime Innovation Award ging naar DMS Holland voor 

het AntiRoll-stabilisatiesysteem. De heren hadden zich 

uitgedost met groene strikken én schoenen om hun 

“groene” innovatie kracht bij te zetten.

Van Oord mocht de KVNR Shipping Award mee naar 

huis nemen voor het nieuwe offshore-installatieschip 

de Aeolus. Juryvoorzitter Tineke Netelenbos (derde 

van rechts) gaf daarnaast een eervolle vermelding aan 

Vroon en hun “Fall Protection”.

Wat waren ze blij, Jaap Gelling van Damen 

Shipyards (met oorkonde) en Roemer Boogaard, 

directeur KNRM (rechts naast Gelling), dat de jury, 

onder leiding van Arie Peterse (links naast Gelling), 

de Nh1816 tot Schip van het Jaar koos. 

De afterparty met walking dessert.

Hans Huisman, juryvoorzitter van de Maritime Innovation 

Award, stelde dat de meeste innovaties van het mkb 

komen. ‘Grote spelers, waar blijven jullie innovaties?’

Het thema van de avond was 

“Welcome to the Movies”, de 

prijzen fungeerden daarbij als 

maritieme Oscars. 
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Door ir. M. Krikke

Nederland de maritieme 
wereldtop
De Maritieme Innovatie Agenda 

De afgelopen drie jaar is voortvarend invulling gegeven aan de Maritieme Innovatie 
Agenda binnen de topsector Water. Vorig jaar verscheen een update onder de titel 
“Nederland de Maritieme Wereldtop - veilig, duurzaam en welvarend”. De 
maritieme cluster wil economische en maatschappelijke uitdagingen combineren. 
Veiligheid en duurzaamheid zijn daarom terug te vinden in de innovatiethema’s. Dit 
is gecombineerd met een bijdrage aan economisch herstel: een welvarende natie is 
in de ogen van de cluster in de toekomst een varende natie.

Maritieme innovatie

De opzet van de 

Innovatie Agenda.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft zijn sterke positie in de markt 
te danken aan zijn innovatieve vermogen, gevoed door een sterke 
kennispositie en samenwerking in de cluster. De bedrijven zijn 
voortdurend bezig met vernieuwing van processen, producten en 
diensten, veelal in samenwerking met partners in de keten. Om die 
vernieuwing te realiseren, moeten prototypes worden ontwikkeld, 
innovatiebelemmeringen worden weggenomen en ontbrekende 
kennis en kunde worden ontwikkeld. Daarvoor is precompetitief in-
dustrieel onderzoek nodig, dat vaak in samenwerking tussen bedrij-
ven en kennisinstellingen wordt uitgevoerd. Een voorwaarde voor 
effectief industrieel onderzoek is het ontwikkelen van fundamentele 
kennis op de maritieme kennisgebieden. 

De maritieme cluster werkt goed samen in toegepaste onderzoeks-
projecten en innovaties. Dat gebeurde in het verleden in het Mari-
tiem Innovatie Programma (MIP) en het Maritiem Innovatie Forum 
(MIF). Nu gebeurt dit via het Topconsortium Kennis en Innovatie Ma-
ritiem (TKI Maritiem) en de Innovation Council van Nederland Mari-
tiem Land (NML) onder leiding van Bas Buchner, directeur Marin. 

Vier thema’s 
De Maritieme Innovatie Agenda is in 2011 op verzoek van de over-
heid ontwikkeld met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid 
en kennisinstellingen. Gekozen is voor een agenda die een kader 
geeft voor innovatie- en onderzoeksprojecten in de vorm van een 
viertal thema’s en zes kennisgebieden. Elk samenwerkingsproject 
dat past binnen deze thema’s draagt bij aan de invulling van de 
agenda en krijgt een bonus van 25 procent van de overheid (TKI-toe-
slag). Er zijn geen dwingend opgelegde “roadmaps” met voor de in-
dustrie en onderzoeksinstellingen geformuleerde vraagstellingen. 
Dat is een waarborg voor een fl exibele invulling van de vraagsturing 
van de industrie. De vier thema’s zijn: 
• Winnen op zee (grondstoffen- en energiewinning op zee): het 

winnen van grondstoffen op zee (olie en gas, zand en grind) is 
een niche waar Nederland zich mee onderscheidt. De trend 
hierbij is dat olie- en gaswinning in steeds dieper water plaats-
vindt en in steeds extremere omstandigheden. Daarnaast spelen 

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van de tekst van de Maritieme 
Innovatie Agenda.
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Marnix Krikke is werkzaam bij Netherlands Maritime 
Technology.

ontwikkelingen op het vlak van deep sea mining. Dat is een 
groot onbekend gebied, waar niet alleen technologieontwikke-
ling essentieel is, maar ook een goede omgang met deels onbe-
kende ecologische aspecten (het mariene milieu). Ook vraagt 
het winnen van duurzame energie op zee (golven, wind, getij-
den, enzovoort) om technologie uit de maritieme sector.

• Schone schepen (brandstoffen, brandstofbesparing en emis-
sies): hoewel de scheepvaart in het afgelopen decennium 
ontegenzeggelijk schoner is geworden, worden de eisen om-
trent emissies naar lucht en water verder verscherpt. Het is 
zaak deze ontwikkeling te volgen en om te zetten in concurren-
tievoordeel door effectieve oplossingen aan te bieden (indus-
trie) en tegelijkertijd daarmee de operationele kosten te vermin-
deren (brandstofkosten). Dit gaat om ontwikkelingen rond 
brandstofreductie, alternatieve brandstoffen, rookgasreiniging, 
weerstandsvermindering, schone productie en grondstoffen.

• Slim en veilig varen (speciale schepen, slimme systemen, de-
fensie, veiligheid): eindgebruikers zijn gebaat bij schepen (werk-
tuigen) die met minimale kosten maximaal rendement (produc-
tie) kunnen halen. Dat geldt voor gewone werkschepen, maar 
ook voor de marinesector waarin Nederland al jaren een inter-
nationale toppositie heeft. Om die te behouden, moet de cluster 
ontwikkelingen starten gericht op het reduceren van de beman-
ning en het verhogen van het rendement (bijvoorbeeld meer 
baggerproductie, toename van de operationele inzetbaarheid 
van offshoreschepen). Ook het handhaven en verhogen van het 
veiligheidsniveau van het varen en werken op zee en het ver-
minderen van kwetsbaarheid vraagt aandacht. Om complexe 
schepen en systemen te kunnen blijven bouwen in Nederland, 
moet ook het ontwerp- en bouwproces worden vernieuwd.

• Effectieve infrastructuur (interactie schip en infrastructuur: ha-
vens en vaarwegen): de algehele economische positie van Ne-
derland wordt in grote mate ondersteund en beïnvloed door de 
Nederlandse havens en vaarwegen, met Rotterdam als grootste 

Europese haven voorop. Om die positie verder te versterken, 
dienen havens, vaarwegen en schepen optimaal op elkaar te 
worden afgestemd. Dat vereist integratie van kennis en syste-
men. Minimale behandelingstijden en -kosten, verbeterd gebruik 
van de infrastructuur en een belangrijke rol voor de binnenvaart 
zijn hierin sleutelonderwerpen.

Joint Industry Projecten
De sector investeert dus stevig in Joint Industry Projecten (JIP’s). In 
2014 zijn in totaal 32 nieuwe samenwerkingsprojecten gestart of in de 
opstartfase. In de Bedrijfslevenbrief van september 2011 worden deze 
JIP’s naar voren gehaald als succesvolle manier van concreet samen-
werken: 'Een succesvol voorbeeld van publiek-private samenwerking 
en open innovatie is het “Joint Industry Project-” (JIP-)model van Ma-
rin: onderzoek voor en door een groep van vijf tot 25 maritieme bedrij-
ven om gezamenlijk een probleem op te lossen of een nieuwe tech-
niek te ontwikkelen.' De multiplier op de overheidsfinanciering in de 
maritieme sector bedraagt hierdoor een factor zeven tot acht.
Het maritieme JIP-model resulteert dus in onderzoek voor en door 
een groep maritieme bedrijven. Nieuwe JIP-initiatieven ontstaan 
snel en interactief tijdens contractonderzoek voor de markt, inten-
sieve samenwerking in lopende JIP-netwerken en nationale net-
werken. Om te kijken welke resultaten kunnen worden behaald, 
voeren de kennisinstellingen (zoals Marin en TNO) initieel achter-
grondonderzoek uit met ter beschikking gestelde publieke middelen. 
Met de resultaten daarvan worden JIP-initiatieven ontwikkeld, 
waarbij een groep bedrijven (de omvang verschilt per onderwerp, 
het belangrijkste is dat de samenwerking open is voor alle geïnte-
resseerde bedrijven) samen verder onderzoek financiert. Deze aan-
pak heeft vele voordelen: de instap is laag (25.000-100.000 euro, dus 
ook bereikbaar voor mkb-bedrijven), de beschikbare resultaten zijn 
groot (projecten tussen 0,5 en 3 miljoen euro), het onderzoek wordt 
interactief uitgevoerd (dus sturing en bruikbare resultaten zijn ge-
garandeerd), resultaten zijn snel breed beschikbaar (via contract-

Schematisch overzicht van het JIP Gas Drive. Voorbeelden van innovatieve schepen binnen “veilig, duurzaam en welvarend”.
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onderzoek) en de overhead is laag (geen speciale bureauorganisa-
ties nodig). Het is zo een echte open innovatiemotor: het maakt 
snelle ontwikkelingen mogelijk die voor individuele bedrijven niet 
zomaar bereikbaar zijn.

Researchagenda
In het Innovatiecontract is een samenhangende Innovatie- en rese-
archagenda gepresenteerd. Want om tot innovatieve schepen en 
offshoreconstructies te komen, is samenwerking noodzakelijk in de 
hele keten; “Fundamenteel  Toegepast  Innovatie”. Dit vereist 
excellent onderzoek op de volgende maritieme kennisgebieden in 
de researchagenda:
• hydrodynamica,
• maritieme constructies en materialen,
• maritieme systemen en processen,
• maritieme ontwerp- en bouwtechnologie,
• maritieme operaties, en
• de impact op de mariene omgeving.
Deze zes gebieden weerspiegelen de breedte en complexiteit van 
de bouw, het ontwerp en de operatie van schepen en offshorecon-
structies. Schepen en offshoreconstructies zijn de grootste vrij be-
wegende constructies op aarde. Ze drijven en varen op het grens-
vlak van water en lucht, in de meest extreme condities van golven, 
wind en stroom. De krachten van de zee en de samenstelling van 
het zeewater zijn een continue bedreiging voor de maritieme con-
structies, maar ze kunnen ook zelf een bedreiging zijn voor de ge-
voelige mariene omgeving. Daarnaast zijn maritieme systemen in 
het gebruik niet passief: er is voortdurende interactie tussen moto-
ren, meet- en regelsystemen en de mens.

In 2013 heeft de overheid 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
onderzoek op deze thema’s. Voorwaarde was dat bedrijven een be-
perkte bijdrage leveren aan de financiering van de onderzoeken. In 
totaal zijn negen onderzoeksvoorstellen goedgekeurd en gefinan-
cierd, de meerderheid bij de TU Delft. De meeste onderzoeken zijn 
in 2014 gestart en hebben een looptijd van drie à vier jaar. De bege-
leiding daarvan berust bij het Maritiem Kennis Centrum (MKC).
Maritieme technologie is, naast Deltatechnologie en Watertechno-
logie, een van de drie clusters binnen de Topsector Water. Deze 
clusters verschillen significant wat betreft markt en interne organi-
satie. Voor een effectieve samenwerking met de markt heeft elk 
cluster daarom zijn eigen Topconsortium voor Kennis en Innovatie 
(TKI). De drie TKI’s werken echter nauw samen en er zijn ook pro-
jecten over de grenzen van de clusters. Om deze samenwerking 
verder vorm te geven, is met NWO afgesproken dat er in de periode 
2014-2015 twee thematische calls komen op het vlak van onderzoek 
die de samenhang van de Topsector Water benadrukken. Inmiddels 
zijn de calls gesloten. 
De eerste thematische call (“The New Delta”) gaat over het verschil 
maken in de Delta: alle drie de clusters werken met de mogelijkhe-
den en uitdagingen van de Delta. De rivieren brengen water naar 
Nederland (als drinkwater, voor de landbouw en de industrie): wa-
tertechnologie. Maar de rivieren zijn ook vaarwegen voor vervoer 
en recreatie: maritieme technologie. Tot slot moet Nederland wor-
den beschermd tegen te grote of te kleine hoeveelheden water: del-
tatechnologie.
De tweede thematische call (“License to operate”) gaat over de 
kennis van aard- en levenswetenschappen die essentieel is voor de 
natte waterbouw, toepassing van watertechnologie en allerlei mari-

Voorbeeld van 

een Marin JIP op 

het gebied van 

manoeuvreren: 

Off Course JIP.
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tieme en offshoreoperaties. Kennis van zaken op het grensvlak van 
technologie en aard- en levenswetenschappen is noodzakelijk om 
deze activiteiten verantwoord uit te voeren. Ze zijn nodig voor een 
“license to operate” voor betrokken bedrijven. Kennis van dit soort 
processen levert uiteindelijk ook een concurrentievoordeel op. On-
derzoek in dit programma is gericht op kennisontwikkeling om mari-
tieme en offshoreoperaties, die van de natte waterbouw en in de 
watercyclus op een duurzame en dus verantwoorde manier moge-
lijk te maken.

Mkb-instrumenten
De maritieme sector bestaat voor een aanzienlijk deel uit mkb-be-
drijven. Ze vormen een sterke basis in de toeleveringsketen van het 
maritieme cluster. Innovatie bij maritieme mkb-bedrijven wordt ge-
kenmerkt door een zeer resultaatgericht karakter. De keten “van 
kennis, naar kunde, naar kassa” is voor deze bedrijven vaak aan-
zienlijk korter dan voor de multinationals. Het mkb-beleid van TKI 
Maritiem speelt hier op in. Doel van het beleid is mkb-bedrijven met 
hun eigen innovatie te laten aansluiten aan de doelen en onderwer-
pen uit de Innovatie Agenda. Hiermee wordt getracht een duidelijke 
focus van de maritieme bedrijven te creëren gericht op een sterk 
cluster. Betrokkenheid wordt gecreëerd door bedrijven te informe-
ren over de activiteiten in de cluster en het aanbieden van laag-
drempelige ondersteuning om bedrijven op de onderwerpen actief 
te laten inzetten.
Het TKI Maritiem heeft in 2014 ingezet op de ondersteuningsmidde-
len Mkb Innovatiestimulering Topsectoren- (MIT-)regeling, een 
mkb-loket en netwerkbijeenkomsten door branches.

Veiligheid 
Veel innovatiedrempels liggen in de regelgeving, die vanuit de over-
heid meestal historisch is gegroeid en vaak prescriptief is (oplossin-

gen worden voorgeschreven). Toepassing van nieuwe technologie-
en is daarin niet voorzien en dus niet toegestaan. Voor het slechten 
van deze drempels is medewerking van de overheid noodzakelijk, 
niet alleen in het ontwikkelen van zogeheten doelregelgeving, maar 
ook in bijdragen om aan te tonen dat alternatieve oplossingen min-
stens zo goed (of beter) zijn dan die welke de regelgeving voor-
schrijft (zogeheten equivalente oplossingen). Zeker bij de bouw van 
unieke complexe specials, het concurrerend varen met state-of-
the-art-schepen en het uitvoeren van complexe offshoreoperaties 
speelt dit veelvuldig. Dat vereist vaak kostbaar onderzoek en daar-
naast een overheid die voldoende inhoudelijke kennis heeft om der-
gelijke processen te begeleiden. Omdat veel zaken IMO-geregu-
leerd zijn, is daarom de medewerking van brancheorganisaties en 
kennisinstituten van belang, naast de zich langzaam terugtrekkende 
overheid. In maart 2015 wordt een event georganiseerd waarin ma-
ritieme regelgeving bijzondere aandacht krijgt. 

Stimuleren van initiatieven
Om samenwerkingsprojecten te stimuleren, wordt jaarlijks een Ma-
ritiem Innovatie-event georganiseerd door het TKI Maritiem en het 
Maritieme Kennis Centrum (MKC). Dit jaar werd het event gehouden 
op 1 oktober in Rotterdam onder de titel “Filling the Gaps”. Drie ac-
tuele onderwerpen kregen bijzondere aandacht: effectieve infra-
structuur, gebruik van composieten en systeemintegratie. Er liggen 
urgente vraagstellingen die kunnen worden opgepakt in samenwer-
kingsprojecten. Daarnaast werden negen pitches gepresenteerd 
om aandacht te vragen van het bedrijfsleven voor nieuwe samen-
werkingsprojecten. Aan initiatieven geen gebrek. De uitdaging voor 
de overheid is haar mogelijkheden en beperkte middelen in te zetten 
op versterking van een topsector die een stevige bijdrage levert aan 
de Nederlandse economie. 

Aan innovatieve voorstellen  

geen gebrek op het  

“Filling the Gaps”-event.
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Door H.S. Klos

Tom Lantau volgt ontwerphistorie
van KNRM tussen 1769 en 1970
‘Groenlandse sloep had twee eeuwen ervaring’

Je kunt een verhaal over het 190-jarig bestaan van de reddingmaatschappij 
vertellen langs de tijdlijn. Die begint op 11 en 20 november 1824 met de oprichting 
van achtereenvolgens de NZHRM in Amsterdam en de ZHMRS in Rotterdam. 
Ofwel, de “Noord” en de “Zuid”, die in 1991 fuseren tot de huidige KNRM.

Interview

Maar wij kijken terug door de bril van Tom Lantau (74), oud-docent 
scheepsbouwkunde (1981-1999) aan de HTS in Haarlem en tot voor 
enkele jaren redactielid van SWZ Maritime. En fervent volger van de 
technische ontwikkelingen bij de reddingmaatschappij. ‘Ik wil de 
ontwerphistorie beschrijven van 1769 tot 1970, ofwel van de “’s lands 
boot” tot de Zeemanspot en Javazee.’

Zuidwester
‘Ik had op de lagere school al belangstelling voor redders. Op een 
regenachtige dag kwam mijn vader thuis met een zuidwester op. 
Mijn moeder zei: “Je lijkt Dorus Rijkers wel.” Dus ik vroeg me af wie 
die Rijkers was en vervolgens ook hoe die redders dat toch deden?’
Hij pakt er een boekje van de Rijkspostspaarbank uit begin jaren 
vijftig bij. Een reddersverhaal, waarin je plaatjes kon plakken. Die 
kreeg je na een storting op je spaarrekening. ‘Eens per maand een 
klein plaatje, elke drie maanden een grotere. Soms stond je in de rij 
bij het postkantoor op de dag dat een nieuw plaatje uitkwam.’

Jaepie-Jaepie
‘In de zesde klas las ik Jaepie-Jaepie, een boek van C.Joh. Kieviet 
over Jacob Glas, de schipper van de roeireddingboot van Egmond 
aan Zee. En zo werd ik langzamerhand verzamelaar, onder meer van 
ansichtkaarten, die ik in kustplaatsen kocht. In Egmond stuitte ik zo 
op de President Steyn. De opvolgster van de roeireddingboot en een 
mooi bootje, waarvan ik besloot een model te bouwen. En zo be-
paalde mijn interesse ook mede mijn studiekeus.’
Maar voor modelbouw heb je tekeningen nodig en die kreeg hij na 
enkele bezoeken aan de reddingmaatschappij in Amsterdam te pak-
ken. ‘Ik mocht het algemeen plan en de lijnentekening van de Johan 
de Witt lenen en was vervolgens een paar dagen zoet met verscha-
len (1:13,3) en overtrekken. Na enkele jaren was het model klaar en 
heb ik het op de Herengracht laten zien. Maar ondertussen had ik 
weer nieuwe vragen voor de specialisten daar.’
Het model stond in 1974 in het Scheepvaartmuseum bij het 150-jarig 
bestaan van de redders en is nu te zien in het Dorus Rijkersmuseum 
in Den Helder. ‘Er zijn zes van dit type gebouwd in staal, maar daar-
na zijn ze toch weer teruggegaan naar houtbouw. Roest bleek een 
grote vijand.’

Combinatie raakt
Hij bleef verzamelen, maar op een lager pitje. ‘In 1989 leefde het 
weer op door een bezoek aan Engeland, waar ik langs de kust tus-
sen Dover en Ramsgate op een boot van de RNLI stuitte.’
Maar wat is zijn drijfveer? ‘Wat me raakt is de combinatie van din-

Schip als houten lepel
Lantau studeert op een mogelijk zelfrichtend ontwerp uit 1789 
van de Britse huisschilder Wouldhave, waarvan een werkend 
demonstratiemodel in een museum bij Newcastle ligt. ‘Hij zou 
zijn geïnspireerd door een houten lepel die, wanneer je hem in 
een waterbak gooide, steeds op dezelfde manier opdreef. Ik heb 
dat 57 centimeter lange metalen model in 2011 opgemeten om de 
stabiliteit te kunnen berekenen. Met steun van SARC kan ik er-
aan rekenen en dan gaat ook een rapportje naar Newcastle. Ik 
wil ook nog weten waar het zwaartepunt ligt. Als het verhaal 
klopt, dan mag de stabiliteitskromme niet onder de nullijn komen, 
anders is hij niet zelfrichtend.’ 

Tom Lantau: …

de combinatie raakt me…
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Tom Lantau volgt ontwerphistorie
van KNRM tussen 1769 en 1970
‘Groenlandse sloep had twee eeuwen ervaring’

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

gen. Gestrande schepen, zoals de Santa Kyriaki in 1965 bij IJmui-
den, dat redders naar buiten gaan wanneer normale zeelui naar bin-
nen gaan en dat een boot zulke belastingen kan hebben.’
Is hij een eenling? ‘Nee, ik ben niet de enige. Zo is museummede-
werker Egge Knol in Groningen een enorme verzamelaar. Hij heeft 
een kamer vol en verzamelt ook de “romantiek” rond het redding-
werk. Dan is er nog Jan de Koning in Zeeland, een visser, die veel 
foto’s heeft van KNRM’ers aan het werk en in Delfzijl zit Peter van 
der Laan, die veel foto’s maakt en ook een oogje houdt op de Duitse 
zusterorganisatie DGzRS. We wisselen onderling weinig uit, tenzij 
we elkaar tegenkomen, zoals zeven jaar geleden op het eeuwfeest 
van de Zweedse reddingmaatschappij.’

Dynamische stabiliteit
Als je je afvraagt hoe de reddingboten zich redden, dan kom je al 
snel terecht bij het begrip stabiliteit. ‘In 1939 moest Finland zijn mari-
ne weer opbouwen en koos voor de kustwateren kleine schepen met 
relatief grote kanonnen. De Finse scheepsbouwdeskundige Rahola 
stelde toen al, dat je stabiliteit niet statisch, maar dynamisch moet 
bekijken. Begin twintigste eeuw had Benjamin ook al op het belang 
van de dynamica gewezen. Hoe meer helling, hoe groter het oprich-
tend koppel. Hoeveel arbeid heb je nodig om een helling te bereiken? 

In feite kun je het vergelijken met het opwinden van een veer.
‘Ik heb dat zelf een keer ondervonden op de in 1898 in Denemarken 
gebouwde galjas Marieje, die bij de aanloop van Kappeln in een 
vlaag, behorend bij een bui ver voor ons, een helling van veertig 
graden maakte. Hele aanrecht schoon. Maar ik voelde hoe zij zich 
verzette. Ze bewoog niet zo soepel als normaal in zeegang, maar 
meer van: zo is het zat, nu terug.’

Wat is voldoende?
Beroepsmatig kreeg hij ook met reddingboten te maken. ‘In 1975 
kapseisde de reddingvlet Christiaan Huygens. Er werd een nieuwe 

Een plakplaatje van de Dorus Rijkers in actie.

Omslag van het boekje met plakplaatjes, dat de Rijkspostspaarbank in de jaren vijftig uitgaf.
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Interview

boot voor ontworpen, de Zeeleeuw, en de eisen waren heel simpel: 
beperkte afmetingen, maximaal 60 pk en voldoende stabiliteit. Maar 
wat is voldoende stabiliteit? Ik werd erbij betrokken en prof. Gerrits-
ma in Delft had de supervisie. Er kwamen gegevens boven water 
van prof. Vossnack over hellingproeven met een strandreddingboot. 
Er waren gewoon achtereenvolgens meer mensen op de zij van de 
boot gezet om te kijken wat er gebeurde. Schaal één op één en op 
het oog. Er zat geen enkele berekening bij! Maar varenden weten 
en voelen vaak meer dan bouwers als het om stabiliteit gaat. Maar 
goed, tegenwoordig speelt dit niet meer op de zelfrichtende red-
dingboten. Dat is een compleet nieuw hoofdstuk, dat ik niet meer zo 
volg. Ik zit nu meer op de roeireddingboten.’

Jutten, loodsen, redden
Voor de oprichting van reddingmaatschappijen werd er uiteraard 
ook al gered, al dan niet in combinatie met jutten. Zo kenden de 
Britten de beach companies, die zich bezighielden met loodsen, vis-
sen, jutten en later ook redden.
De eerste aanzet tot enige structuur dateert uit 1769 met door de 
overheid verordonneerde ‘’s lands boten’, naar verluidt roeiboten op 

Algemeen plan van de Insulinde.

Varende TU-stage
Lantau zat eind jaren vijftig op de HTS in Haarlem en begon in 
1963 aan de studie scheepsbouwkunde op de TH in Delft, waar 
hij in 1972 afstudeerde. ‘Het ging toen niet zo om snelheid en ik 
deed er nog wat dingen tussendoor.’ 
Dat hij zijn stage varend wilde doen, stuitte aanvankelijk op on-
begrip in Delft, maar in combinatie met een ontwerpopdracht 
voor een schip voor de Braziliaanse kustwateren, kon hij stage 
gaan lopen bij de Hollandsche Lloyd en voer zo enkele maanden 
mee op de Eemland. ‘Ik merkte toen wel, dat de machinekamer 
het belangrijkste deel van het schip was en daarom schakelde ik 
tussentijds over op werktuigbouwkunde. Zodoende studeerde ik 
af op scheepsbouwkunde in de richting van scheepsinstallaties. 
Ofwel als “fietsenmaker”, zoals ze dat toen noemden.’

DDR-kwaliteit
Na zijn afstuderen maakte hij nog wat reizen met de Hollandsche 
Lloyd op schepen als de Kennemerland en Amstelland. Hij herin-
nert zich vooral de slechte kwaliteit van de in Oost-Duitsland in 
licentie gebouwde Man-motor en hulpmotoren van de Salland. 
‘We hadden een grote la met gebroken DDR-sleutels en gebruik-
ten West-Duitse sleutels. Maar daar mocht je niet op slaan, want 
dan kon zomaar een bout afbreken.’

Praktisch onderwijs
In 1976 koos hij voor een walbaan en wel bij de technische on-
derzoeksafdeling van het Rijksinstituut voor visserijonderzoek 
(RIVO) in IJmuiden. ‘Ik wilde meer weten van kleinere schepen 
als kotters en trawlers.’
Vijf jaar later kon hij al die theoretische en praktische bagage 
gebruiken als docent in Haarlem. ‘Mijn kennis van de gebruikers-
kant was een van de redenen mij aan te nemen.’ In 1999 kon hij 
op 59-jarige leeftijd en een beetje zat van de reorganisaties de 
school verlaten. ‘Het jaar dat KNRM en RNLI 175 jaar bestonden.’
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wagens. ‘Die zijn er wel geweest, maar er zijn nauwelijks schriftelij-
ke bewijzen. Het oudste goed beschreven verhaal over redding van 
mensen dateert uit 1779, toen het VOC-schip Woestduyn op de 
Zeeuwse kust strandde. Frans Naerebout, in het dagelijks leven vis-
ser en loods, heeft daar mensen afgehaald. Dat deed hij met een 
Zeeuwse poon. Maar hoe groot was dat bootje en hoe zag zij er pre-
cies uit? Daar ben ik nu mee bezig.’

Later werden onder bewind van Lodewijk Napoleon vijf Greatheads 
gebouwd in Nederland. Strandboten met hele grote wielen voor het 
mulle zand. ‘Die werden van staatswege gestationeerd op Goeree, 
Texel en Terschelling en bij Petten en Scheveningen. Maar er is wei-
nig bekend over hun acties. Ze schreven niet zoveel op die plekken.’

Groenlandse sloep
In 1824 moest er een boot komen voor de jonge reddingmaatschap-
pijen. Daarvoor stond de Groenlandse walvissloep model en dat 
bleef zo tot het eind van de eeuw. ‘Er bestond domweg geen ander 
type boot met zoveel ervaring in slechte omstandigheden en zo’n 
goede manoeuvreerbaarheid. Ze werden vanaf 1614 gebruikt, dus 
hadden een ontwikkeltijd van twee eeuwen. Niettemin is er weinig 
over de Groenlanders bekend. Ze staan wel op schilderijen, maar er 
zijn geen tekeningen van.’
Overigens hebben altijd meer types reddingboten naast elkaar be-
staan. Zo was de laatste boot van Dorus Rijkers van Brits fabricaat 
en hadden plaatselijke bemanningen zo hun voorkeuren. ‘Sommigen 
wilden absoluut geen kimkielen.’

Interview

Summary
The Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) was foun-
ded 190 years ago. Former shipbuilding teacher Tom Lantau stu-
dies the history of the KNRM-rescueboats from 1769 till 1970. The 
Greenland whaling boat stood model for the early rowboats that 
were launched from the beaches to save lives and merchandise. 
But there is an 57 centimetre long metal model near Newcastle, 
that has his special attention.

Onder Lodewijk 

Napoleon 

werden vijf 

Greatheads 

gebouwd in 

Nederland. 

Strandboten met 

hele grote wielen 

voor het mulle 

zand (foto’s 

Sander Klos).

Het jeugdboek Jaepie-Jaepie was ontleend aan het leven van de Egmondse schipper 

Jacob Glas.

De eerste reddingboot uit 

1769.
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Door ing. B.F.M. Joormann

LNG in de binnenvaart na een 
aarzelend begin in de lift
Het gebruik van LNG als brandstof in de binnenvaart is sinds enkele jaren in 
ontwikkeling. Langzamerhand neemt het aantal LNG-schepen toe en wordt 
hard gewerkt aan de beschikbaarheid van LNG. Wat is er de afgelopen jaren 
gebeurd en wat staat ons te wachten?

Voortstuwing

De Argonon was 

in 2011 het eerste 

binnenvaartschip 

met LNG-

voortstuwing.

De klassenbureaus hebben al geruime tijd voorschriften voor het 
gebruik van LNG als brandstof in hun rules opgenomen. Deze zijn 
gelijktijdig met de (concept) IGF-Code van de IMO ontwikkeld. De 
statutaire technische regelgeving voor de binnenvaart is vastgelegd 
in het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn, de Europese Richt-
lijn 2006/87 en het ADN (reglement voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de binnenwateren). In al deze reglementen is vermeld 
dat het gebruik van brandstoffen met een vlampunt beneden de 55 
graden Celcius verboden is. Hier voldoet LNG niet aan.
Alle drie de reglementen kennen echter ook een mogelijkheid om 
afwijkingen toe te staan. Deze afwijkingen worden vastgelegd in zo-
genaamde aanbevelingen en dienen internationaal te worden afge-
stemd. De autoriteit van het land dat de statutaire certifi caten af-
geeft, dient de aanbeveling aan te vragen bij de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart in Straatsburg (CCR) en het ADN Safety Committee 
in Genève.
De aanbeveling wordt afgegeven voor een proefperiode van vijf jaar. 
Na deze vijf jaar kan de aanbeveling worden verlengd. In de aanbe-
veling zijn de voorwaarden voor het gebruik van LNG opgenomen.
In 2009 is begonnen met het ontwerp van de eerste binnenvaart-
schepen die LNG als brandstof gingen gebruiken. Na een intensief 
lobbytraject en uitgebreide behandeling in zowel de CCR als het 
ADN Safety Committee is het gebruik van LNG voor deze eerste 

schepen toegestaan. Het tankschip Argonon was eind 2011 het eer-
ste binnenvaartschip dat met LNG als brandstof in de vaart kwam.
Aangezien de belangstelling voor het gebruik van LNG in de binnen-
vaart groot was, is al snel door de CCR en de Europese Commissie 
besloten dat de technische regelgeving zodanig zou moeten worden 
aangepast dat het gebruik van LNG wordt toegestaan. Gedurende 
2013 en 2014 heeft een ad-hoc werkgroep onder voorzitterschap 
van Nederland een concept hiervoor opgesteld. De concepttekst is 
in februari 2014 voor de eerste maal in de CCR besproken. Het stre-
ven is de voorschriften per medio 2015 in te laten gaan. Of dit haal-
baar is, zal afhangen of er door de verschillende betrokken lidstaten 
zo snel overeenstemming kan worden bereikt.

Ervaring met de schepen
Na de ingebruikname van de Argonon zijn er intussen nog drie an-
dere binnenvaartschepen die LNG als brandstof gebruiken in de 
vaart gekomen: sinds april 2013 de Greenstream en sinds september 
2013 het zusterschip Green Rhine. Deze beide schepen hebben een 
LNG-elektrische voortstuwing, terwijl de Argonon een dual-fuel-
voortstuwing heeft. Daarnaast is in juni 2014 het verbouwde contai-
nerschip Eiger in de vaart gekomen. Dit schip is omgebouwd naar 
dual-fuelvoortstuwing. De ervaringen met de LNG-installatie op al 
deze schepen zijn zeer positief.
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In de eerste twee jaar zijn er bij de Argonon geen serieuze storin-
gen in het systeem geweest. De beide andere schepen hadden aan-
vankelijk wat problemen met de interactie tussen de motoren en het 
DC-bussysteem, maar deze zijn inmiddels opgelost. De LNG-installa-
tie heeft ook op deze schepen storingsvrij gefunctioneerd.
De maximaal optredende druk in de LNG-tanks is 3,5 bar (Argonon) 
en 5 bar (Greenstream/Green Rhine). De afblaasventielen zijn tot nu 
toe nooit in werking getreden. Op al de schepen is een constante 
afname van LNG door verbruikers mogelijk waardoor de druk in de 
tanks altijd beheersbaar blijft.

Bunkeren
Het bunkeren van LNG gebeurt op al deze schepen per truck. In de 
diverse havens zijn vaste locaties aangewezen waar kan worden 
gebunkerd. Voor het bunkeren zijn per schip vooraf procedures 
vastgelegd, die in de praktijk goed blijken te functioneren. De vier 
genoemde schepen hebben gezamenlijk al tientallen keren gebun-
kerd zonder problemen of onbedoeld verlies van LNG.
Het netwerk van bunkerlocaties wordt de komende jaren verder uit-
gebreid. Op diverse plaatsen langs de Rijn tussen Basel en Rotter-
dam zijn bunkerstations gepland. Daarnaast zijn er plannen voor di-
verse LNG-bunkertankers die onder andere de bunkerstations hoger 
op de Rijn kunnen gaan bevoorraden.
De snelheid waarmee zowel de bunkerstations als de tankers wor-
den gerealiseerd, hangt echter ook af van de snelheid waarmee het 
aantal schepen toe gaat nemen.

Uitdagingen 
Voor de bouwers en eigenaren van de schepen is vooralsnog het 
ontwikkelen van schepen op LNG een uitdaging. Dit wordt veroor-

zaakt door de onzekerheid over de wetgeving, de onzekerheid over 
de langjarige LNG-prijs en uiteraard ook het magere economische 
klimaat waarin de extra investering lastig kan worden gerealiseerd.
Met het vaststellen van de regelgeving in de CCR en de Europese 
Unie zal in ieder geval een deel van deze onzekerheid worden weg-
genomen.
De tot nu toe gerealiseerde projecten hebben wel aangetoond dat 
in ieder geval op het gebied van de techniek, er geen belemmerin-
gen zijn. De LNG-installaties zijn goed op binnenvaartschepen toe te 
passen. Ook op bestaande schepen zoals de Eiger is de installatie 
zonder al te veel ladingverlies te realiseren.

Nieuwe projecten
Buiten de vier al varende schepen zijn er momenteel diverse projec-
ten in een ontwerp- en bouwstadium. De eerstvolgende LNG-sche-
pen zijn twee gastankers, waarvan de eerste in oktober in de vaart 
kwam. 
Projecten in het ontwerpstadium zijn er voor een duwboot, meerde-
re LNG-tankschepen, type C-tankschepen, een drogeladingschip en 
diverse veerboten.

Eerste hordes genomen
De toepassing van LNG in de binnenvaart begint langzaam op gang 
te komen. Dit wat aarzelende begin is deels veroorzaakt door ondui-
delijkheid in de regelgeving en de matige verkrijgbaarheid van LNG. 
De technische eisen worden echter binnen afzienbare tijd vastge-
steld. En met de komst van steeds meer bunkerlocaties is ook het 
verkrijgen van LNG steeds eenvoudiger. Deze beide zaken staan 
een verdere ontwikkeling dan ook niet meer in de weg.

De Greenstream 

heeft een LNG-

elektrische 

voortstuwing 

(foto Flying 

Focus).
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Door A. Hoorn

Nu of nog even wachten?
Grote containerschepen en LNG

In de scheepvaart eisen al een aantal jaren twee vragen veel aandacht op, namelijk (1) hoe is de 
energierekening van schepen in de hand te houden en (2) op welke manier kan het best worden 
voldaan aan wet- en regelgeving met betrekking tot emissies naar de lucht? De toepassing van 
Liquefi ed Natural Gas (LNG) als brandstof lijkt vooralsnog op beide vraagstukken een antwoord te zijn. 
Dit is de reden dat in de short sea shipping, waarbij schepen doorlopend in een Emission Controlled 
Area (ECA) varen, al veel dual-fuel vierslagmotoren worden gebruikt voor zowel de voortstuwing als 
het hulpbedrijf (zie ook de special in het juninummer). Maar wat doen de containerschepen?

Voortstuwing

Vorig jaar kondigde United Arab Shipping Co (UASC) het voornemen 
aan zijn nieuwe containerschepen uit te rusten als zogezegd LNG 
ready. Dit wil zeggen dat het ontwerp van de schepen zodanig is, 
dat ze relatief snel en goedkoop kunnen worden omgebouwd voor 
de toepassing van LNG als brandstof (Lloyd’s List, 2 september 
2013). De schepen moeten als bijzonder worden beschouwd gezien 
de superlatieven die in de pers worden gebruikt, zoals most effi -
cient, safe and environmentally friendly Ultra Large Container Ships 
(DNV GL, 10 september 2014).
Nadat dit jaar de optie voor het laatste schip in een opdracht werd 
omgezet (UASC, 9 maart 2014) komt de complete order voor Hyundai 
Heavy Industries (HHI) hiermee op elf 14.000 teu-schepen en zes 
18.000 teu-schepen. Nog dit jaar komen de eerste schepen in de 
vaart. Op 10 september maakte DNV bekend die dag een zogenaam-
de Approval in Principle te hebben verleend aan HHI en UASC. Het 
laatste nieuws is dat de maatschappij een optie heeft genomen op 
nog eens zes 14.000 teu-schepen (JOC.com, 16 oktober 2014).
Tot nu toe zijn het voornamelijk ferry’s, ro-pax-schepen en kleinere 
schepen, met ECA’s als vaargebied, die LNG als brandstof gebrui-

ken. Deze schepen worden voornamelijk vanaf de wal gebunkerd 
(Marine propulsion & Auxiliary machinery, 14 maart 2014). 
Hoewel UASC het kennelijk nog niet aandurft zijn nieuwe serie grote 
containerschepen nu al geschikt te maken, duidt de LNG ready-visie 
wel in de richting dat de toepassing van LNG ook voor grote sche-
pen op de lange trajecten economisch aantrekkelijk zal worden. 
Deze visie impliceert tevens de verwachting dat het in de toekomst 
ook voor grote containerschepen mogelijk wordt om op grote 
schaal LNG te bunkeren. 
Rotterdam heeft hierin al een grote stap voorwaarts gemaakt door 
hierin te gaan voorzien (Lloyd’s List, 8 juli 2014). Aangezien op een 
containerterminal bunkeren vanaf de wal in verband met laad- en 
losactiviteiten niet mogelijk is, zal dit vanaf het water, via een bun-
kerschip moeten plaatsvinden.

Zwaveluitstoot aan banden
De ontwikkeling van LNG als brandstof voor zeegaande schepen is 
ingegeven door de verscherpte normen voor de uitstoot van zwavel-
dioxide. In het Marpol-verdrag Annex VI is bepaald dat vanaf 1 ja-
nuari 2020 wereldwijd het percentage zwavel in scheepsbrandstof-
fen maximaal 0,5 gewichtsprocent mag bedragen. In ECA’s is die 
limiet vanaf 1 januari 2015 0,1 procent.
Zwaveloxides ontstaan tijdens het verbrandingsproces en verbinden 
zich in de atmosfeer door de aanwezigheid van water tot zwavelzuur 

Figuur 1. 

Impressie van de 

Super Large 

Container 
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In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld allereerst het 
gebruik van LNG als brandstof voor de jongste generatie grote 
containerschepen vanuit een brede context belicht. Daarna wordt 
kort ingegaan op de technische aspecten van ombouw, waarbij de 
motoren uit het voorbeeld als uitgangspunt worden genomen.
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en zwavelig zuur. Om deze oorzaak van zure regen tegen te gaan, is 
de meest natuurlijke oplossing het voorkomen van het ontstaan van 
zwaveldioxides. 
Een eerste mogelijkheid is de zogenaamde end of tail-oplossing waar-
bij de gevormde zwaveloxiden in een zogenaamde scrubber uit de uit-
laatgassen worden gewassen. Deze techniek kent verschillende vari-
anten die alle berusten op het principe dat een alkalische stof 
reageert met zwaveldioxide tot zout en water. 
Ten tweede kan de vorming van zwaveldioxides worden voorkomen 
aan de bron, door het gebruik van laagzwavelige brandstoffen. Op dit 
moment zijn dit de relatief dure destillaatproducten. De kans dat raffi-
naderijen laagzwavelige zware brandstoffen gaan produceren, is 
klein. Dit vergt namelijk grote investeringen in hydro cracker-installa-
ties, inclusief de verwerking van de bijproducten hiervan en de afvoer 
van het verwijderde zwavel. Bovendien zou als gevolg van een derge-
lijke uitbreiding de CO2-uitstoot van raffinaderijen stijgen met drie pro-
cent (Avis & Birch, 2009).
Een derde methode is de toepassing van LNG, methanol of biobrandstof.
De keuze voor een bepaalde methode om aan Marpol Annex VI te vol-
doen is erg complex en niet alle criteria kunnen altijd worden gekwan-
tificeerd. Meestal worden beslissingen omtrent alternatieven voor 
zware olie genomen op basis van financiële modellen. Onderzoek is 
gedaan om ook andere dan financiële aspecten in modellen te betrek-
ken om voor een gegeven situatie de meest geschikte keuze te maken. 

Analyse van milieueffecten
De methoden blijken verschillende effecten op het milieu te hebben. 
In dit verband is door Bryolf, Magnusson, Fridell en Andersson 
(2014) een interessante studie gedaan. Door hen werden verschil-
lende milieueffecten onderzocht van een aantal toepassingsmoge-
lijkheden van drie alternatieven voor zware scheepsbrandstof (HFO, 
Heavy Fuel Oil, met een zwavelgehalte van maximaal 3,5 procent): 

1. HFO in combinatie met een scrubber en een SCR-installatie (Se-
lective Catalytic Reduction, een techniek om stikstofoxiden in 
uitlaatgassen om te zetten in stikstof en water);

2.  MGO (Marine Gas Oil, een destillaat met een zwavelgehalte van 
maximaal 0,1 procent met SCR; en 

3.  LNG als brandstof.
De onderzochte effecten op het milieu hierbij waren:
1.  de impact op klimaatverandering; 
2. de impact op de vorming van kleine stofdeeltjes; 
3.  de impact op de vorming van fotochemische luchtverontreini-

ging (vooral ozon); 
4.  de impact op verzuring; en
5.  de impact op de vorming van te veel kunstmeststoffen door stik-

stofoxiden (extreme algengroei).
In figuur 2 is een overzicht van het resultaat van de studie te zien. 
De resultaten zijn als volgt samen te vatten:
• De impact op klimaatverandering laat weinig verschil zien tus-

sen HFO en de onderzochte alternatieven, in het kort is de score 
ongeveer HFO = 1 = 2 = 3.

• Als we kijken naar de impact op de vorming van kleine stofdeel-
tjes is de conclusie dat de score voor LNG het laagst is. In het 
kort is de score HFO > 1 > 2 > 3.

• Wat betreft de vorming van fotochemische luchtverontreiniging, 
blijkt het gebruik van LNG eveneens de laagste score te hebben, 
namelijk HFO > 1 = 2 > 3.

• Het verzurende effect, waarbij zwaveldioxiden een rol spelen, 
toont een score HFO > 1= 2 > 3.

• Met betrekking tot de overbemesting is de score HFO > 1= 2 > 3.
Kortom, wat het effect op het milieu betreft komt LNG er als alterna-
tieve brandstof goed uit, behalve als het gaat om het effect op kli-
maatverandering. Dat is voor alle alternatieven min of meer gelijk. 
Ook is te zien dat alternatieven 1 en 2 op milieueffectcategorieën 

Figuur 2. Overzicht van de 

onderzoeksresultaten van het 

effect op het milieu van drie 

alternatieven voor het gebruik 

van HFO als scheepsbrandstof 

(Brynolf et al., 2014). Alternatief 

1 is HFO + scrubber + SCR. 

Alternatief 2 is MGO + SCR. 

Alternatief 3 is LNG.
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ongeveer gelijk scoren. In deze studie zijn de kosten buiten beeld 
gebleven.

Kosten versus opbrengsten van MGO en scrubbers
Als de kosten wel worden meegewogen, zijn die voor alle zwavelre-
ducerende maatregelen hoe dan ook hoog. Vanuit het gekozen be-
leid van zwaveldioxidereductie en de implementatie ervan ligt de 
uitdaging in het vinden van een balans tussen enerzijds het beper-
ken van milieuschade voor de gemeenschap en anderzijds de offers 
die hiervoor door de scheepvaartsector moeten worden gebracht. 
Een en ander blijkt uit een studie van Jiang, Kronbak en Christensen 
(2014). Zij betrokken wel de kosten in een evaluatie en onderzochten 
de kosten en opbrengsten van twee alternatieven: het overgaan op 
MGO en de toepassing van scrubbers. Bij scrubbers maakten zij 
nog verschil tussen de installatie ervan bij nieuwbouw of bij een 
ombouw. De kern van hun studie is dat zij een manier hebben ge-
vonden om de milieuopbrengsten van zwaveldioxidereducerende 
maatregelen in geld uit te drukken en de gevonden bedragen ver-
volgens af te zetten tegen de kosten. Dit alles is betrokken op een 
containerschip, varend in een ECA, tussen Rotterdam en Göteborg. 
Wat betreft de scrubber is men ervan uitgegaan dat een onmiddel-
lijk bij nieuwbouw van het schip geïnstalleerde scrubber langer 
meegaat dan een installatie die later bij een ombouw is ingebouwd. 
In beide gevallen vindt 98 procent zwaveldioxidereductie plaats. Bij 
het gebruik van MGO is dat negentig procent. Naast hoge investe-
rings- en operationele kosten veroorzaakt een scrubberinstallatie 
door het vereiste energieverbruik een lichte verhoging van de 
CO2-emissies. Het gebruik van MGO resulteert daarentegen in drie 
procent CO2-reductie. Uit de studie komt naar voren dat financieel 
gezien het gebruik van MGO het ruimschoots wint van het gebruik 
van een scrubber. Dit is echter berekend met een vast verschil tus-
sen de prijs van HFO en MGO. Zolang dit prijsverschil onder de 231 
euro blijft, is MGO het voordeligst. Met andere woorden, als MGO 

meer dan 231 euro duurder wordt dan HFO, wordt het gebruik van 
een scrubber interessant.

De effecten van slow steaming
Ook is interessant om te kijken wat het milieueffect, de reductie van 
zwaveldioxide, is als in een ECA, dus met MGO als brandstof, langza-
mer wordt gevaren om de kosten te drukken. Dit is onderzocht door 
Psaraftis en Kontovas (2013). Als men binnen een ECA langzamer wil 
gaan varen en geen extra schepen wil inzetten, dient de snelheid 
buiten een ECA weer toe te nemen. Immers, de verloren tijd moet 
worden ingehaald. De conclusie van de studie is dat in dit geval per 
saldo het totale brandstofverbruik en dus ook de emissies hoger zijn 
dan wanneer de snelheid constant zou zijn gebleven, mede door het 
feit dat buiten de ECA als brandstof HFO wordt gebruikt. 
Doudnikoff en Lacoste (2014) bekeken het kosteneffect, de financië-
le besparing, van het langzamer varen van containerschepen bin-
nen een ECA met als brandstof MGO. Tevens keken zij naar het ef-
fect op de CO2-productie. In het door hen ontwikkelde model bleek 
het terugnemen van de brandstofhendel in een ECA financieel voor-
deel op te leveren. Zij hielden hierbij ook rekening met het 
MGO-verbruik van hulpmotoren. Echter, uiteindelijk was de winst op 
de totale bunkerkosten op het door hen onderzochte traject slechts 
drie procent, omdat de snelheid en dus het gebruik van HFO buiten 
de ECA hoger was dan eerst om het tijdverlies in te halen. Tevens 
bleek de totale emissie van CO2 te zijn toegenomen.

LNG in ECA's
Als laatste een studie van Accario van DNV (2014) over LNG als 
brandstof in ECA's. LNG als alternatieve brandstof levert een kos-
tenbesparing op en voldoet daarmee tevens aan milieuwetgeving. 
Daartegenover staan enerzijds de kosten van de ombouw van sche-
pen en is er anderzijds onzekerheid over wat de LNG-prijs in de toe-
komst gaat doen ten opzichte van de gebruikelijke brandstoffen. En 

Voortstuwing

Figuur 3. Fuel 

Gas Supply 

System (bron: 

MAN Diesel & 

Turbo).
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dan is er ook nog de beperkte verkrijgbaarheid van LNG als bunker-
brandstof en de betrouwbaarheid van de toevoer. Al zijn er veel 
plannen hiervoor, zoals in Rotterdam, op dit moment zijn er nog niet 
veel havens waar LNG-bunkerfaciliteiten zijn. In de studie gaat het 
over de balans tussen aan de ene kant besparingen door lagere 
brandstofkosten en aan de andere kant de kosten van investering of 
ombouw. Door de kosten voor de ombouw van de motor en de aan-
schaf en inbouw van de tanks is de ombouw naar LNG duurder dan 
de inbouw van een scrubber. Als in de toekomst de vraag naar MGO 
toeneemt, zal de prijs hiervan ook toenemen en de prijs van HFO 
door de verminderde vraag afnemen. Hoe hoger de prijs voor MGO, 
hoe interessanter LNG wordt, ondanks de investering. Echter, wordt 
de prijs van LNG hoger, dan is het weer interessanter te investeren 
in een scrubber. Dit is allemaal weer anders voor grote schepen 
dan voor kleine schepen. Voor grote schepen, die veel verbruiken, 
is de terugverdientijd van de LNG-ombouw korter. Echter, de grote 
schepen varen maar een beperkte tijd in een ECA en dat is weer on-
gunstiger voor de terugverdientijd. Accario heeft een ROA-model 
(Real Option Analyses) ontwikkeld. Het is toegepast op de voorge-
nomen ombouw van een handysize-containerschip naar LNG. De 
vraag of het financieel rendabel is, hangt wederom af van de onze-
kerheid over de LNG-prijs. De uitkomst van dit model kan zijn dat 

een ombouw nu nog niet verstandig is en de beslissing beter kan 
worden uitgesteld in afwachting van een beter inzicht in de brand-
stofmarktontwikkeling. Met andere woorden, na afweging van aller-
lei factoren zoals de economische restlevensduur van het schip, 
technologische ontwikkelingen en verschillen in brandstofprijzen, 
toont het model aan dat LNG in de naaste toekomst mogelijk wel 
een verstandige strategie is.

LNG-motoren volgens dieselprincipe
Dat brengt ons weer terug naar de schepen die thans in Korea in 
aanbouw zijn voor UASC, die op ieder gewenst moment in de toe-
komst in enkele weken kunnen worden voorzien van LNG-tanks en 
een LNG Fuel Gas Supply System. De Approval in Principle van DNV 
GL betreft deze tanks en FGSS. De 14.000 teu-schepen krijgen een 
common rail MAN 9S90ME-C10.2-hoofdmotor en de 18.000 teu- 
schepen een MAN 10S90ME-C10.2-machine (Technolog GmbH). 
Deze motoren kunnen desgewenst worden omgebouwd tot dual- 
fuel S90ME-C10.2 GI-motoren. De motoren blijven ook na ombouw 
gewoon volgens het dieselprincipe werken en kunnen snel en ge-
makkelijk van diesel overgaan op LNG, zonder dat er aan het uit-
gaand vermogen iets te merken is. 
In figuur 3 is het FGSS afgebeeld. Het gas wordt aangevoerd met 

Figuur 4. Een tot 

dual-fuel 

omgebouwde 

ME-motor. 
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een druk van 300 bar. Deze druk is nodig om bij de benodigde massa 
gas de afmetingen van de leidingen beperkt te houden. De leiding 
komt de machinekamer binnen via een dubbelwandige pijp en voert 
het gas naar het zogenaamde gasblok, waarvan elke cilinder is 
voorzien. Dit gasblok wordt voortdurend geventileerd met frisse 
lucht door een zuigtrekventilator. Deze ventilator creëert tevens een 

onderdruk in de leidingen en het gasblok, zodat nooit lekkage naar 
buiten kan plaatsvinden. Een gasmeting en analysers zorgen op di-
verse punten in het systeem voor signalering in het geval van 
gaslekkage in het gasblok of de gasleidingen. Een inert gas system 
behoort eveneens tot de uitrusting om het gasblok en de leidingen 
gasvrij te kunnen maken. In het cilinderdeksel zijn zogenaamde 
dummy's geplaatst die tijdens de ombouw worden vervangen door 
gasverstuivers. De originele uitvoering evenals de dual-fuelmotor 
zijn volledig elektronisch bestuurd, dat wil zeggen dat zowel de hoe-
veelheid brandstof als het inspuitmoment elektronisch wordt be-
paald. Stuurkleppen geven op het juiste moment een hydraulische 
openingsdruk door aan gastoevoerkleppen, verstuivers en de aan-
sturing van de uitlaatkleppen. Door toepassing van sealing olie 
wordt een goede afdichting verkregen tussen de stuuroliecomparti-
menten en het gasgedeelte. In het gasblok bevindt zich ook een buf-
fertank die ongeveer de hoeveelheid gas van twintig inspuitingen 
kan bevatten. Hierdoor is gastoevoer naar de verstuivers constant, 
ook bij eventuele drukschommelingen in de gastoevoer naar het 
gasblok. Tijdens bedrijf wordt er na compressie op het juiste mo-
ment een kleine hoeveelheid vloeibare brandstof ingespoten die na 
ontbranding de iets later ingespoten hoeveelheid gas tot ontbran-
ding brengt.
De machine kan op drie manieren met brandstof omgaan: 
1.  met alleen vloeibare brandstof, zware olie, dieselolie of gasolie; 
2.  met alleen gas waarbij slechts een minimum, ongeveer 1,5  

procent, aan vloeibare brandstof nodig is voor de ontsteking  
van het gas; en 

3.  met een vaste hoeveelheid gas waarbij naar behoefte wordt 
aangevuld met vloeibare brandstof. 

Doordat de motor in elke modus volgens het dieselproces blijft  
werken is er geen kans dat gas onverbrand de motor verlaat en  
is er geen ontsteking op ongewenste momenten.

Onzekerheid voert de boventoon
Dit artikel beoogt te laten zien dat LNG als brandstof voor wat betreft 
het milieu en het voldoen aan maritieme regelgeving ruimschoots de 
toets der kritiek kan doorstaan. Echter zijn er veel, vaak nog onzeke-
re factoren die de beslissing om tot LNG over te gaan op bestaande 
en op nieuwe schepen lastig maken. In de literatuur zijn onderzoe-
ken te vinden waarin op basis van rekenmodellen getracht wordt 
hiervoor antwoorden te vinden. Toch blijft de onzekerheid over met 
name de brandstofprijzen bestaan. UASC heeft voor de nieuwbouw 
van een serie grote containerschepen besloten om vooralsnog niet 
over te gaan op LNG als brandstof, maar de schepen wel hiervoor al-
vast geschikt te maken. Zowel DNV als MAN gaan hierin mee en bie-
den hiervoor uitstekende opties in de vorm van respectievelijk het 
fenomeen van Approval in Principle en een passend pakket om in 
korte tijd motoren om te bouwen tot dual-fuelmachines.
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Door H.S. Klos

Slapen op wacht was niet ongewoon  
op grote zeilvaart
De keuken van Gool Visser, Nederlands laatste 
zeilkapitein die Kaap Hoorn rondde, gaat open 
in het dagboek van Jan Janse, van 1905 tot 
eind 1906 onder Visser stuurmansleerling op 
het viermastbarkschip Jeanette Françoise 
(1892, 2331 nrt). De Stichting Nederlandse 
Kaap Hoorn-vaarders gaf het als jaaruitgave 
uit, hoewel Janse op deze reis naar Batavia en 
New York alleen Kaap de Goede Hoop rondde. 
Voorafgaand aan het dagboek beschrijft Ron 
van de Bos de grote zeilvaart. ‘De viermastbark 
was door haar grootte, tuigvorm en technische 
innovaties het ultieme zeilschip.’
Janse vertrekt eind november 1905 uit Rotter-
dam en doet nauwgezet en vooral openhartig 
verslag over zichzelf en het leven aan boord. 
Wanneer de bark begin december ter hoogte 
van Beachy Head kruist, maakt ‘de verbazen-
de slingering’ hem zeeziek. ‘Doch den gehee-
len dag moest ik doorwerken, want telkens 
was ‘t “all hands” aan dek om “About ship” te 
gaan. ’s Nachts had ik de “hondenwacht” 
doch ben stiekum blijven liggen.’
Dat blijft niet onopgemerkt, blijkt de vol-
gende ochtend: ‘Op m’n nuchtere maag 
een verduiveld standje van de eerste 
stuurman gehad, omdat ik niet aan dek 
was geweest. Als ik het weer probeer-
de, kreeg ik een puts water over m’n 
kop.’ Die puts krijgt hij enkele weken la-
ter toch, zij het onverdiend. ‘Voor ’t eerst 
aan dek geslapen ’t was prachtig weer, 
doch ’t is mij slecht bevallen, daar ik, 
terwijl ik lag te slapen, een puts water 
over m’n kop kreeg van de tweede 
stuurman, die mij voor P. Suiker aanzag 
en deze wilde bestraffen omdat hij sliep, 
terwijl hij de wacht had.’

Rotte aardappels
Zondag 14 januari 1906 is ‘een ongeluks-
dag’. Hij moet van de derde stuurman 
een bak meel naar de kombuis brengen, 
maar wordt onderweg ‘lollig’ getorpe-
deerd door een lichtmatroos. ‘‘t Meel 
stoof weg naar alle kanten en ik kreeg 
een aardig standje met de verzekering 
dat ik in twee weken geen brood zou 
ontvangen. Ik ging daarna met volle zei-
len op dien lichtmatroos af en het duur-

de niet lang of hij had een flink pak op z’n 
donder gekregen. Daarna begon hij met aard-
appels te gooien. Ik gooide terug doch hij 
bukte en de zeilmaker die achter hem zat te 
naaien kreeg die rotte aardappel precies in 
zijn oog. Deze vloog op en nu kreeg ik een 
aframmeling.’

Slapende tweede
Slapen op wacht komt ook onderweg naar 
New York voor. ‘Afgelopen nacht hevige ruzie 
en vechtpartij tusschen tweede stuurman en 
hollandsche matroos W. v.d. Made. Deze had 
namelijk twee uren aan ’t roer gestaan, terwijl 
hij een roertorn van één uur had, hij ging op 
de klok kijken en zag dat ’t al lang over den 
tijd was. Hij ging naar de tweede toe, doch 
vond hem slapende op de kampagne. Hierop 
betrapt begon de tweede te schelden en V.d. 
Made zeide hem dat hij zich moest schamen 
als tweede zijnde op z’n wacht ’s nachts te zit-
ten slapen, zoodoende ruzie & vechtpartij. ’t 
Eind was dat de tweede op z’n flikker kreeg 
en tevens nog ongelijk van den ouwe.’

‘Minder verkiezelijke pose’
Dat oordeel van de ouwe had wellicht nog een 
reden, want kapitein en tweede stuurman krij-
gen het eerder al aan de stok. ‘Den oude heeft 
groote ruzie met den tweeden gehad. Deze 
laatste heeft zich, hoewel buiten z’n schuld, 
zoals hij verklaart, in eene minder verkiezelijke 
pose tegenover Nelly (kapiteinsdochter, die de 
reis meemaakte) bevonden, deze is daarop 
vreeselijk gaan schelden en heeft een soort 
zenuwberoerte gehad…Toen ze bijkwam heeft 
ze papa op de hoogte gebracht, waarop deze 
in vreeselijke woede op den tweeden is toege-
steven en hem allerlei beleedigingen heeft toe-
gevoegd, zoals ploert, enz. (…) Hij zeide tegen 
ons: Je hoeft dien ploert geen stuurman te 
noemen, zoo was hij door z’n drift heen.’

Mooie journalistiek
Het meevaren van dochter Nelly krijgt nog een 
staartje, want een Bild-achtig verslag van de 
New York Herald vindt zijn weg naar de vader-
landse pers. Daarin neemt Nelly, vanwege 
ziekte van haar vader, min of meer het bevel 

over en stuurt het schip veilig naar New 
York. Na een publicatie in de Leeuwarder 
Courant van 18 januari 1907 en in andere 
dagbladen, die het verhaal over ‘de klei-
ne kapitein’ kritiekloos overnamen, zet 
Janse de zaken eind januari recht. 
‘Waarom liegen die verslaggevers zoo? 
Omdat het Amerikaansche volk verzot is 
op zulk soort heldendaden en dan vooral 
van meisjes.’ Ook vader Gool spreekt het 
verhaal in de Leeuwarder Courant tegen.
Maar archieven en leugens leven lang. 
Want 25 maart 1978 citeert Het Vrije Volk, 
vier jaar na Nelly’s dood, een artikel uit 
het geïllustreerde weekblad De Prins 
over ‘de kleine kapitein’, die de viermas-
ter van haar vader ‘de halve wereld 
rondstuurde’.
Dagboek van Jan Janse, 64 pagina’s, af-
meting 29,5 x 21,5 cm, afbeeldingen, 
ISBN 9789071940088, prijs € 17,50 + € 3,50 
verzendkosten, te bestellen:  
kvanlouvezijn@hotmail.com of 0229-246 
960, info: www.kaaphoornvaarders.nl.
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Self-Induced Fatigue Contributes to 
Grounding: Mars 201451
Edited from official report 10-202 of the New 
Zealand Transport Accident Investigation 
Commission
During the morning, it was found that mainte-
nance work would not be completed until ap-
proximately 16:00. The master set the vessel’s 
departure time to midnight that same day. The 
maintenance work was completed by 16:00 
and the master elected to stay on board to al-
low the OOW to go ashore, which he did 
around 18:00. While ashore, the OOW had a 
few pints of beer, then went for a walk, re-
turning to the vessel at about 20:45 and turn-
ing in to bed at about 21:15. The mate had also 
been ashore and had four or five pints of beer 
before returning to the vessel at about 21:30 
and turning in for rest. By 22:30 the master 
and crew were up and about doing their nor-
mal pre-departure routines. At about 23:50, 
the vessel sailed with the mate on the helm 
and the master having the con.

At about 00:15, the OOW arrived on the bridge 
and took the con of the vessel from the mas-
ter. The mate was still on the bridge when the 
OOW arrived, but left the bridge about five 
minutes later. The OOW maintained the vessel 
on its designated track, regularly plotting the 
vessel’s position on the chart. At 03:50, as the 
OOW altered course off a prominent point, he 
called the mate for the 04:00-08:00 watch. The 
mate arrived on the bridge at about 04:03 and 

after reading and signing the master’s night 
orders, took over the watch. At about 04:08 a 
course alteration to about 253° was per-
formed. At about 05:06 the vessel grounded 
while still on a heading of 253°.
During the course of the investigation, the 
mate was adamant that he had not fallen a- 
sleep after altering the vessel’s course to 
253°. Yet, the sequence of events (see photo) 
show this as a strong possibility. If not asleep, 
he must have been doing something other 
than monitoring the vessel’s progress.
Some of the findings of the official report:
The mate went ashore where he consumed 
“four to five pints of beer” before returning to 
the vessel. Even when considering that alco-
hol affects individuals in different ways, the 
mate’s performance would likely have been 
impaired when he was steering the vessel out 
of port under the master’s command. 
Research has shown that even consuming a 
small amount of alcohol prior to sleep can af-
fect the quality of sleep leading to daytime fa-
tigue and sleepiness. The mate had only had 
3.5 hours’ sleep in the previous 21 hours by 
the time he went on watch at 04:00. The mate 
did not take enough of the ample opportunity 
he had to rest before being required for 
watchkeeping duties.
Editor’s note: In many instances today, com-
mercial pressure and unrealistic vessel man-
ning practices conspire to trap mariners and 
set them up for fatigue while watchkeeping. 
This appears not to be the case for this 
grounding. In this instance, the mariner set 
himself up for fatigue.

EEBD Not Primed? It Is Not Ready to 
Save Your Life: Mars 201452
Edited from USCG official safety alert 06-14
During recent inspections, it has been discov-
ered that numerous Sabre Emergency Escape 
Breath Devices (EEBD)/Emergency Life Sup-
port Apparatus (ELSA) were in an unprepared 
status. The “Quick Fire” functionality that puts 
the EEBD into operation when the bag is 

opened up and hood is worn was not in its 
“primed” state. This can have fatal conse-
quences when time is of the essence to es-
cape a hazardous atmosphere.
When purchased or returned from servicing, 
this equipment will have a small removable la-
bel viewable through a window on the bag 
that states ‘Quick-fire not primed, anti-tamper 
device and fitting instructions inside’. This 
means the unit is not ready. Once received on 
board, the EEBD should be prepared for use 
by opening the bottom left corner flap, attach-
ing the quick-fire cord and removing the label.
Editor’s note: Although this safety alert con-
cerns the Sabre brand, you should check all 
EEBDs carefully for their proper functionality.

Ad Hoc Modifications Cause Fatality: 
Mars 201453
Edited from official ATSB Transport Safety Re-
port MO-2013-005
The fourth engineer started his engine room 
checks, which included draining accumulated 
water (condensate) from the main and auxilia-
ry air receivers. He opened each of the two 
inline drain valves of the forward main air re-
ceiver about one turn and stood by, watching 
the flow of condensate through the observa-

Marine Accident Reporting Scheme
Mars Report No. 264

The vessel’s track and position of grounding.

The pressure increase in the drainage pot was sufficient to 

fracture the observation glass.

SWZ11_MARS.indd   44 11-11-14   10:48



MARS

Jaargang 135 • november 2014 45

tion glass of the drainage pot. Shortly after-
wards, and without warning, the observation 
glass exploded.
The fourth engineer was found seriously in-
jured, breathing, but unconscious. After shut-
ting the two air receiver drain valves to stop 
the flow of escaping air, first aid was adminis-
tered to the victim. About thirty minutes later 
the victim stopped breathing. Cardio-pulmo-
nary resuscitation was immediately per-
formed by crew members. Shortly thereafter, 
paramedics arrived by helicopter and as-
sessed the situation, but it was too late; the 
victim was confirmed dead.
An analysis of the accident showed it was 
likely that condensate had accumulated in the 
air receiver overnight. When the drain valves 
from the main air receiver were opened, the 
condensate flowed into the drainage pot in 
sufficient quantity to cover the bottom of the 
pot and the discharge hole. This flow of liquid 
was probably followed by a marked increase 
in pressure due to the inrush of pressurised 
air (about 30 bar) from the receiver. The pres-
sure increase in the drainage pot was suffi-
cient to fracture the observation glass, lead-
ing to its catastrophic failure. The positioning 
of the drain valves behind the observation pot 
meant that the fourth engineer’s upper body 
was positioned directly over the observation 
glass and therefore in the path of the explo-
sive force and debris from the pot.
The condensate drain pots fitted on the vessel 
were not of a design normally fitted by the 
builder, or commonly encountered on board 
ships. They were a modification that was im-
plemented at the request of the ship owner’s 
representative to eliminate splashing of con-
densate. He had provided notes outlining the 
fitting of glass observation windows. Although 
the design of the drainage pots suggests that 
some consideration was given to the likeli-
hood of pressure accumulation, no quantita-
tive engineering analysis of the design was 
undertaken. When considering the working 
conditions and component deterioration over 
time, failure of the observation glass at some 
time in the future was almost inevitable. Im-
portantly, any failure would probably occur 
while the operator was positioned over the 
observation glass to operate the valves or to 
look into the pot, as in this case.

Compressed air systems are a vital service on 
board a ship and as such are subjected to 
class scrutiny. However, the drainage sys-
tems and their components, particularly open 
ended piping, are not regarded as being un-
der pressure and are not normally considered 
to be classed items.
The information and drawings available on 
board the vessel at the time included the final 
(approved) drawing for the compressed air 
system, but did not mention the modified 
drainage pots or the closed drain system.
The modified drainage pots and the enclosed 
drain system should have been brought to the 
attention of class by the shipyard and subject 
to design scrutiny prior to being installed and 
used, as this was both a modification and ex-
posure to pressures in excess of 7 bar.

Official Report Findings
• The drainage pot observation glass failed 

catastrophically when the pot was sub-
jected to significant air pressure from the 
pressurised air receiver. Pressure accu-
mulated in the drainage pot when liquid 
condensate from the air receiver restrict-
ed the flow of air and liquid out of the pot 
into the drain piping and to the bilge.

• The shipyard did not follow its own proce-
dure for fitting a modification required by 
the ship owner’s representative.

• Consequently, the shipyard did not con-
duct appropriate engineering analysis or 
testing of the condensate drain system 
prior to fitting it. They were, therefore, un-
able to establish the extent or impact of 

pressure accumulation and operating 
conditions on the system.

• Both the shipyard and the owner’s repre-
sentative considered the drain system to 
be open and therefore not prone to pres-
sure accumulation. They did not appropri-
ately consider the significance of any pos-
sible pressure build-up in the drainage pot.

• The condensate drainage pots fitted to 
vessel’s main air receivers were not fit for 
purpose as they were not capable of with-
standing the internal pressures that were 
likely to accumulate in service.

Editor’s note: When in doubt, or for any ad hoc 
modifications to vital machinery, consult class.
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More reports are needed to keep the 
scheme informative. All reports are read 
only by the Mars-coordinator and treated 
in the strictest confidence. To submit a 
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.

The position of the drain valves meant the engineer’s upper 

body was positioned directly over the observation glass.
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Kerstwildbiljarten
Al sinds lang vervlogen tijden is het een traditie dat er 
in de maand december een gezellige bijeenkomst 
wordt gehouden om de leden de gelegenheid te geven 
elkaar goede kerstdagen toe te wensen. Tijdens deze 
bijeenkomst spelen we het voor de meeste kenners 
bekende spel “Kerstwildbiljarten”. Voor de niet-ken-
ners, het spel heeft weinig te maken met het biljart-
spel, maar is meer een gezelligheidsspel. Overigens 
zijn er wel prijzen aan verbonden in de vorm van wild, 
geleverd door een prima poelier. Ook dit jaar wordt het 
kerstwildbiljarten georganiseerd op dezelfde locatie 
als het vorige jaar te weten: “the Pittstop“, Koningin 

Wilhelminahaven Noordzijde 2, Vlaardingen. Wij heb-
ben een avond kunnen reserveren in dit etablissement 
op woensdag 17 december, aanvang 18.30 uur, inloop 
vanaf 18.00 uur. 
Deelnamekosten bedragen € 15 per persoon. Deelna-
me is van kracht na storting van de verschuldigde bij-
drage vóór 4 december op rekeningnummer 
NL58INGB0000325478 van de KNVTS o.v.v. “Kerstwild-
biljarten”. U ontvangt hierna een bevestiging van uw 
inschrijving.
Graag tot ziens op 17 december!
Het organisatiecomité

Er is geen beter begin van een Seniorendag te 
bedenken dan het gastvrije onthaal in de 
sfeervolle ontvangstruimte van Neptune Ma- 
rine Shipbuilding te Aalst, dat werd aangebo-
den door de beide directeuren van het bedrijf, 
de heren A. van den Bos (commercieel) en A. 
van Bergum (technisch). De deelnemers wer-
den verwelkomd door de voorzitter van het 
hoofdbestuur, ir. Willem Laros. Na enkele 
huishoudelijke mededelingen gaf deze het 
woord aan onze gastheer.
Tijdens zijn heldere presentatie zette de heer 
Van den Bos alle aspecten van het bedrijf uit-
een. Daarin kwamen enkele verrassende be-
naderingen aan de orde die de interesse prik-
kelden. In grote lijnen komt het erop neer dat 
men zich concentreert op het bouwen van 
slechts één product, een pleziervaartuig van 
15 meter lengte met een variant van 13 meter. 
Kenmerkend voor dit product is het casco, dat 
geheel is gevormd uit glasvezellaminaat. Door 
serieproductie was de werf in staat dit con-

cept tot in de kleinste bijzonderheden te ver-
fijnen en uit te ontwikkelen. Dit geldt tevens 
voor de bouwtijd van de boten die doorgaans 
een acht tot tien weken bedraagt. Ronduit 
verbluffend was het te horen welke moeite 
men zich had getroost om de grootst mogelij-
ke veiligheid in het concept te verwerken en 
aan te tonen. Zo was in een filmpje te zien dat 
de boot na 180 graden kanteling zelfrichtend 
is, een eigenschap die we ook van reddings-
boten kennen. De vraag of een enkele moto-
raandrijving voor een zeewaardig vaartuig 
wel zo veilig was, werd opgelost door er een 
tweede aandrijving van klein vermogen als 
“thuiskomertje” in te plaatsen, terwijl de zee-
waardigheid zelf op de 
oceaan werd beproefd 
gedurende een over-
steek naar Barbados. 
De aansluitende rond-
gang door diverse 
loodsen van het be-
drijf liet onder meer 
zien hoezeer het lami-
neren van het casco 
in de op rollen kantel-
bare mallen voor bei-
de vaartuigtypen se-
cuur handwerk is. Bij 
de inbouw viel op dat 
er in verregaande 
mate wordt gewerkt 
met kant-en-klare mo-

dules, die elders in een aan het bedrijf geli-
eerde meubelmakerij worden gemaakt. Al met 
al een uitgekiend productieproces zoals men 
dat in serieproductie kan verwezenlijken. 
Tijdens de genoeglijke afsluiting reikte de 
voorzitter de oorkonde en het insigne voor 
vijftigjarig lidmaatschap van de  KNVTS uit 
aan de heer J. van Dorp. Hierna begaf het ge-
zelschap zich “in konvooi” naar een restau-
rant in het naburige Zuilichem, alwaar het rui-
me keuzebuffet goede aftrek vond en later op 
de avond ook deze Seniorendag met aange-
name herinnering werd besloten.
De Seniorencommissie

Senioren bezoeken Neptune Marine Shipbuilding

Het lamineren van het casco is secuur handwerk.

Het pleziervaartuig van Neptune beschikt over een tweede aandrijving als thuiskomertje.
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Nieuwe leden november 
Voorgesteld en gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

M.J. Wisse
Student Maritieme Techniek – NHL Leeuwar-
den
Hazelaarstraat 44 C, 8924 HB Leeuwarden
Voorgesteld door J. Blom
Afdeling Noord

W. van Terwisga
Student hbo Scheepsbouw-
kunde – NHL Leeuwarden
Camstrasburen 95, 8917 AG 

Leeuwarden
Voorgesteld door J. Blom
Afdeling Noord

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

J. Kroes
DGA – Kroes & Poortinga BV Joure
De Sylroede 43, 8615 LB Blauwhuis
Voorgesteld door A. Abma
Afdeling Noord

J. Lubbers
Simulator Instructor, Engineering – HAL  
Beheer BV (in dienst bij Csmart Almere)
Land van Belofte 24, 3111 NW Schiedam
Afdeling Rotterdam

R.A.F. Westerdijk
Global Key Account Manager 
Shell – Wärtsilä Netherlands 
BV Zwolle
Wethouder Tomsonbos 105, 
1852 HB Heiloo
Was al eerder lid 1983/2008
Afdeling Amsterdam

Lezingenprogramma december
Afdeling Noord
Onderwerp: Hydrodynamische aspecten van 
het scheepsontwerp
Dinsdag 2 december
Spreker: Piet van Oossanen, Van Oossanen 
Naval Architects
Het gebruik van Computational Fluid Dyna- 
mics (CFD) in het scheepsontwerp heeft het 
mogelijk gemaakt de rompvorm uit het oog-
punt van weerstands- en voortstuwingseigen-
schappen en het gedrag in golven te optimali-
seren. Voorheen was dit slechts mogelijk met 
modelproeven, maar vanwege de relatief 
hoge kosten hiervan is slechts in incidentele 
gevallen sprake geweest van het hebben kun-
nen vaststellen van de optimale rompvorm 
voor een specifiek project. Er wordt ingegaan 
op het gebruik van CFD voor het optimaliseren 
van de hydrodynamische aspecten van het 
scheepsontwerp en de resultaten daarvan 
voor verschillende typen schepen.
Locatie: Hotel Restaurant Oostergoo, Nieuwe 
Kade 1, Grou
Aanvang lezing: 20.00 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Afdeling Amsterdam 
Onderwerp: Dredging equipment Jan De Nul
Woensdag 10 december
Spreker: Rutger Standeart, Jan de Nul Group
Jan De Nul Group is een expert op het gebied 

van baggeren, maritieme bouwactiviteiten en 
gespecialiseerde diensten voor de offshore- 
industrie. Zo is het bedrijf betrokken bij de 
bouw van de nieuwe sluizen in het Panamaka-
naal en een nieuw havencomplex in West- 
Australië. In de lezing wordt getoond hoe Jan 
De Nul zijn moderne vloot ontwikkelt en bouwt. 
Het bedrijf is onder meer de eigenaar van de 
J.F.J. De Nul, ’s werelds krachtigste cutterzui-
ger, zusterschepen Cristóbal Colón en Leiv Ei-
riksson, met 46.000 m3 beuninhoud en een be-
reik tot 155 m diep ’s werelds grootste sleep- 
hopperzuigers, en de Simon Stevin en Joseph 
Plateau, ’s werelds grootste steenstortschepen.
Locatie: aan boord van de Kapitein Anna (de 
gerestaureerde Kapitein Kok), NDSM-pier 6, 
Amsterdam (100 meter verder op de pier dan 
de Pollux)
Aanvang lezing: 19.00 uur
Aanvang maaltijd: 17.30 uur, aanmelden via 
knvts.afd.amsterdam@gmail.com 
Kosten maaltijd: leden € 10, niet-leden € 12
Aanvang borrel: 20.30 uur

Afdeling Zeeland 
Excursie
Woensdag 17 december
De excursie van de afdeling Zeeland in de-
cember gaat naar de firma CF Techniek BV in 
Krabbendijke. 
Aanvang: 14.00 uur

Maximum aantal deelnemers: twintig perso-
nen, deelname op volgorde van aanmelding
Uiterste datum van aanmelden: 15 december
Opgeven bij voorkeur per e-mail of telefonisch 
na 18.00 uur bij R. Boerhorst, secretaris  
KNVTS afdeling Zeeland, e-mail:  
rboerhorst@zeelandnet.nl, tel. 0118-501600.
U ontvangt bericht over uw deelname met het 
definitieve programma.

Afdeling Rotterdam
Onderwerp: Building the Volvo Ocean 65
Donderdag 18 december

The new Volvo Ocean 65.
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“SWZ Maritime” is onder meer de periodiek van de Koninklijke  
Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied,  
opgericht in 1898. “SWZ Maritime” verschijnt elf maal per jaar. 
Het lidmaatschap van de KNVTS bedraagt € 82,40 per jaar inclu-
sief dit periodiek (met ingang van 1 januari 2015 is dit € 85).  
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.

Spreker: Geert Schouten, ex-Managing Direc-
tor ad interim Green Marine Ltd., VK
The new Volvo Ocean 65 is a strict One De-
sign class racing yacht, which will compete in 
the next two editions of the challenging Volvo 
Ocean Race. The goal is to make it easier and 
less costly to mount a campaign in the Volvo 
Ocean Race. The high tech yachts are de-
signed by Farr Yacht Design and built by a 
consortium of four European boatyards, in 

which Green Marine did the final assembly, 
outfitting, rigging and delivery, next to con-
struction of rudders and keels. In this pres-
entation, the build of this great new class will 
be revealed, including the challenges of com-
bining high tech composites with strict one 
design for the next two Volvo Ocean Races.
Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaar-
dingen
Aanvang lezing: 19.45 uur

Aanvang aperitief: 17.30 uur
Aanvang maaltijd: 18.30 uur
Kosten maaltijd: leden KNVTS € 15, niet-leden 
€ 20. Bankrekening Iban NL58INGB0000325478. 
Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand 
aan de lezing voor 12 uur, per e-mail: aanmel-
den@knvts.nl of per post. Voor alleen de le-
zing hoeft u zich niet aan te melden.

Lezingenprogramma eerste half jaar 2015
Afdeling Rotterdam
• Donderdag 15 januari: KNVTS landelijke 

nieuwjaarsreceptie
• Donderdag 26 februari: lezing Alternatieve 

(groene) energievoorzieningen 
• Donderdag 26 maart: lezing Lichtgewicht 

constructies
• Donderdag 30 april: lezing Kabelleggen
• Donderdag 28 mei: lezing, onderwerp nog 

niet bekend 
Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaar-
dingen
Aanvang lezing: 19.45 uur
Aperitief en maaltijd: vanaf 17.30 uur

Afdeling Amsterdam
• Woensdag 14 januari: nieuwjaarslezing 

Waar is dat goud gebleven?, Martin Hen-
driksma    

• Woensdag 18 februari: ledenvergadering 
gevolgd door lezing

• Woensdag 18 maart: excursie, bestem-

ming nog niet bekend
• Woensdag 15 april: lezing, onderwerp nog 

niet bekend 
Locatie: Aan boord van de Kapitein Anna (de 
gerestaureerde Kapitein Kok). NDSM-pier 6, 
Amsterdam (100 meter verder op de pier dan 
de Pollux).
Aanvang lezing: 19.00 uur
Aanvang maaltijd: 17.30 uur
Aanvang borrel: 20.30 uur

Afdeling Zeeland
• Woensdag 21 januari: nieuwjaarsreceptie, 

“Huys ter Schelde”
• Donderdag 29 januari: lezing verzorgd 

door studenten van de HZ Vlissingen
• Donderdag 26 februari: lezing ABC-moto-

ren
• Donderdag 19 maart: lezing Ervaringen 

LNG-binnenvaartschip, de heer Deen
• Donderdag 16 april: jaarlijkse ledenverga-

dering + lezing De bouw van het zeilend 

schoolschip voor Oman                                
• Mei: excursie, datum en bestemming nog 

niet bekend
Locatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266, 
Vlissingen
Aanvang lezing: 19.30 uur, tenzij anders aan-
gegeven.  

Afdeling Noord
• Dinsdag 6 januari (H): nieuwjaarsreceptie
• Dinsdag 3 februari (O): lezing Walk-to-

Work vessel Niestern Sander
• Dinsdag 3 maart (H): lezing, onderwerp 

nog niet bekend
• Dinsdag 7 april (O): lezing, onderwerp nog 

niet bekend
• Dinsdag 12 mei (H): lezing, onderwerp nog 

niet bekend
Locatie: Restaurant De Twee Provinciën (H), 
Meerweg 245, Haren of Hotel Restaurant Oos-
tergoo (O), Nieuwe Kade 1, Grou
Aanvang lezing: 20.00 uur

In memoriam
 
Ir. R.S. Nicolaas is op 10 september op 76-jarige leeftijd overleden, laatst 
woonachtig te Pijnacker. Hij was oud-directeur van de Röntgen Techni-
sche Dienst in Rotterdam en was ruim 50 jaar lid van de KNVTS. 

J.W. Weug is op 23 oktober op 92-jarige leeftijd overleden, laatst woon-
achtig te Vlissingen. Hij was oud-directeur van de Koninklijke Schelde 
Groep in Vlissingen en was ruim 39 jaar lid van de KNVTS.
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Winnaars maritieme prijzen 
De winnaars van de Wim Timmers Ontwer- 
persprijs en Maritime Innovation Award zijn 
bekendgemaakt tijdens het Maritime Awards 
Gala op 6 november in Zaandam.

Wim Timmers Ontwerpersprijs:
• Emiel Mobron van TU Delft/Dykstra Naval 

Architects met zijn beoordelingsmethode 
voor windvoortstuwing van vrachtsche-
pen

Mobron heeft op een vernieuwende wijze de 
zeil- en weerstandskarakteristieken van een 
zeilend vrachtschip geoptimaliseerd. Door 
deze resultaten te koppelen aan een route-
ringsprogramma voor zeilschepen en een be-
drijfseconomische evaluatie heeft hij aange-
toond dat bedrijfseconomisch gezien, het 
varen met zeilhulpvoortstuwing aantrekkelijk 
kan zijn. 

Maritime Innovation Award:
• Dynamic Marine Systems met AntiRoll, 

een roldempingsysteem voor superjach-
ten

Het AntiRoll-stabilisatiesysteem staat voor in-
novatie. Een weerstandsreductie van 75 pro-
cent in vergelijking met conventionele syste-
men, de compactheid en het grotere liftend 
effect van de vinnen resulteren in laag brand-
stofverbruik. AntiRoll mag dus naast innova-
tief ook “groener” worden genoemd. Onder-
tussen worden de eerste superjachten met 
het AntiRoll-systeem uitgerust.

Overige maritieme prijzen:
• Koninklijke Marine van Hengel-Spengler 

Prijs – LTZ 3 (TD) A.J. van Fulpen: “Op 
weg naar de more electric submarine”

• KVNR Shipping Award: Van Oord – Off- 
shore-installatieschip Aeolus

• KNVTS Schip van het Jaar prijs – Red-
dingboot Nh1816 (van de KNRM, gebouwd 
door Damen Shipyards)

Maritime Innovation Experience 2014
Ook dit jaar staan maritieme technologie en 
matchmaking tussen bedrijf en toekomstige 
werknemers centraal tijdens de Maritime In-
novation Experience. Op donderdagochtend 4 

december in de Duurzaamheidsfabriek in Dor-
drecht leren scholieren, studenten en docen-
ten Techniek over maritiem-technologische 
innovaties. Dat zij een realistisch beeld heb-
ben van de actuele technologische standaard 
bij bedrijven is van groot belang voor het soe-
pel instromen op de arbeidsmarkt. Een divers 
programma van workshops, Speedsolving 
Maritime en een bedrijvenmarkt leveren een 
bijdrage aan dat beeld.
Contact: Sanne de Vleeschhouwer 
(vleeschhouwer@maritimetechnology.nl) 

Jachtbouw voor niet-jachtbouwers
In de megajachtbouw passeren jachtbouw-
termen regelmatig de revue. Veelal termen 
waar toeleveranciers met hun eigen specifie-
ke product weinig mee van doen hebben. 
Hierdoor verloopt communicatie tussen toele-
verancier en klant soms moeizaam. De cursus 
“Jachtbouw voor niet-jachtbouwers”, die ge-
geven wordt op 9 en 10 december in Rotter-
dam, heeft tot doel deze communicatie soepe-
ler te laten verlopen door het verhogen van 
het kennisniveau van niet-technische mede-
werkers. Daarnaast is de cursus een must 
voor diegene die in twee dagen wil worden 
ingewijd in de wondere wereld van de mega-
jachtbouw.
Contact: Christina Syropoulos  
(syropoulos@maritimetechnology.nl) 

Nieuwe leden
• H2O Biofouling Solutions BV
• Marine Technics
• Middle Point BV                                                                   
• Navaltex Engineering

Overige activiteiten
• Basistraining trillingen & geluid aan boord van schepen (25 november) 
• Seminar “Emissies in de Haven” (26 november)
• Projectmanagement module 3: Risicomanagement in projecten (27-28 november)
• Maritieme introductie (2-3 december)
• Offshore South East Asia 2014, Holland Paviljoen (2 tot en met 5 december)
• Inmex China 2014, Holland Paviljoen (10 tot en met 12 december)
• Marine Propulsion Module 5: Matching Propulsion Engine and Propulsor (11-12 decem-

ber)
• Projectmanagement module 4: Project contractmanagement (16-17 december)
• Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers (18-19 december)
• Nieuwjaarsreceptie (22 januari)

Aanmelden? Kijk op www.maritimetechnology.nl/events

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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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
 

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

 
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
 

• 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 
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Turbochargers
 

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

Veiligheid
 

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

Verwarmingssystemen,  
verkoop en onderhoud

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

Voor al uw maritieme zaken
 

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

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

Maritime Search

Maritieme Advocaten

 

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

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

Maritieme Dienstverlening
 
 

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

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

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

Maritieme Training
 

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

Maritime Engineering
 

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

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

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

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

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

Scheepsregistratie

 

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

 
Scheepsreparatie
 

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

Schroefaskokerafdichtingen
 

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

Software
 

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

 

Stabilisatoren

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

Staal-IJzer Gieterij
 

 
Allard-Europe NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail: info@allard-europe.com
www.allard-europe.com
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SWZ Maritime wordt uitgegeven door de Stichting Schip en Werf de 
Zee (SWZ), waarin participeren de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de Stichting de Zee. 
SWZ Maritime is het verenigingsblad van de KNVTS.

SWZ is de eigenaar en de uitgever van de titels Schip & Werf de Zee en 
SWZ Maritime. Het bestuur van SWZ wordt gevormd door de 
participanten in SWZ, die elk vier bestuursleden benoemen uit de 
doelgroepen van de lezers en bestaat uit de volgende personen: 
Namens de KNVTS:
Ir. J.R. Smit, voorzitter (KIVI/NIRIA)
Ir. C. Dirkse, penningmeester (onderwijs)
Ir. H.H. Valkhof (MARIN)
Ing. H.P.F. Voorneveld (VNSI)
Namens de Stichting de Zee:
Mr. G.X. Hollaar (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders)
Capt. F.J. van Wijnen (NVKK)
H.J.A.H. Hylkema (Nautilus NL)
Ing. F. Lantsheer (KNMI)

Verschijnt 11 maal per jaar

Hoofdredacteur: Ir. H. Boonstra
Eindredactie: mevr. M.R. Buitendijk-Pijl MA
Redactie: G.J. de Boer, M. van Dijk, H.R.M. Dill, mevr. Ing. A. Gerritsen, 
Ir. J.H. de Jong, Ir. W. de Jong, H.S. Klos, Capt. H. Roorda, Ing. S. Sakko, 
mevr. 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, Deventer

Druk

Drukkerij Roelofs, Enschede

Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is 
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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

Jaargang 135 • november 2014 53

Colofon

SWZ11_ScheepsbouwNL.indd   53 11-11-14   12:12



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...

WWW.DAMEN.COM |  BENELUX@DAMEN.COM | +31 183 65 51 77

THE NEW STANDARD IN RESCUE VESSELS    

PRODUCTS.DAMEN.COM/RANGES/SEARCH-AND-RESCUE-VESSEL

KNVTSSHIP OF THE YEARAWARD
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