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Omslag: het nieuwe zeilende opleidingsschip van de mari-

ne van Oman, de Shabab Oman II (foto Damen Shipyards).
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Sultan Qaboos bin Said Al Said van Oman is van de 
grote gebaren. Onlangs schonk hij zijn volk de drie-
master Shabab Oman II, een zeilend opleidingsschip 
voor de marine van Oman. Het cadeau ter waarde van 
enkele tientallen miljoenen euro’s moest uiteraard 
een verrassing zijn, dus bleef het ook na de over-
dracht in september vorig jaar wat lang stil.

26 Machine Powered Ship Propulsion (1)
Around 2002, prof.ir. S. Hengst was contacted by The Oxford University Press NY to coordi-
nate several subjects on maritime history with the intention to publish an encyclopaedia on 
maritime history in all aspects from the past up to now. Prof. Hengst then contacted the au-
thor of this article to write a concise history of machine powered ship propulsion. This was 
inserted in “The Oxford Encyclopaedia of Maritime History” that was published in 2007. This 
article is a derivation of it.

37 De uitdagingen van maritiem ondernemen
Start-ups brengen vaak innovatieve nieuwe produc-
ten of diensten op de markt en bieden werkgelegen-
heid aan duizenden mensen. Helaas is lang niet elke 
start-up succesvol, zo ook in de Nederlandse maritie-
me markt: een conservatieve, kapitaalintensieve 
markt, die het voor ondernemers een uitdagende in-
dustrie maakt. Acht ondernemers delen hun visie op 
de uitdagingen in de markt en ondernemerschap in 
de maritieme wereld.

Maritieme  
zichtbaarheid
Het eerste deel van de Koningsdag “nieuwe 
stijl” te Dordrecht was een maritiem evene-
ment. De Drechtsteden presenteerden door 
middel van een vlootschouw een keur aan 
schepen die in de regio ontworpen en ge-
bouwd worden. En dat is een heel scala: uiter-
aard baggerschepen, maar ook een offshore- 
supportschip, binnenvaartcruiseschip, bun-
kertankschip, et cetera. Een uitgelezen gele-
genheid aan het Nederlandse publiek te laten 
zien dat de maritieme sector springlevend en 
toekomstgericht is. Maar er zijn ook punten 
van kritiek. De “grande parade” bewoog traag 
en de schepen kwamen één voor één langs, 
terwijl het water bij Dordrecht breed genoeg 
is voor een dynamischere presentatie. De ver-
slaggeving liet ook te wensen over; van pre-
sentatoren die gewend zijn de jurken van 
prinsessen te becommentariëren en vast te 
stellen wie van de prinsen dit jaar kampioen 
koekhappen is, kan niet worden verwacht dat 
ze technische uitleg over schepen geven. De 
uitleg van Teun Muller, voorzitter Werkgevers 
Drechtsteden, was voor ingewijden interes-
sant, maar waarschijnlijk voor het grote pu-
bliek niet aansprekend. En wat de zogenaam-
de replica van de ark van Noach, ongeveer de 
blikvanger van de show, in deze vlootschouw 
deed, werd niet duidelijk en zette mogelijk kij-
kers op het verkeerde been. Al met al een goed 
initiatief, maar de uitwerking had beter gekund.
Een ander evenement waar ook de zichtbaar-
heid te wensen overlaat, is het jaarlijkse Ma-
ritime Awards Gala dat dit jaar voor de tiende 
maal plaatsvindt, dit keer op 2 november in de 
Onderzeebootloods van de RDM te Rotterdam. 
Ongetwijfeld wordt dat ook dit keer weer een 
prachtige bijeenkomst waar een kleine 1000 
bezoekers tijdens het galadiner de uitreiking 
van vijf prestigieuze prijzen bijwonen. Maar 
het is de vraag of het eigenlijke doel, het pre-
senteren van innovatieve topprestaties op 
maritiem gebied, tot zijn recht komt. Het blijft 
vooral een feestje voor de “incrowd” 
waar het gewone publiek en, mis-
schien nog belangrijker, potentiële 
klanten van de Nederlandse mari-
tieme sector, te weinig van mer-
ken. Dus ook hier nadenken  
over een betere uitwerking  
lijkt mij.

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

Huisman heeft bekend gemaakt dat André 
Meijer per 1 augustus is benoemd als CEO. 
Deze benoeming is het directe gevolg van de 
beslissing van Joop Roodenburg om een stap 
opzij te doen van CEO naar CTO bij Huisman. 
Vanuit zijn nieuwe functie kan Roodenburg 
zich volledig richten op de technische innova-
ties van Huisman. Hij blijft daarnaast de afde-

lingen Sales en Concepts aansturen. Als CTO 
blijft Roodenburg lid van de directie. 
Ir. André Meijer (57), afgestudeerd in Werk-
tuigbouwkunde aan de TU Delft, was mana-
ging director bij Imtech Marine. Daarvoor 
heeft hij diverse leidinggevende posities be-
kleed bij Volker Wessels Telecom, KPN, AT&T 
en Philips Lighting.  

Nieuwe Executive Officer voor Huisman

CE Delft heeft een analyse gemaakt van de 
ontwikkeling van de energie-efficiëntie van 
schepen gebouwd in de laatste vijftig jaar, ge-
meten als “EIV”, de Estimated Index Value, een 
vereenvoudigde vorm van de Energy Efficiency 
Design Index (EEDI). De analyse laat zien dat 
er in de jaren tachtig, na een periode van ver-
slechterende of blijvend slechte EIV in de ja-
ren zeventig, een aanzienlijke verbetering in 
de ontwerpefficiëntie van alle scheepstypen 
en tonnagecategorieën plaatsvond. In de jaren 
negentig werd een optimum bereikt. Na 2000 
was er opnieuw sprake van verslechtering. 
Deze historische analyse lijkt aan te tonen dat 
er in relatief korte tijd een forse verbetering in 

ontwerpefficiëntie is bereikt. In de jaren tach-
tig steeg de EIV met 22-28 procent, afhankelijk 
van scheepstype en tonnagecategorie. De 
oorzaak hiervan lijkt louter in marktfactoren te 
liggen, vooral de combinatie van fors toege-
nomen brandstofprijzen en gelijkblijvende of 
lage vrachtprijzen. 
De verbetering van de EIV in de jaren tachtig 
kwam in sommige, maar niet alle, gevallen 
door een lagere ontwerpsnelheid en in ande-
re door een hoger tonnage. Er zijn ook aanwij-
zingen dat een beter scheepsrompontwerp en 
betere aandrijfefficiëntie hebben bijgedragen. 
Op soortgelijke wijze lijkt de verslechtering 
van de EIV na de jaren negentig minstens ge-

deeltelijk veroorzaakt door ontwerpen waarbij 
meer belang is gehecht aan laadvermogen of 
kapitaalkosten dan aan brandstofefficiëntie.
De belangrijkste reden dat moderne schepen 
minder efficiënt zijn dan vergelijkbare sche-
pen 25 jaar geleden, is volgens CE Delft vooral 
dat schepen gemiddeld voller worden ontwor-
pen. Bovendien is in deze analyse de verbete-
ring van het rendement van motoren niet 
meegenomen. 
Toch plaatsen diverse deskundigen vraagte-
kens bij de uitkomst van de studie en het laat-
ste woord zal hier nog niet over gesproken 
zijn. Het volledige rapport is te vinden op 
www.ce.nl.

Verloop van energie-efficiëntie van schepen

Maritieme sector ziet het tij keren

er weer mensen op de kade, een film als “Mi-
chiel de Ruyter” trekt de aandacht en ook het 
Nederlandse team in de Volvo Ocean Race on-
der leiding van Bouwe Bekking haalt de pers.’ 

Geïnspireerd door de uitspraak van oud-pre-
mier Piet de Jong, ‘Voor sommigen is de kust 
het einde van het land, voor anderen het be-
gin van de wereld’, kwam de maritieme sector 
donderdag 16 april bij elkaar op het Maritiem 
Innovatie Event “Plotting the course”. Na de 
opening van dagvoorzitter Bas Buchner, ging 
Vrij Nederland-journalist Thijs Broer aan de 
hand van zijn boek getiteld “Langs de Kust” in 
op de vraag of Nederland nog een maritiem 
land is. Op aansprekende wijze gaf hij aan 
hoe het komt waarom het is alsof Nederlan-
ders met de rug naar de zee staan. Hij gaf de 
maritieme sector een advies mee: ‘Wees min-
der bescheiden! Laat zien wat je doet!’
Buchner ziet tekenen dat het tij keert: ‘Als er 
grote schepen Rotterdam binnenlopen, staan 

Dat de sector best bijzonder, innovatief en 
toekomstgericht is, bleek uit de diverse pre-
sentaties die aansloten op de thema’s uit het 
Innovatiecontract Maritiem. Getijdenenergie 
op zee, varen op lucht en LNG, geïntegreerde 
ICT aan boord, autonoom varen, zeewierkweek 
op zee en “big data” waren onderwerpen die 
voorbij kwamen. Ook viceadmiraal Matthieu 
Borsboom van de Defensie Materieel Organi-
satie en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Ham-
ming inspireerden de aanwezigen met hun bij-
dragen, waarin samenwerking en slimme 
integratie van technologie centraal stonden. 
De presentaties zijn te vinden op de website: 
www.maritiemland.nl/presentaties-maritiem- 
innovatie-event-plotting-course/.

Voorzitter TKI Maritiem en NML Innovation Council Bas 

Buchner bedankt Thijs Broer voor zijn bijdrage. 

Joop Roodenburg (links) geeft het roer over aan André Meijer.
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De afgelopen jaren heeft Van Oord een tech-
niek ontwikkeld voor het baggeren op grote 
waterdiepte. Het Deep Excavation System 
(DES) is een innovatieve methode die het pro-
fiel van de zeebodem geschikt maakt voor het 
installeren van offshorepijpleidingen. Van Oord 
heeft het octrooi op de techniek verkregen.
Wanneer er offshorepijpleidingen moeten 
worden gelegd, wordt een oneffen zeebodem 
vooraf geprepareerd door het aanbrengen 
van grote hoeveelheden steen. Als alternatief 
voor deze zogenaamde Subsea Rock Installa-
tion-techniek (SRI), heeft Van Oord in Austra-
lië en Noorwegen het DES toegepast. Hierbij 
werden enkele duizenden kubieke meters 

harde en zachte grond gebaggerd in plaats 
van de installatie van honderdduizenden ton-
nen steen. Het combineren van deze bagger-
techniek met SRI kan een kosteneffectieve 
oplossing zijn voor het voorbereiden van zee-
bodems voor de installatie van pijpleidingen.
Om te kunnen baggeren op diepten variërend 
van 100 tot ten minste 1000 meter kunnen de 
flexibele valpijpschepen Stornes en Bravenes 
(operationeel in 2016) van Van Oord worden 
uitgerust met het in eigen huis ontwikkelde 
DES. Dit systeem bestaat uit een combinatie 
van een geavanceerde grijper en een FPROV 
(Fall Pipe Remotely Operated Vehicle). Het 
DES heeft een zeer nauwkeurig positiecontro-

lesysteem. Bovendien veroorzaakt het weinig 
vertroebeling in het water, wat heel belangrijk 
is als de werkzaamheden worden uitgevoerd 
in de buurt van een kwetsbaar marien milieu, 
zoals koraal.

Baggeren in de diepzee

Technologiestichting STW investeert in een 
nieuw onderzoeksproject dat in kaart brengt 
hoezeer de Nederlandse binnenwateren zijn 
vervuild met extreem kleine plasticdeeltjes. In 
het project gaan wetenschappers van Wage-
ningen UR en de Universiteit Utrecht nieuwe 
methoden ontwikkelen om kennis over de 
plasticvervuiling op te bouwen. STW inves-
teert 650.000 euro in het onderzoek. Een breed 
consortium van onderzoekspartners draagt 
220.000 euro bij.
Met de toekenning van de financiering geeft 
STW groen licht aan het onderzoeksproject, 
genaamd Technologies for the Risk Assess-

ment of MicroPlastics (Tramp). Het project 
moet de komende vier jaar antwoord geven 
op de vraag hoe je extreem kleine plastic 
nanodeeltjes kunt meten, in hoeverre Neder-
landse zoetwatergebieden ermee vervuild zijn 
en hoe je de schadelijkheid daarvan kunt 
vaststellen. 
Al zo’n twee decennia zien wetenschappers 
allerlei watergebieden, met name oceanen, 
vervuild raken met plastic. De gevolgen voor 
het zeeleven zijn soms duidelijk zichtbaar. 
Dieren raken verstrikt in plastic netten en dra-
den of raken ondervoed omdat ze vooral plas-
tic binnenkrijgen. De gevolgen van plastic 

nanodeeltjes, die te klein zijn om met een 
standaard microscoop waar te nemen, zijn 
echter grotendeels onbekend. De deeltjes 
ontstaan wanneer plastic in het milieu lang-
zaam uiteenvalt tot steeds kleinere stukjes. 
Waarschijnlijk gebeurt dat niet alleen in zee-
water, maar ook in zoetwater.
Wetenschappers vermoeden dat deze “nano- 
plastics” een gezondheidsrisico vormen. Zo 
kunnen ze zich ophopen in planten of dieren 
en in onze voedselketen terechtkomen. Ook 
kunnen nanoplastics waarschijnlijk schadelij-
ke stoffen aan zich binden en deze weer los-
laten in ons lichaam.

Onderzoek naar Nederlandse “plastic soep”

Directeur Gert Loomeijer van klassebureau 
Register Holland (RH) heeft midden april met 
onmiddellijke ingang zijn taken neergelegd. 
Aanleiding is een verschil van inzicht tussen 

de aandeelhouders over de toekomst van met 
name de zeevaartafdeling van RH.
Loomeijer (63) ziet graag dat RH een beperkte 
Europese erkenning als klassebureau voor de 
zeilende zeevaart nastreeft. Zo’n traject vergt 
zeker twee jaar en brengt de nodige kosten 
met zich mee. ‘Die Europese status is nodig 
om de vloot te bedienen en de sector uit het 
schemergebied van nationale regelingen te 
halen,’ stelt Loomeijer.
Volgens mede-eigenaar Rob van Dijk vroeg de 

Scheepvaartinspectie (ILT) ‘wat RH in de toe-
komst kan betekenen voor de zeevaart. Een 
overleg met ILT hierover had als resultaat dat 
de werkzaamheden van RH in de zeevaart 
voorlopig ongewijzigd worden voortgezet. Zo-
wel ILT als RH gaat mogelijke scenario’s on-
derzoeken. We praten eind juni verder. Ook 
vindt overleg met de BBZ plaats. Doel is de 
vloot eenduidig te blijven informeren over on-
der meer de rol van RH in de toekomst.’

Gert Loomeijer verlaat Register Holland
Loomeijer:  …grotere markt 

voor RH… (foto Sander 

Klos).

Het DES baggert harde en zachte grond waardoor er minder 

tonnen steen nodig zijn.
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De Ruslandboycot en de teruggang in de offshore olie- en gaswinning ver-
groten echter wel de onzekerheid over de toekomstige orderportefeuille. Het 
blijft dus noodzakelijk voor zowel werven als toeleveranciers steeds opnieuw 
naar nieuwe (niche-)markten te zoeken. Op basis van het op 21 mei door 
NMT gepresenteerde jaarbericht is het dan ook moeilijk voorspellen hoe dit 
jaar zal uitpakken. Sommige sectoren doen het gewoon erg goed, maar an-
dere hebben toch behoorlijk last van de boycot en de sores in de offshore.

Over de streep trekken
Tijdens een begin april door de IRO, de Nederlandse belangenorganisatie 
van de olie- en gasindustrie, voor de internationale pers georganiseerde 
bijeenkomst, vertelde NMT-directeur Peter Zoeteman al dat de orderintake 
tot dusverre op peil blijft. Maar hij sprak ook de verwachting uit dat 2015 
een behoorlijk moeilijk jaar zou kunnen worden, wat dan vooral te wijten is 
aan de olie- en gasindustrie. ‘Al voor de val van de olieprijs zagen we de 
olie- en gasindustrie pijn lijden,’ aldus Zoeteman bij deze gelegenheid. Het 
antwoord op de malaise moet volgens Zoeteman zijn het zoeken naar nog 
innovatievere technische oplossingen waarmee opdrachtgevers uit de 
olie- en gasindustrie alsnog over de streep te trekken zijn.
Bij diezelfde gelegenheid liet Damen Shipyards CEO René Berkvens we-
ten dat zijn bedrijf een relatief goed 2014 achter de rug had met een stij-
ging van de omzet van bijna ! 400 miljoen tot een totaal van ! 1,9 miljard. 
Ook de in 2014 geboekte winst pakte met ! 59 miljoen flink hoger uit dan 
de ! 44 miljoen in 2013. En nog veel belangrijker, is dat de orderporte-
feuille een recordhoogte van ! 2,9 miljard bereikte. Koninklijke Damen 
boekte vorig jaar volgens Berkvens de grootste orderintake ooit gemeten 
in een jaar. De groei van de orderintake werd gedreven door zowel de 
olie- en gasindustrie als de defensie- en veiligheidsindustrie. Berkvens 
verwacht dat de ellende in de olie- en gasindustrie ongetwijfeld tot min-
der orders zal leiden, maar voorlopig heeft Damen er nog geen last van.

Groeiend personeelsbestand
Ondertussen is vorig jaar de totale omzet van werven en toeleveran-
ciers toch weer gestegen van ! 6,4 miljard (2013) naar ! 7,5 miljard. De 
omzet van werven groeide aan van ! 3,8 miljard (2013) tot ! 4,6 miljard 
in 2014. Daarmee kon ook de werkgelegenheid in de scheepsbouw 
groeien. Het personeelsbestand van de werven ging omhoog van 
12.000 (2013) naar 13.600 man vorig jaar. Deze cijfers van NMT zijn in-
clusief inleen, reparatiewerven en grote jachtbouwers.
Goed gaat het ook met de maritieme toeleveranciers. De omzet van de 
toeleveranciers ging omhoog van ! 3,4 naar ! 3,8 miljard. En ook het 
personeelsbestand van de toeleveranciers steeg van 17.361 (2013) naar 
18.080 man vorig jaar. Tegelijkertijd groeide ook de inleen van 2257 naar 

De eerder gepubliceerde mooie jaarcijfers 2014 van zowel Damen als Royal IHC wezen er al op 
dat het met de Nederlandse scheepsbouw niet zo slecht gaat. Royal IHC wist zijn jaarwinst te 
verdubbelen van ! 56 naar ! 124 miljoen en boekte een groei van de omzet van ! 985 miljoen naar 
! 1,2 miljard. Nu blijkt ook uit enkele dagen geleden officieel bekendgemaakte jaarcijfers van 
Netherlands Maritime Technology (NMT) dat 2014 voor de Nederlandse scheepswerven en 
toeleveranciers over het geheel genomen een mooi jaar was.

Een mooi jaar, maar Ruslandboycot 
en teruggang offshore doen pijn

Door A.A. Oosting
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circa 3000 man vorig jaar. Volgens NMT moesten leden regelmatig de 
productiecapaciteit tot het uiterste benutten, hoewel andere vorig jaar 
toch ook al een terugloop in bestellingen zagen. In de loop van het jaar 
zijn de orders uit de offshore olie- en gasindustrie en vanuit Rusland al 
omlaaggegaan. De offshore wind, jachtbouw en (buitenlandse) marine-
bouw leverden nog wel orders op terwijl daarnaast ook het sentiment 
in eigen land aan het verbeteren is.

Vierde en vijfde op de Europese ranglijst
Vorig jaar leverden de Nederlandse werven 67 schepen op met een to-
taaltonnage van 267.000 CGT (compensated gross tonnage). Daarmee 
stond de Nederlandse scheepsbouw vorig jaar op een vijfde plaats in 
Europa. Aan nieuwe opdrachten werden er 99 geboekt met een totaal 
van 343.300 CGT waarmee de Nederlandse scheepsbouw ook vijfde in 
Europa was. Het orderboek omvatte eind 2014 opdrachten voor de 
bouw van 156 schepen met een totaal van 698.000 CGT waarmee de 
Nederlandse scheepsbouw zelfs vierde op de Europese ranglijst staat. 
Met deze cijfers is volgens NMT ook de dalende trend in opleveringen 
doorbroken. De orderintake was in 2014 weliswaar lager dan in 2013, 
maar vergelijkbaar met de periode 2010-2012. Het orderboek is nu min 
of meer stabiel (2013: 720.000 CGT). 
In de zeescheepsnieuwbouw bestond het aantal door Nederlandse 
werven opgeleverde schepen omgerekend in CGT vorig jaar voor onge-
veer een derde uit schepen bestemd voor de shortsea, nog eens een 
derde vaartuigen voor de offshore-industrie, inclusief installatie en on-
derhoud van de offshore-windmolenparken. Het laatste en derde deel 
bestaat voor grofweg de helft uit werkboten en de andere helft wordt 
gevormd door baggerschepen.
De orderintake in de zeescheepsnieuwbouw omgerekend in CGT bestond 
vorig jaar voor bijna de helft uit opdrachten voor de bouw van schepen ten 
behoeve van de shortsea, een kwart offshore (inclusief windparkenonder-
houd) en de rest fiftyfifty werkboten en baggerschepen.
Het orderboek, gemeten in CGT, bestaat nu voor veertig procent uit 
shortsea, veertig procent offshore (inclusief windparkenonderhoud), tien 
procent werkboten en tien procent baggerschepen. Daarmee is het aan-
deel offshoreschepen in de orderintake relatief duidelijk afgenomen. Het 
aandeel van de shortsea en de tonnage aan baggerschepen is toegeno-
men, terwijl de rest vergelijkbaar bleef met de situatie van 2013. 

Groter en duurder
Waar het dus, ondanks het wegvallen van een flink deel van de Russi-
sche markt, gewoon goed mee gaat is de grote jachtbouw. Vorig jaar 
werden er zestien jachten opgeleverd tegen 23 in 2013. Aan nieuwe or-
ders werden er 22 geboekt tegen 36 in 2013, maar dan wel voor een ho-
ger bedrag, ! 1480 miljoen tegen ! 1428 miljoen in 2013. Dat komt omdat 
de in Nederland te bouwen superjachten gemiddeld nog steeds groter 
en duurder worden.
Het orderboek van de Nederlandse grote jachtbouwers heeft nu een re-
cordwaarde bereikt van ! 4,096 miljard (2,665 in 2013) en daarmee het 
vorige record van ! 3,5 miljard in 2007 overtroffen. Er zijn inmiddels 
meerdere schepen van over de 100 meter lengte besteld, wat tot nog toe 
het vrijwel exclusieve terrein van de Duitse concurrentie was. Dit is goed 

voor de werkgelegenheid, want met het oog op hun uitdijende order-
boeken, investeren de jachtbouwers ook in uitbreiding van capaciteit. 
Volgens NMT kunnen de meeste grote Nederlandse jachtwerven mo-
menteel zeker een paar jaar vooruit. Sommige markten, zoals dus met 
name de Russische, zijn wel onzeker, maar vooral de lagere koers van 
de euro biedt weer perspectief voor nieuwe orders van vooral buiten 
Europa. Naast de Amerikaanse markt, proberen de Nederlandse jacht-
bouwers inmiddels ook een positie op de Chinese markt te veroveren. 
Verder halen Nederlandse superjachtbouwers in toenemende mate op-
drachten binnen voor “refits” (verbouwingen) van bestaande super-
jachten. Dit zijn vaak schepen die eerder op de eigen werf gebouwd 
zijn, maar niet altijd. Tot voor kort werd deze activiteit niet als heel 
kansrijk gezien voor Nederlandse jachtbouwers, mede vanwege hun 
afstand tot populaire vaargebieden als de Middellandse Zee. Inmiddels 
is de refitpraktijk echter bij diverse werven verantwoordelijk voor een 
niet onbelangrijk deel van de omzet. 

Retrofit-hausse scrubbers en ballastwatersystemen blijft uit
De sector van de zeescheepsreparatie, waarin naast Keppel Verolme 
en enkele andere werven vooral Damen sterk is met werven in Vlis-
singen, Rotterdam en Amsterdam (twee), heeft de omzet vorig jaar 
kunnen verhogen van ! 515 miljoen naar ! 558 miljoen. Het personeels-
bestand kon hierdoor toenemen van 2635 in 2013 naar 2950 vorig jaar. 
Afgelopen jaar en ook nog dit voorjaar zagen de reparatiewerven nog 
relatief veel orders uit de offshore komen, maar de sector houdt er 
rekening mee dat dit zal gaan dalen. Gelukkig hebben ze eind 2014 
wel de reguliere reparatie zien stijgen. De verwachte retrofit-hausse 
van inbouw van scrubbers voor ontzwaveling van uitlaatgassen blijft 
vooralsnog uit, mede waarschijnlijk door de gedaalde bunkerprijs. En 
ook de inbouw van systemen voor het onschadelijk maken van het 
ballastwater komt nog slechts langzaam op gang. 
In 2014 bezocht een aantal grote cruiseschepen de Nederlandse re-
paratiewerven voor onderhoud. Door een streng inspectieregime in-
zake de Wet Arbeid Vreemdelingen door inspectie SZW is het de 
vraag of dit type schepen in de toekomst de Nederlandse reparatie-
werven zal blijven aandoen. 

Zorgenkind
Het zorgenkind van de Nederlandse scheepsbouw is de binnenvaart. 
Het aantal opgeleverde schepen in de categorie binnenvaart en zee-
gaand tot 100 GT liep vorig jaar terug van 114 (! 555 miljoen in 2013) 
naar vorig jaar 108 (! 608 miljoen). Ook de orderintake liep terug van 
122 (708 miljoen in 2013) naar 108 (570 miljoen). Het aantal opgeleverde 
vracht- en tankschepen voor de binnenvaart daalde van 47 naar 31. 
Daarentegen steeg het aantal opgeleverde riviercruiseschepen van 
negen in 2013 naar veertien vorig jaar. Ook het orderboek voor rivier-
cruiseschepen bleef op een nagenoeg stabiel hoog niveau (van 24 naar 
22). Stabiel blijft ook het orderboek in de categorie van diverse bedrijfs- 
vaartuigen (inclusief baggermaterieel), de grootste groep in deze sec-
tor. Het aantal orders in deze groep bedroeg vorig jaar 56 tegen 55 in 
het jaar daarvoor. De reparatie van binnenvaartschepen is aan het 
aantrekken. Zo wordt onder andere achterstallig onderhoud ingehaald.

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.
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Nieuwe opdracht
Twee PSV’s 3300

De PSV 3300.

Damen Shipyards kreeg van het Nigeriaanse 
LATC Marine Logistics Ltd. (L.A.T. Cleveson) 
opdracht voor de bouw van twee bevoorra-
ders van het type PSV 3300 en twee vaartui-
gen van het type FCS 5009 voor inzet voor de 
Nigeriaanse kust en in de Golf van Guinea. 
Eerder had Damen al twee FCS’s 5009 aan de-
zelfde opdrachtgever opgeleverd: de Chilosco 
en Dijama (zie verderop in Maand Maritiem). 
De PSV’s 3300, die in Galati worden gebouwd, 
hebben als afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) 
= 80,10 (75,30) x 16,20 x 7,50 (6,15) meter. De 
voortstuwing is diesel-elektrisch op twee 

Door G.J. de Boer

Schottel-roerpropellers (2 x 1500 kW bij 1200 
tpm) met een diameter van 2400 mm, voor een 
snelheid van 13,5 knopen. De twee boeg-
schroeven met een diameter van 1750 mm 
hebben elk een vermogen van 735 kW. 

Kiellegging
Atlantic Shrike
Bij Damen Shipyards in Galati werd op 22 april 
de kiel gelegd voor de eerste ijsklasse 1A PSV 
5000 van een serie van vier die in opdracht 
van de Canadese Atlantic Towing Ltd., St. 
John’s NB, worden gebouwd: de Atlantic 
Shrike (bouwnummer 552042, imo 9750610). De 
vier offshorewerkvaartuigen zijn na opleve-
ring door ExxonMobil Canada Properties and 
Hibernia Management and Development Com-
pany Ltd. (HMDC) voor tien jaar met opties op 
verlengingen met totaal vijftien jaar gecon-
tracteerd voor inzet bij offshoreprojecten in 
Arctische wateren op de Hibernia- en Hebron-
olievelden nabij Newfoundland en Labrador. 
De eerste PSV 5000 ice moet in april 2017 
worden opgeleverd. Het vierde vaartuig van 
de serie wordt ingericht voor inspectie, repa-

ratie en onderhoud, waarvoor een deiningge-
compenseerde dekkraan wordt geïnstalleerd 
met een SWL van 100 ton. De PSV’s 5000 krij-
gen een diesel-elektrische voortstuwing op 
twee roerpropellers en een werkdek van 940 
m!. De afmetingen worden: L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 90,00 (84,70) x 19,00 x 8,00 (6,30) meter.

Tewaterlatingen
Sapura Jade
Bij IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel is 
op 17 april de vierde DP2 550 tons-pijpenlegger 
van een serie van vijf, de Sapura Jade (bouw-
nummer 732, imo 9702754), gedoopt en te water 

gelaten. De doopceremonie werd verricht door 
Belle de Bruin, managing director Indofi n Group 
en commissaris van Royal IHC. De kiel was ge-
legd op 20 augustus 2014. Eerder op de dag 
werd aan de Wilhelminakade in Rotterdam de 
derde pijpenlegger van de serie, de Sapura Ônix 
(bouwnummer 730, imo 9702742) gedoopt 
door Dahlia Abdul Aziz, echtgenote van Alex 
Monsen, directielid van de joint venture Sapura 
Navegação Marítima, vicepresident nieuwbouw 
en senior vicepresident van Seadrill. Hiervan 
was de bouw begonnen op 6 november 2013 en 
het schip was op 1 augustus 2014 zonder cere-
moniëel in Krimpen aan den IJssel te water ge-De PSV 5000 ice Atlantic Shrike.

De Sapura Jade is de vierde pijpenlegger van een serie van 

vijf (foto G.J. de Boer).
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laten. De officiële overdracht vond plaats op 21 
april. De gegevens van de 550 tons-pijpenleg-
gers zijn: 18.098 bt, 10.800 nt, 8350 dwt, L o.a. (l.l.) 
x B x H (dg) = 145,97 (135,22) x 29,94 x 13,00 (8,30) 
meter. De energie wordt geleverd door zes  
Wärtsilä-dieselgenerators (6 x 3840 kW, totaal 
23.040 kW) voor de aandrijving van drie roerpro-
pellers (3 x 2950 kW) voor een snelheid van 13,6 
knopen, twee boegschroeven in tunnels (2 x 
2200 kW) en twee intrekbare boegpropellers (2 x 
2400 kW). De bunkercapaciteit is 1425 ton. Aan 
boord is accommodatie voor 120 personen (36 in 
een- en 42 in tweepersoonshutten). De pijpen- 
leginstallatie van IHC Engineering Business 
heeft een top tension van 550 ton waarmee 
flexibele pijpleidingen met een diameter van 110 
tot 630 millimeter in waterdieptes tot 2500 meter 
kunnen worden gelegd. Het pijpenlegsysteem 
bestaat verder uit twee carrousels beneden-
deks met een opslagcapaciteit van 2500 en 1500 
ton. Aan stuurboord is een knikarm-offshore-
kraan met een hijsvermogen van 250 ton geïn-
stalleerd en aan bakboord een dekkraan met 
een hijsvermogen van 20 ton. Aan boord zijn 
twee ROV’s. Na oplevering op 21 december 
wordt de Sapura Jade, evenals de eerder opge-

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

leverde identieke Sapura Diamante (bouwnum-
mer 728, imo 9656187), Sapura Topázio (bouw-
nummer 729, imo 9656199) en Sapura Ônix, 
onder contract van Petrobras ingezet op de 
diepzee-olievelden voor de kust van Brazilië. In 
aanbouw is nog de Sapura Rubi (bouwnummer 

734, imo 9702766) waarvan de tewaterlating is 
gepland voor 21 augustus met eveneens opleve-
ring in december.

Triton
Bij Royal Bodewes Shipyard in Hoogezand 
doopten Rianne en Annelies Brouwer, doch-
ters van Rob Brouwer, mede-eigenaar van de 
opdrachtgever Rederij Tasman in Harlingen, 
op 17 april de Triton (bouwnummer 741, imo 
9749099). Op 12 november 2014 werd de eer-
ste sectie op de kade geplaatst. Het schip zou 
oorspronkelijk Tasman worden gedoopt, maar 
in december is de naam gewijzigd in Triton. De 
Triton is een ijsklasse 1B multipurposeschip 
van het type Trader 4700 dat na oplevering in 
de bevrachting komt bij Amasus Shipping in 
Delfzijl. De Trader 4700 heeft een lengte van 
89,98 meter en een breedte van 15,20 meter. 
De diepgang wordt 5,68 meter. De voortstu-
wing wordt geleverd door een MaK-hoofdmo-
tor, type 6M25, van 1850 kW voor een snelheid 
van 12 knopen.

Veteran
In Galati is op 27 maart bij Damen Shipyards 
de Veteran (bouwnummer 539305, imo 
9736901) dwarsscheeps te water gelaten. 
Deze ropax-ferry moet vanaf september 2015 
gaan varen in de dienst tussen Farewell - 
Change Islands - Stag Harbour (Fogo Island). 
De tweede identieke veerboot, de Legionaire 

De Triton is de eerste Trader 4700 (foto Marius Esman).

De Veteran is een ijsklasse 1A ropax-ferry.
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(bouwnummer 539306, imo 9736913), is be-
stemd voor de dienst tussen Bell Island en 
Portugal Cove v.v. en moet in februari 2016 
worden opgeleverd. Beide 4437 bt metende, 
ijsklasse 1A-veerboten van het type RPA 8017 
werden in december 2013 besteld door het 
provinciebestuur van Newfoundland en La-
brador in Lewisporte. De gegevens zijn: L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 80,90 (71,20) x 17,20 x 12,25 
(4,30) meter. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit drie MTU-dieselgeneratoren, type 
16V4000, met een totaalvermogen van 5100 kW 
bij 1800 tpm op twee RR-roerpropellers voor 
een dienstsnelheid van 14 knopen. Aan boord 
komt accommodatie voor 215 passagiers, 64 
personenauto’s en zes trailers.

Opleveringen
Nordana Sky
Ferus Smit heeft op 26 maart in Delfzijl de 
Nordana Sky (bouwnummer 417, imo 9721633) 
opgeleverd aan Symphony Sky Pte. Ltd. (Sym- 
phony Shipping in Etten-Leur, een partner-
schap met Symphony Ventures, Singapore). 
De Nordana Sky is de eerste van een serie 
van zes schepen van het type ijsklasse 1A 
Ecobox met kanoboeg zonder bulb die op de 
locatie in Leer voor Symphony Shipping onder 

klasse van Bureau Veritas wordt gebouwd. De 
Ecobox is speciaal ontworpen voor het ver-
voer van projectlading. De Nordana Sky werd 
op 21 februari te water gelaten en op 23 maart 
is het schip verhaald naar Delfzijl van waaruit 
de volgende dag de proefvaart werd gemaakt 
op de Eems. De gegevens van de Ecobox zijn: 
6749 bt, 3408 nt, 10600 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 122,50 (119,58) x 17,00 x 10,70 (7,85) me-
ter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
een MaK Caterpillar-hoofdmotor, type 6M32, 
met een vermogen van 4075 pk of 3000 kW op 
een verstelbare schroef met een diameter van 
3950 mm in een straalbuis voor een snelheid 
van 13,5 knopen. De bunkercapaciteit is 

1928,2 m!. De Ecobox heeft de accommodatie 
voorop en één groot boxshaped ruim (inhoud 
429.000 cft of 12.152 m!) waarmee “open top” 
kan worden gevaren. De schepen zijn aan 
bakboord uitgerust met twee dekkranen, elk 
met een SWL van 85 ton. Een verstelbaar tus-
sendek heeft een maximaal toelaatbare be-
lasting van 3,5 ton/m", de tanktop 15-20 ton/m". 
De containercapaciteit is 508 teu. Naast de 
zes Ecoboxen, bouwt Ferus Smit voor Symp-
hony ook twee iets grotere, maar verder vrij-
wel identieke DP-schepen, voor inzet in de 
offshore-industrie en bij de aanleg van wind-
molenparken. Deze schepen met een gecom-
bineerde diesel-direct en diesel-elektrische 
voortstuwingsinstallatie op twee roerpropel-
lers en drie boegschroeven krijgen als afme-
tingen: L o.a. (l.l.) x B = 124,56 (119,22 meter) x 
18,00 meter. Bovendien heeft Symphony Ship-
ping een optie genomen op nog twee schepen 
van het type Ecobox DP. Onder commando van 
kapitein Marcel de Graaff vertrok de Nordana 
Sky op 28 maart van Delfzijl naar Esbjerg en 
Kristiansand voor het laden van windturbine- 
onderdelen en een grote 500 tons knikarm-
kraan op dek voor de Amerikaanse havens 
Searsport Me. en Houston Tx. Voor de zes 
Ecobox-schepen is een langlopend charter 
afgesloten met Nordana Project & Chartering 
in Rungsted bij Kopenhagen.

Arklow Breeze 
Ferus Smit in Westerbroek heeft op 23 april 
het laatste schip van een serie van zes mini-
bulkers van het type FS 8400/150, de Arklow 
Breeze, opgeleverd aan Glenthorne Shipping 
Ltd., Arklow (Arklow Shipping Nederland BV, De Nordana Sky is de eerste Ecobox 10500 (foto Flying Focus).

naam imo bouwnummer oplevering

Nordana Sky 9721633 417 26-mrt-2015
Nordana Star 9721645 418 sep-2015
Nordana Sea 9721657 419 jan-2016
Nordana Sun 9721669 420 jul-2016
Symphony Performer 9770701 433 dec-2016
Symphony Provider 9770713 434 apr-2017
Nordana Spirit 9735220 421 okt-2017
Nordana Space 9735232 422 jan-2018
Symphony P 437 optie
Symphony P 438 optie
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Rotterdam). Deze serie was in november 2011 
besteld. De gegevens van de Arklow B-serie 
zijn: 5065 bt, 2655 nt, 8660 dwt – L o.a. (l.l.) x B 
x H (dg) = 119,50 (116,90) x 14,99 x 9,70 (7,16) 
meter. De voortstuwing wordt geleverd door 
een MaK-hoofdmotor, type 8M25C, van 3585 
rpk of 2640 kW op een verstelbare schroef 
voor een snelheid van 14,3 knopen. De bun-
kercapaciteit is 270 m! HFO en 45 m! MGO. De 
twee ruimen hebben een verstelbaar tussen-
dek met een totale inhoud van 9910 m! of 
350.000 cft. De maximaal toelaatbare belas-
ting van de tanktop is 15 ton/m". Er is accom-
modatie voor negen personen. De Arklow 
Breeze werd op 20 april bij de werf aan het 
Winschoterdiep weggesleept om de volgende 
dag vanuit Delfzijl proefvaarten te maken op 
de Eems. Kort na de overdracht vertrok de  
Arklow Breeze op 24 april voor de eerste reis 
van Delfzijl naar St. Petersburg om aluminium 
te laden voor Vlissingen. Na oplevering van 
de zesde minibulker werd in Westerbroek be-

gonnen met de bouw van de eerste van twee 
1A ijsversterkte 7200 dwt zelfladende en -los-
sende cementcarriers (109,65 x 14,99 meter) 
voor JT Cement (een joint venture van het 
Zweedse Erik Thun en Noorse KG Jebsen Ce-
ment). De schepen krijgen een multifuel Wärt-
silä-hoofdmotor, type 6L34DF van 3550 kW, die 
kan draaien op LNG, gas, zware olie en bio-
brandstof. De oplevering van de eerste ce-
mentcarrier (bouwnummer 423, imo 9734264) 
is in september. 

Damen Shipyards
Kort na elkaar zijn op één dag, op 9 maart, 
twee scheepsladingen met Damenwerkboten 
en -pontons in Rotterdam Europoort aangeko-
men. De Svenja (2010 – 15.026 bt) van SAL  
Heavy Lift had in Danang en Halong twee 
MultiCats 1908 (bouwnummers 518526 en 
518527, voorraad en gebouwd bij Song Cam 
Shipyard, Haiphong) in het ruim, twee ATD’s 
2411 (de ZP Bison en ZP Bear), twee ASD’s 

2411 (de Brake en Perfect) en twee ASD’s 
2810 op dek geladen. Via Kaapstad werd 
koers gezet naar Rio Grande om een grote 
module te lossen en vervolgens werden op 26 
februari twee sleepboten van het type ASD 
2810 (bouwnummer 512331, imo 9706669 en 
bouwnummer 512332, imo 9706671) voor Pet-
mar International Ltd. in Lagos gelost. Enkele 
uren later kwam ook het halfafzinkbare zwa-
reladingschip Zhen Hua 28 (1988 – 40.015 bt) 
van Shanghai Zhenhua Shipping Co. in het Ca-
landkanaal aan met op dek twee Shoalbusters 
2709, twee StanTugs 1205, een StanLaunch 
1305 en elf pontons van zes verschillende ty-
pen (StanPontoons 9127, 8916ICE, 7120, 6020, 
6316 en 2116). De Zhen Hua 28 werd in Nan-
tong geladen. 
De ZP Bear (bouwnummer 545010, imo 
9701982), ZP Bison (bouwnummer 545011, imo 
9701994), Perfect (bouwnummer 512287, imo 
9684756) en Brake (bouwnummer 512288, imo 
9684768) zijn na lossing op 11 maart verhaald 
naar Maaskant in Stellendam om te worden 
voltooid. De bij Ha Long Shipbuilding Co., 
Haiphong, gebouwde sleepboten zijn op 8 
april overdragen aan Kotug. De ZP Bear is in-

De Arklow Breeze is de laatste van een serie van zes (foto F.J. Olinga).

FS 8400/150

naam imo bouwnummer te water oplevering

Arklow Bank 9638769 409 15-nov-2013 10-jan-2014
Arklow Bay 9638771 410 7-mrt-2014 10-apr-2014
Arklow Beach 9638783 411 9-mei-2014 10-jul-2014
Arklow Beacon 9638795 412 19-sep-2014 24-okt-2014
Arklow Brave 9638800 413 12-dec-2014 29-jan-2015
Arklow Breeze 9638812 414 20-mrt-2015 23-apr-2015

De Svenja.

De ATD 2412 ZP Bison.
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gezet op de Theems en de ZP Bison in Bre-
merhaven. De gegevens van de ATD 2412 zijn: 
tonnages: 299 bt, 89 nt; afmetingen: L o.a. (l.l.) 
x B x H (dg) = 24,74 (22,22) x 12,63 x 5,95 (6,45) 
meter, kruiplijn 13,25 meter. De voortstuwings-
installatie bestaat uit twee Caterpillar-hoofd-
motoren, type 3516 TA HD, met een vermogen 
van 5632 rpk/4200 kW bij 1600 tpm op twee 
RR-roepropellers, type US 255, voor een trek-
kracht van 70 ton en een snelheid van 12 kno-
pen. De bunkercapaciteit is 71,8 m!. Aan boord 
is accommodatie voor vier personen.
De Perfect en Brake, die zijn gebouwd bij 

Song Thu Co., Danang, vertrokken op 22 maart 
van Rotterdam naar Hamburg. De beide sleep-
boten zijn overgedragen aan Lütgens & Rei-
mers, een werkmaatschappij van Urag Unter-
weser Reederei GmbH. Medio november 2014 
kreeg L&R de beschikking over de eerste ASD 
2411, de Prompt (bouwnummer 512261, imo 
9647409). De gegevens van de ASD 2411 zijn: 
250 bt, 75 nt; afmetingen L o.a. x B x H (dg) = 
24,47 x 10,70 x 4,60 (5,54) meter. De voortstu-
wingsinstallatie bestaat uit twee Caterpillar- 
hoofdmotoren, type 3516B TA HD+/D, totaal 
vermogen 5680 rpk/4180 kW bij 1600 tpm, op 

twee RR-roerpropellers, type US 255 Mk1, elk 
met een diameter van 2600 mm voor een snel-
heid van 13 knopen en een trekkracht van 68,3 
ton. De bunkercapaciteit is 74,8 m!. Aan boord 
is accommodatie voor vier personen.
In het Calandkanaal loste de Zhen Hua 28 de 
elf pontons, twee StanTugs 1205, twee Shoal-
busters 2709 en een StanLaunch 1305. De 
twee StanTugs zijn bestemd voor de loods-
dienst van Willemstad op Curaçao. De overige 
vaartuigen zijn toegevoegd aan de voorraad. 
De Maja 5, een spillponton 2116, werd overge-
dragen aan Maja Stuwadoors in Rotterdam. 

7-Stars
In Scheveningen vond op 10 april de doopcere-
monie plaats van de laatste van drie identieke 
ijsklasse guardvessels van het type SRS 3509, 
de 7-Stars (bouwnummer BA-614, imo 9721956), 
die door Rederij Groen, Scheveningen, zijn be-
steld bij Maaskant Shipyards. Doopvrouwe was 
Vesla Groeneboom van Dolphin Geophysical. De 
casco’s voor deze vaartuigen werden gebouwd 
bij Crist S.A., Gdynia, waarna de afbouw plaats-
vond bij Maaskant in Stellendam. Het casco van 
de 7-Stars kwam op 8 september gesleept door 
de Poolse mslb Zeus in Stellendam aan. De ge-
gevens van de SRS 3509 zijn: 370 bt, L o.a. x B x 
H (dg ) = 35,00 x 8,70 x 4,40 (3,20) meter. De ener-
gie wordt geleverd door drie Caterpillar-genera-
torsets, type C18, totaal 1500 kW bij 1500 tpm 
voor de aandrijving van twee Veth-roerpropel-
lers (2 x 500 kW) voor een snelheid van 12 kno-
pen en een trekkracht van 17 ton en een elektri-

Aankomst van de Zhen Hua 28 op de Nieuwe Waterweg.

De Perfect en Brake werden bij aankomst in Hamburg verwelkomd door de Prompt.
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sche boegpropeller (90 kW). De bunkercapaciteit 
is 151,9 m!. De hydraulische Heila-dekkraan, type 
HLM25-3S, heeft een SWL van 2 ton bij 10,56 
meter. Aan boord is accommodatie voor zes be-
manningsleden en acht technici. De SRS 3509 is 
ontworpen door het Deense Vestvaerftet ApS uit 
Hvide-Sande. De 7-Stars is de komende vijf jaar 
gecharterd door Dolphin Geophysical.

Chilosco & Dijama
De aan Damen Shipyards gelieerde 189 Ship- 
yard in Haiphong leverde twee Fast Crew Sup-
pliers 5009 op aan LATC Marine Logistics Ltd., 
Lagos, de Chilosco (bouwnummer 547232, imo 
9676589) en de Dijama (bouwnummer 547234, 
imo 9689287). De FCS 5009 heeft een tonnage 
van 439 bt en als afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 53,25 (49,92) x 10,10 x 4,70 (2,68) meter. Het 
achterdek heeft een vrij oppervlak van 240 m" en 
een capaciteit voor 250 ton lading. Aan boord is 
accommodatie voor tachtig personen. Het cas-
co is van staal, de opbouw is van aluminium. De 
FCS 5009 wordt voortgestuwd door vier Caterpil-
lar-hoofdmotoren, type 3512C TA, met een to-
taalvermogen van 6080 pk bij 1800 tpm via ZWVS 
730/1L op vier vaste schroeven voor een snel-
heid van 30 knopen. De twee elektrisch aange-
dreven boegschroeven hebben elk een vermo-
gen van 85 kW. De bunkercapaciteit is 170 m!.

Celestine 
Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessendam 
leverde 20 maart het landingsvaartuig Celes- 
tine (bouwnummer HS2014-008, imo 9757280, 
aanvankelijk Celeste) op aan Peschaud Inter-
national, Port Gentil. Het casco werd op 12 
november 2014 bij Pattje Waterhuizen BV te 
water gelaten. Het vaartuig is gebouwd voor 
inzet op de rivieren en voor de kust van Gabon 
bij de olie- en gaswinning. Als tanker kan de 
Celestine 690 m! brandstof vervoeren. De ge-
gevens van de Celestine zijn: 783 bt, 234 nt, L 
o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 64,50 (60,00) 63.10 x 
13.60 x 2,95 (1,65) meter. De voortstuwing 
wordt geleverd door drie Volvo-dieselgenera-
toren, type D16, met een totaal vermogen van 
1434 kW of 1947 pk bij 1800 tpm voor de aan-
drijving van onder andere drie roerpropellers 
voor een snelheid van 10 knopen. De bunker-

capaciteit is 67 m!. De Celestine is gebouwd 
onder klasse van Bureau Veritas en is op zee 
inzetbaar tot 20 mijl uit de kust.

Madame Kate
Vanaf 24 maart ging het motorjacht van het 
type Amels Limited Edition 199, Madame Kate 
(bouwnummer 5502, imo 1011654), vanuit Vlis-
singen proefvaren nadat het op 31 januari 
werd uitgedokt. Het onder Lloyd’s klasse ge-
bouwde jacht heeft een stalen casco en alu-
minium opbouw. De gegevens van de Ma- 
dame Kate zijn: 1120 bt, L o.a. (w.l.) x B (dg) = 
60,00 (59,70) x 10,32 (3,45) meter. De voortstu-
wingsinstallatie bestaat uit twee Caterpillar- 
hoofdmotoren, type 3512 C, met een vermogen 
van 2 x 1500 kW bij 1600 tpm op twee schroe-
ven voor een snelheid van 16,5 knopen. De 
boegschroef heeft een vermogen van 150 kW. 
De bunkercapaciteit is 139.000 liter. De actie-
radius is bij een snelheid van 13 knopen 5000 
zeemijl. Aan boord is accommodatie voor 
twaalf gasten en vijftien bemanningsleden. De 
Madame Kate is na de in mei 2013 opgelever-
de Event (bouwnummer 5501, imo 1011642) de 
tweede Limited Edition 199 die Amels bouwt.

De 7-Stars is de laatste van een serie van drie (foto Flying Focus).

De FCS 5009 Dijama.

De Madame Kate is de tweede LE 199 van Amels Vlissingen.

De Celestine wordt ingezet in West-Afrika.
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World’s Leading Companies Ask for  
Sustainable Ship Recycling 
Major companies such as H&M, Tetra Laval, ABB, Philips, Volvo and 
Volkswagen do not want to be associated with substandard shipbreak-
ing practices in South Asia and have asked their forwarders, the ship-
ping companies they use to transport their goods, to adopt sustainable 
ship recycling policies. In January, the NGO Shipbreaking Platform pub-
lished its annual list of global dumpers including 641 ships that were sold 
for substandard shipbreaking on the tidal beaches of India, Pakistan and 
Bangladesh. Several of these ships were owned by companies that the 
members of the Clean Shipping Network (CSN), a network of 32 multina-
tionals, use to transport their products. CSN members have reacted to 
this practice with a statement condemning the breaking of ships on tidal 
beaches. Shipping companies mentioned on the list of “dumpers” are 
asked to review their policies regarding the selling and recycling of end-
of-life vessels. Eleven of the CSN members even went further by send-
ing a letter directly to their business partners in the maritime industry 
stating that working with companies that do not deal responsibly with 
this issue is unacceptable for them. (NGO Shipbreaking Platform) 

Marshall Islands Calls for Global Cut in 
Shipping Emisions
The world’s third largest shipping register, the Marshall Islands, 
has called for the setting of a new global target for reducing green 
house gas emissions from international shipping in a submission to 
IMO. It is stated in the submission: ‘While the sector currently con-
tributes only three per cent of global emissions, its projected 
growth is a real cause for concern. Without urgent action, it is esti-
mated the sector could soon account for between six and fourteen 
per cent of global emissions, as much as the entire European Union 
emits today.’ (World Maritime News) 

Finnish Research Vessel to Run  
on Bio-Oil
The Finnish Environment Institute (Syke) will start using bio-oil made 
from food industry by-products to power its marine research vessel 
the Aranda. The bio-oil is made from used vegetable oils and fish 
guts. Earlier, the vessel already switched to bio-oil for heating. For 
propulsion, they will start burning a mixture of mineral-based marine 
diesel and bio-oil in the main engines, looking to find the optimal ra-
tio for efficient and economical engine operation with the highest 
possible proportion of bio-oil. This change of fuel is part of a large 
refurbishment process which started last year and will be completed 
by 2018. These upgrades should make the Aranda one of the most 
environmentally friendly ships operating in the Baltic and Arctic 
seas. (World Maritime News)

Twelve Metre Freak Wave at North Sea
On the 31 March, a freak wave of twelve metres was measured at a 
North Sea Wind Energy Park. It was measured by a Radac WaveGuide 
Height and Tide measuring system at a distance of some ten kilo-
metres off the Dutch coast. The significant wave height measured was 
5.20 metres, the monster wave 12.20 metres. (Maasmond Maritime) 

Shipping Losses Lowest in Ten Years
Shipping losses of ships of over 100 gross tonnes continued their 
long term downward trend with 75 accidents reported worldwide in 
2014, making it the safest year in ten years. Losses declined by 32 
per cent compared with the previous year and were well below the 
ten-year loss average of 127. Since 2005, shipping losses have de-
clined by fifty per cent. Cargo and fishing vessels accounted for over 
fifty per cent of all 2014 losses. The most common cause of total 
losses is foundering (sinking/submerging), accounting for 65 per cent 
of losses in 2014 (49). Grounding was the second most common 
cause with thirteen ships whilst four vessels were lost due to fire/ex-
plosions. According to this Allianz report, there were 2773 shipping 
incidents (casualties) globally (including total losses) in 2014. De-
cember is the worst month for losses in the Northern Hemisphere 
and August in the Southern Hemisphere. 
On the same subject, it was stated by the International Union of Ma-
rine Insurance (IUMI) that the cost of salvage and wreck removal is 
dramatically increasing. It is also shown by IUMI’s statistics that car-
go theft, mysterious disappearance and misappropriation of cargo is 
growing in severity. The insurers further warned that overreliance on 
electronic navigation has to be addressed and that greater levels of 
training in this respect need to be implemented. (Allianz and IUMI) 

Door ir. W. de Jong

Majority of Seafarers Content with Life 
at Sea
The preliminary results of the Bimco/ICS Manpower Report 2015 indi-
cate the majority of respondents are content with life at sea. More 
than 500 seafarers have so far responded, representing over forty 
nationalities. Some of the preliminary findings include:
• “Happy ships”, timely wage payments and career promotion op-

portunities were the most popular responses when seafarers 
were asked about the important factors that influenced their de-
cisions to stay with their current employers.

• 66 per cent of the respondents estimated it would take them less 
than three months to secure another job in the industry if they 
chose to leave their current company.

• Basic pay and Internet access were the most popular responses 
provided as improvements in conditions at sea when asked about 
changes within the last two years.

• Even though some respondents stated life at sea is exciting, it 
was also said: ‘It is a great career, but an increasingly techni-
cal and administrative one, so it is no longer as much an adven-
ture as simply a job, albeit one with the possibility of adventure’. 

(Bimco)
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Door H.S. Klos

Hoge verwachtingen voor 
driemaster Shabab Oman II
Eerste confrontatie met concurrenten in 2016 

Sultan Qaboos bin Said Al Said van Oman is van de grote gebaren. Onlangs schonk hij zijn 
volk de driemaster Shabab Oman II, een zeilend opleidingsschip voor de marine van Oman. 
Het cadeau ter waarde van enkele tientallen miljoenen euro’s moest uiteraard een 
verrassing zijn, dus bleef het ook na de overdracht in september vorig jaar wat lang stil.

Interview

De Shabab Oman 

II onder vol zeil 

(foto’s Damen).

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

Een van die zwijgzame betrokkenen was scheepsarchitect Thomas van 
Es (34) van Dykstra Naval Architects in Amsterdam. Het bureau werd 
benaderd door de Britse kapitein Chris Biggins, die ruim twintig jaar 
voer met de houten Shabab Oman I (Jeugd van Oman) en iets groters 
zocht. Van Es: ‘Hij wilde een schip als de Clipper Stad Amsterdam, maar 
dan geschikt voor meer bemanning en met specifi eke veranderingen 
aan het tuig. Ons voorontwerp kwam uit op een schip met een lengte 
over alles van 86 meter, tien meter langer dan de Stad Amsterdam.’
Van Es voer na zijn studie Scheepsbouwkunde in Haarlem en de Enk-

huizer Zeevaartschool drie jaar als vast bemanningslid op de Stad 
Amsterdam. Hij zeilt nog regelmatig en bracht onlangs de door Dyk-
stra Naval Architects ontworpen J-klasser Hanuman naar Antigua.

Ervaringen helpen
Bouwer van de Shabab Oman II werd Damen Shipyards Group, 
mede omdat die in 1999 en 2000 de Clipper Stad Amsterdam en zus-
terschip Cisne Branco bouwde. Die kwamen ook van de tekentafels 
van Dykstra. 
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Interview

Thomas van Es: 

…zwaartepunt 

naar achteren… 

(foto Sander 

Klos).

Het motorschipdeel inclusief de ondermasten werd van high tensile- 
staal bij Damen in Galati gebouwd en vanaf begin januari 2014 in 
Vlissingen afgebouwd, getuigd, van houtwerk voorzien en in gebruik 
gesteld.
Het lijnenplan werd mede aangepast op basis van sleepproeven 
met de Stad Amsterdam op de TU Delft. ‘De mizzen-mast op de Stad 
Amsterdam wordt minder gebruikt, omdat die druk een grotere roer-
hoek vraagt. We zijn daarom gaan spelen met de romp, zodat die 
meer “meestuurt”. Tevens is het roerblad vergroot en de voorvoet 
meer afgerond, waardoor het zwaartepunt naar achteren ver-
schuift,’ licht Van Es enkele ingrepen toe.
De opdrachtgever had bovendien enkele specifieke wensen voor dit 
special purpose-schip. ‘Brugvleugels boven op de stuurhut, ribs in 
plaats van de reddingsloepen en het schip moest vooral groter en 
sneller worden.’
Verder kreeg commanding officer Saif al Rahbi - anders dan de ka-
pitein van de Stad Amsterdam - een ruim onderkomen, inclusief 
kantoortje en ontvangstruimte. Achter zijn verblijf ligt helemaal ach-
ter op het schip een luxueuze ruimte voor vier vipgasten.

Dubbelschroefs
‘Het schip was ontworpen voor dubbelschroefs aandrijving, mede 
uit oogpunt van redundancy. Ook werd een derde generator toege-
voegd voor de airco en de elektrische boegschroef. De airco is be-
meten op een watertemperatuur van 35 graden Celsius en een bui-
tentemperatuur van 50 graden en heeft een capaciteit van 200 
procent. Weer vanwege de redundancy.’
Onder de verblijven van vips en commanding officer, achter de cen-
traal gelegen kombuis, huizen de negen officieren. Voor de kombuis 
liggen de verblijven van de 44 bemanningsleden. Daar weer onder 
huizen de 36 trainees.

Kleiner en trager
De Shabab Oman I werd in 1971 in Schotland gebouwd als zeil- 
opleidingsschip Captain Scott. Hij heeft een lengte over alles van 
52 meter, een deklengte van 44 meter, is dertig meter hoog en 
kan 1020 vierkante meter zeil voeren. In 1977 verhuisde het schip 
naar Oman en deed ook dienst als cultureel ambassadeur van 
Oman. De bemanning valt bij zeilparades op door haar zang, 
dans en opzwepend getrommel.
In internationale tallshipraces was de Friendship Trophy het 
hoogst haalbare voor het houten en niet zo snelle scheepje. Hij 
moest het in de A-klasse dan ook opnemen tegen concurrenten 
als de Mir, Statsraad Lehmkuhl en Stad Amsterdam. Deelname 
hield de bemanning gemiddeld een halfjaar bezig, inclusief de 
4000 mijl van Oman naar Europa en weer terug. 
Het schip heeft nieuwe generatoren gekregen en volgens Van Es 
komt hij mogelijk als museumschip in de hoofdstad Muscat te 
liggen.

Oog voor onderhoud
Bij het tuig en het dekbeslag hechtte de klant veel waarde aan on-
derhoudsvriendelijkheid. Daarom is de verstaging met terminals en 
niet met lussen aan de mast bevestigd en worden de stagen met 
spanners bediend. Voor het staande want en de zalingen werd rvs 
gebruikt. Van Es: ‘De masten en ra’s zijn van Alustar. Dat materiaal 
heeft zich op de Stad Amsterdam bewezen. Mogelijk nadeel van rvs 
is wel, dat het door fatigue plotseling kan breken. Gegalvaniseerd 
draad is beter te controleren. Maar bij goed onderhoud en verant-
woord gebruik zal dat wel meevallen.’ 

Hoog Hollands gehalte
De stuurhut bevat twee consoles, waaronder één voor de trainees. 
Voor de stuurhut staat de roerganger in de open lucht met voor hem 
een wat uit de toon vallend kompas (niet van karakteristiek messing, 
maar plat en wit). Iets verder naar voren is de console met motor- 
en navigatie-instrumenten ondergebracht in een klassiek ogende 
binnacle box, compleet met houten pootjes.
Van Es wijst op de Arabische trekjes van het ontwerp. Waarbij het 
overigens oppassen geblazen was met voor de islam onwelgevalli-
ge symbolen, zoals kruisvormen. Arabisch zijn onder meer de met 
snijwerk versierde traptreden en met houtwerk verhulde ventilatie-
openingen. ‘Reudenroos heeft het sierwerk aan de buitenzijde van 
de romp gemaakt, De Klerk uit Werkendam deed het houtwerk aan 
dek, alles in teak. Het houten dek werd vervaardigd door Gemini, de 
zeilen door UB Sails. In de zeilen prijkt het wapen van Oman met 
centraal daarin de traditionele gekromde dolk, de khanjar. Ventis 
maakte de houten lijzeilspieren voor de voormast en de vlaggenstok 
en Slo-rid uit Amsterdam de twee jarvislieren en vier grote kaap-
standers, elk vier ton sterk. Klokkengieter Royal Eijsbouts goot de 
klassieke vorm in brons. Ze zijn elektrisch, maar zullen meestal met 
de hand worden bediend.’
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Interview

Biskaje en de Straat van Gibraltar volgens Van Es en tuigmeester 
Tefsen regelmatig snelheden van veertien knopen gemeten. Tefsen: 
‘Er is dus een goede kans dat de Shabab Oman II sneller zal zijn dan 
de Stad Amsterdam, wat op zich geen verrassing is vanwege de 
langere waterlijn en het hogere tuig. De Stad Amsterdam heeft een 
waterlijn van 60,5 meter en kan 2200 vierkante meter zeil voeren. De 
Shabab Oman II heeft een 11,5 meter langere waterlijn en 500 vier-
kante meter meer zeil.’
De twee clippers kunnen hun krachten mogelijk volgend jaar meten 
tijdens de STI Tallships race.

Het staande en lopende want werd geleverd door en gefabriceerd 
bij firma Van de Gruyter uit Vlissingen in samenwerking met Sail- 
master. De projectleiding over de fabricage van de diverse tuigcom-
ponenten en de bouw van de tuigage tot zeilklaar werd verzorgd 
door Sailmaster BV uit Harlingen. Stahlbau Nord uit Bremerhaven 
leverde de aluminium rondhouten.

Scherper brassen
Tijdens de proefvaart bleek vooral de brashoek verbeterd. ‘Die hoek 
tussen ra en hartlijn van het schip bedraagt op de Stad Amsterdam 
34 graden en wordt mede bepaald door de staglussen rond de mast 
en de plaats van de verstaging. Maar met behulp van een 3D-pro-
gramma is die hoek op de Shabab Oman II verkleind tot circa dertig 
graden. En dat scheelt nogal op aandewindse koersen.’
Op de uitbrengreis waren naast Van Es zes kwartiermeesters, kapi-
tein Richard Slootweg, trainingsdeskundige Stephan Kramer van 
RoodBovenGroen en tuigmeester Richard Tefsen van Sailmaster 
aan boord. ‘De bemanning had zes weken getraind op de Stad Am-
sterdam en wij keken mee. Ik maakte een datasheet met snelheden 
bij diverse zeilvoeringen, dat de officieren gaan bijhouden en wat 
leidt tot een polair diagram van optima onder de gegeven omstan-
digheden. We hebben geen windtunneltesten met het schip gedaan, 
omdat het tuig complex is en veel variaties mogelijk maakt. Boven-
dien hadden we onze ervaringen met de Stad Amsterdam, dus het 
was in dit geval niet zo nodig. En wanneer je overweegt iets aan het 
tuig te veranderen, dan kom je er vaak achter dat er al een goede 
keus uit het verleden achter zit. Deze tuigage uit het eind van de 
zeiltijd is de meest uitgewerkte die er is.’

Veertien knopen
Op de thuisreis naar Muscat werden bij stevige wind in de Golf van 

Driemaster in cijfers
Lengte over alles (over dek) 84,70 m (67,90 m)
Breedte midscheeps 11,10 m
Diepgang 6,70 m
Kruiphoogte 49,50 m
Waterverplaatsing 1300 ton
Zeiloppervlak maximaal 2630 m2

Zeiloppervlak aan de wind 2270 m2

Maximale snelheid onder zeil 18 knopen
Idem op de motor 11,5 knopen
Hoofdmotoren 2 x 634 kW bij 1800 tpm
Schroeven 2 x 1625 mm
Boegschroef 315 kW
Generatoren 3 x 215 ekW bij 1800 tpm
Noodgenerator 95 ekW bij 1800 tpm
Zeillieren 2 x Jarvis
Zeilgarderobe  26 zeilen (16 vierkante, 9 stagzeilen,
 1 gaffelzeil, 6 lijzeilen)

De stuurhut biedt ruimte aan trainees. Het stuurwiel met het nogal moderne kompas. 
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Door ir. W. de Jong

Happy Tanker Owners, 
Idling Bulk Carriers
World Shipbuilding and Shipping in 2015

The 2014 world shipbuilding production was smaller than in previous years, but still 
large. And the order books did continue to show growth in 2014, but that drastically 
changed in the fi rst quarter of this year. Shipping sectors vary strongly in their 
performance. Still, the shipping industry remains important to Europe. Where do 
shipbuilding and shipping stand in 2015? An overview.

Wereldscheepsbouw

Healthy growth 

in the cruise 

industry has 

caused Viking 

Cruises to 

venture into 

ocean cruises 

with its latest 

addition to the 

fl eet, the Viking 

Star (picture 

Viking Cruises).

The order book in table 1 below shows the number of ships on order 
is still behind compared to 2011 and 2012, but has been growing 
since 2013. The same holds true for gross tonnage and compen-
sated gross tonnage.

Table 1. Shipbuilding order book per 1 January (statistics from IHS-Fairplay). Table 2. World shipbuilding, completions 2005-2014.

2011 2012 2013 2014 2015

No of ships 7345 6210 5550 5954 6144

Gross tonnage (m GT) 231.2 185.9 160.4 182.9 197.4

Compensated gross 
tonnage (m CGT)

118.2 98.6 88.7 100.4 108.1

Year m.CGT
2005 29.2
2006 34.4
2007 35.2
2008 42.4
2009 44.8
2010 52.0
2011 51.6
2012 48.4
2013 38.4
2014 36.3
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Willem de Jong is oud-directeur van Lloyd’s Register 
Londen en als redacteur verbonden aan SWZ  
Maritime.

Table 2 shows the development of the actual worldwide shipbuild-
ing production over the last ten years. It shows production went 
down from well above 50 m.CGT to less than 40 m.CGT. The present 
figures, however, are still considerably higher than before the year 
2000, almost double in fact.
Table 3 shows the order book per 1 January 2015 for the major ship-
building countries, whilst table 4 gives a picture of the performance 
of shipbuilding areas in 2014 and the order book at the beginning of 
this year.
These figures show that as far as completions are concerned, China 
and Korea are about equally strong, with Japan nicely keeping its 
position as third major player. In 2014, Korea, China and Japan to-
gether produced well over eighty per cent of the world production. 
The Chinese order book is usually much larger than that of Korea, 
but not all orders at Chinese yards lead to ships in the water due to 
delays, cancellations and bankruptcies. The number of active Chi-
nese yards has gone down considerably and it is expected that pro-
cess has not yet ended. In addition, Korean yards are struggling as 
well, but so far, this has not effectively led to a reduced production 
capacity. That may come when contracts for offshore projects dry 
up due to the low oil price, which so far to a certain extent compen-
sated for less orders from commercial shipping companies. The or-
der book of the three leading Korean yards in the period 2012-2013 
were filled up for 62.5 per cent with offshore projects. Japanese 
yards benefitted from a weaker national currency. 
So far, all figures reported were relatively positive, but the number 
of new orders placed in the first quarter of this year shows a differ-
ent picture. According to Lloyd’s List, these figures suggest the 
shipbuilding industry has entered a down cycle, with order collaps-
es being witnessed in across most sectors and nations. According 
to Clarksons’ data, there were 211 cargo vessels of 16.6 m.Dwt or-
dered in the first quarter of this year, against 832 totalling 50.6 m.
Dwt during same period of last year. Except for the LNG sector, new 
building orders for all types of vessels dropped year on year. Be-
cause many yards still have an order book to keep them busy for 
some time, prices are still reasonably stable.

Table 3. Order book per 1 January 2015 by country of build.

Table 4. Shipbuilding activity by area.

Order Book

No m.GT m.CGT

China, People’s Republic of 2454 80.452 40.641
Korea, South 865 61.08 31.244
Japan 941 32.875 17.442
Philippines 83 4.611 2.156
Brazil 163 3.984 2.647
Romania 82 2.214 1.215
Chinese Taipei 40 1.659 0.903
Vietnam 181 1.535 1.227
Germany 28 1.491 1.444
Italy 26 1.46 1.633
United States of America 124 1.285 1.156
France 7 0.729 0.659
Croatia 30 0.588 0.412
Turkey 124 0.4 0.667
Finland 9 0.351 0.404
Russia 48 0.287 0.338
Netherlands 73 0.277 0.412
Iran 16 0.251 0.141
India 123 0.222 0.485
Indonesia 109 0.197 0.367
Poland 66 0.182 0.33
Bangladesh 53 0.138 0.21
Other builders 503 1.122 2.012

World Order Book Year 2014

Per 1 January 2015 Completions Orders Reported

No m.GT m.CGT No m.GT m.CGT No m.GT m.CGT
Korea, South 865 61.1 31.2 382 25.2 12.5 306 21.3 11.4
Japan 941 32.9 17.4 508 14.0 5.9 417 13.6 7.1
China, People's Republic of 2454 80.5 40.6 889 23.7 12.2 708 23.4 11.6
EU-27 364 6.9 6.5 195 2.6 2.0 131 2.5 2.5
Europe (other) 255 1.5 1.8 142 0.4 0.7 100 0.8 0.8
Rest of the world 1269 14.5 10.5 695 3.5 3.2 266 3.5 2.2
Totals 6148 197.4 108.1 2811 68.5 36.6 1928 64.9 35.5
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Table 5 gives a picture for the major ship types of the present fleet 
and the order book, based on recent figures from Clarkson.

Rosy Picture for Crude Oil Tankers  
The shipping sector provides a very varied picture. At present, the 
crude oil tanker owners enjoy a healthy market, caused by a lower 
oil price which stimulates demand. Moreover, the order book for 
tankers is at its lowest point since 1997, which limits vessel supply 
for at least the coming two years whilst the ton-miles will increase 
due to other suppliers and increasing distances. Floating storage is 
a further positive factor and the tanker operators also benefit from 
lower bunker costs. So all in all, a seemingly rosy picture which of 
course could easily change if owners start ordering too many new 
buildings or convert too many bulk carrier contracts to tankers. Dur-
ing the first quarter of this year, fifteen contracts for Cape size bulk 
carriers were changed into crude oil tankers.
For owners operating chemical tankers, 2015 is expected to be a 
challenging year. In 2014, the chemical tanker trade contracted by 
1.2 per cent whilst the fleet grew by 4.4 per cent. This year’s in-
crease in fleet size is estimated to be some 7 per cent. Trade is ex-
pected to improve in 2016.

Growing Fleet of LNG Tankers
The LNG tanker fleet shows strong growth, with 72 large LNG car- 
riers being ordered in 2014 following the 130 which have been or-
dered (and most of them meanwhile completed) since 2010. Korean 
yards received the bulk of these high value contracts. The world’s 

Wereldscheepsbouw

Table 5. Cargo fleet, existing and on order.

The Baltic Dry Index.

Existing Fleet 1 April 2015 Order Book

No m.Dwt No m.Dwt % Fleet

Oil tankers >10k dwt 4424 479.0 607 73.2 15.3
Oil tankers <10k dwt 5017 13.2 66 0.3 2.1
Chemical tankers 3453 39.2 250 5.5 14.1
Bulkers 10.386 761.4 1843 151.4 19.9
LPG carriers 1284 17.3 226 7.4 42.9
LNG carriers 421 33.3 163 13.0 38.9
Containerships 5126 231.0 422 38.5 16.7
Multi-purpose 3222 29.2 124 1.9 6.5
General cargo 14.503 32.3 76 0.5 1.5
Ro-Ro 1258 8.0 21 0.5 6.7
Car carriers 777 12.2 59 1.2 9.7
World cargo fleet 58.017 1683.7 4608 296.5 17.6
Total world fleet 89.267 1757.9 5492 304.8 17.3
Total world fleet ($bn) 901.6 303.5 33.7
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present, about forty cruise ships are on order, with the exception of 
two, all at European yards. The average capacity of these ships is 
around 2600 beds per ship, the largest being for 5400 passengers. This 
building programme includes nine “next generation” cruise ships 
which at the end of March, Carnival Corporation announced to build in 
Europe. These ships will be built under a long term partnership with the 
yards of Fincantieri and Meyer during a four year period starting in 
2019. This year also saw a new player in the ocean cruising business: 
Viking Ocean Cruises. Viking is very well known for its river cruise ships, 
operating on many rivers around the world, but has now also taken the 
step to sea. The Viking Star is the first of a series of four identical ships, 
built at Fincantieri, can accommodate 928 passengers and flies the 
Norwegian flag. The present fleet of ocean going cruise ships counts 
some 500,000 beds and the number of cruise passengers has grown 
from 10 million ten years ago to an expected 23 million this year. 

No Growth in Multi-Purpose
Although 2014 proved to be a better year for multi-purpose vessels 
(MPVs), defined as dry cargo vessels of at least 2000 dwt with grain, 
bale and container capacity and lifting gear, there is little to suggest 
that the MPV market will show further improvement in the short 
term. Drewry has analysed that the volume of cargo for this sector 
is expected to rise by an average annual rate of 5 per cent from 
2014 to 2019. The MPV fleet contracted in 2014 and will hardly grow 
in the coming years. The figure below shows the MPV fleet develop-
ment to 2019 as suggested by Drewry. 
New buildings replacing the relatively simple ships being demol-
ished are usually more advanced project carriers, so the resulting 
transport capacity will grow. Furthermore, competition from con-
tainers and handy size bulk carriers will contribute to keep rates 
low. 
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thirst for natural gas continues to grow and is expected to outstrip 
oil and coal demand in the years to come. Royal Dutch Shell wants 
to be leader in this field. A successful take-over of the BG group will 
give Shell control over more than eighty large LNG carriers.

Record Lows for Dry Cargo 
In the dry cargo sector, bulk carrier owners are suffering with a 
Baltic Dry Index breaking record lows. See the Baltic Dry Index 
Trends for 2013, 2014 and 2015 on the previous page. According to 
The Economist, this disastrous situation says more about the own-
ers than about the state of the world economy. In other words, to a 
great extent, it is a self-inflicted problem due to the growth in ca-
pacity running ahead of the growth of demand. Following the finan-
cial crisis in 2008, the Baltic Index plummeted and initially that led to 
less new building contracts and accelerated scrapping of bulkers. 
However, the short lived upturn of 2013, with much better rates 
again, induced a flurry of orders and as a result too many ships to-
day and tomorrow. The balance should be restored by less ordering, 
temporary lay-up, increased scrapping, slow steaming, cancelling 
of orders and converting of orders to other ship types. This may well 
take a couple of years.

The Sky Is the Limit
The growth of the LNG carrier fleet over the past years has been remark-
able and perhaps unexpected for most of us. But the real revolution took 
place in the containership sector. Since Maersk took the initiative to build 
the Emma Maersk series, the sky became the limit. These ships, initially 
claimed to have a capacity of some 13,000 teu, but later confirmed to be 
15,500, brought a step change to the sector. After some hesitation, other 
operators felt obliged to follow the leader and many ships of around 
13,000 teu were built. Yet, that was only the first leap, in 2011 followed by 
Maersk ordering the Triple E Class ships of over 18,000 teu. And this chal-
lenge was also taken on by the competition and caused a flurry of con-
tracts for ships with capacities ranging from 18,000 to over 20,000 teu. 
Presently, the fleet contains 200 ships with a capacity of over 12,000 teu 
and an average size of 14,000 teu whilst the order book contains 110 of 
such vessels with on average a capacity of over 16,000 teu. This appetite 
for these ULCVs (Ultra Large Container Vessels) is making it much harder 
for the liner companies to match supply and demand. With clever alli- 
ances and slow steaming, the operators try to control the effects of this 
unbalance on the rates. But for most operators with very doubtful results. 
Unless the world economy picks up very quickly, this shipping sector will 
suffer from overcapacity for quite a while. It was certainly not a healthy 
sign that MSC had to cancel the maiden trip of its 19,224 teu MSC Oliver 
in early April due to lack of cargo and instead had to keep the ship tem-
porarily idle. And that was not the only sailing cancellation of an ULCV in 
this period. However, the charter market for the smaller container ships, 
between 1000 and 4000 teu, has improved over the last couple of months.

From 10 to 23 Million Passengers
The cruise ships appear to be a very healthy sector of the shipping in-
dustry, at least by judging the recent flow of new building contracts. At Suggested MPV fleet development to 2019 (’000 dwt) (from Drewry Maritime Research).
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50% Amount by which the
total economic contribution
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of EU-approved state aid measures.1
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year. Six candidates are in the running to succeed him, coming from 
Denmark, Cyprus, Kenya, Russia, Korea and the Philippines respec-
tively. The decision about who will take over from Mr Sekimizu will 
be taken this summer. For international shipping, it is important that 
this organisation will be headed by an excellent leader who is able 
to steer its work with vision and expertise. He will have to find solu-
tions for a number of outstanding questions such as the Ballast Wa-
ter Management Convention which was adopted in 2004, but is still 
not ratified. This is not so much caused by objections against the 
principle of ballast water management, but by uncertainty over how 
to test the systems for initial approval and how to monitor correct 
operation in practice. It is important that in such cases, the IMO 
takes and keeps the lead because otherwise individual countries 
(such as the USA) or blocks of countries (such as the EU) will intro-
duce their own regulations, which would be very detrimental for in-
ternational shipping. 
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The Value of the EU Shipping Industry
At the recently held symposium Maritime Industry 2015, organised 
by Management Producties, a comprehensive picture was given of 
the Dutch maritime industry and some of its present day challenges. 
In one of the presentations, reference was also made to the study 
carried out by Oxford Economics on behalf of the European Commu-
nities Shipowners’ Association (Ecsa). This study shows the impor-
tance of shipping for the EU as demonstrated with the infographic 
below. 
The full report from Oxford Economics may be downloaded from our 
website, www.swzonline.nl. More about this symposium may be 
found elsewhere in this issue. 

Challenges Await New IMO Secretary-General
Mr. Koji Sekimizu, the present Secretary-General of the Internation-
al Maritime Organisation (IMO), will step down at the end of this 

The shipping industry remains important for the EU.
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Door A.A. Oosting

‘ Bij een premium schip moet je 
gelijk aan Nederland denken’

Zoals de meesten bij een “premium auto” automatisch denken aan de Duitse 
automobielindustrie, zo moet wat Hans Voorneveld betreft bij een “premium 
schip” gelijk aan Nederland worden gedacht. ‘Het zou fi jn zijn als we dat met 
onze industrie weten te bereiken,’ zegt de nieuw aangetreden voorzitter van 
Netherlands Maritime Technology (NMT) in een interview tijdens het 
innovatie-event in april op de ss Rotterdam. 

Interview Antoon Oosting is freelance 
maritiem journalist.

Voorneveld is in het dagelijks leven executive director cargo ves-
sels en marine components van Damen Shipyards Group en als 
NMT-voorzitter opvolger van oud IHC Merwede-directeur Sjef van 
Dooremalen. Die nam op 21 mei tijdens de netwerkbijeenkomst van 
NMT in het Haagse Madurodam offi cieel afscheid na vijf jaar voor-
zitter te zijn geweest van achtereenvolgens Scheepsbouw Neder-
land en sinds vorig jaar NMT. In het bestuur van NMT wordt Voor-
neveld als vice-voorzitter namens de VNSI (de werven) opgevolgd 

door Tom de Vries van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Vice-
voorzitter namens de HME (toeleveranciers) blijft Bas Ort van 
Zwartbol Advocaten. 
Met Voorneveld (62) heeft NMT opnieuw een voorzitter met een langja-
rige loopbaan in de scheepsbouw, maar anders dan Van Dooremalen 
iemand die dus ook nog gewoon in dienst is bij een scheepsbouwer. En 
iemand die zelf aan meerdere kanten, als gebruiker, toeleverancier en 
bouwer, de scheepsbouw heeft leren kennen. Want na een opleiding 

Voorneveld: ‘Het 

concurrentiesys-

teem moet eerlijk 

zijn.’
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hts-scheepsbouw (Dordrecht) in 1977 begon hij bij de centrale techni-
sche dienst van Boskalis onder de in die tijd bekende ingenieur Ike Za-
bel. Na vervolgens nog eens drie jaar als projectingenieur te hebben 
gewerkt bij GustoMSC, trad hij in 1981 in dienst bij Damen waar hij in 
verschillende functies zou werken om in 2006 executive director te wor-
den. En sinds 2010 was hij voorzitter van de VNSI als opvolger van de 
twee jaar geleden overleden oud-Verolme-directeur Fred van der Wal.

Met de paplepel
De in Amsterdam geboren Voorneveld is opgegroeid in Dordrecht en 
hoewel niet direct uit een milieu van scheepsbouwers of zeevaren-
den hadden zijn ouders wel een boot. Zijn moeder was een zeilster. 
‘Die had in de jaren dertig al een zeilkano,’ vertelt Voorneveld. Daar-
mee kreeg hij de liefde voor het water met de paplepel ingegoten.
Voorneveld is nu zelf de trotse eigenaar van een 48-voets Koopmans- 
zeiljacht waarmee hij nog eens de Atlantische Oceaan hoopt over te 
steken. Daar was hij eigenlijk net mee begonnen, maar met het oog 
op het voorzitterschap van NMT heeft hij die reis voorlopig even uit-
gesteld. Het jacht ligt nu in Portugal waarmee hij deze zomer moge-
lijk nog een keer op en neer naar de Azoren wil zeilen.

Op zoek naar verbinding
Hij wil in ieder geval gewoon doorwerken tot op zijn minst zijn 65ste. 
Dat hij naast het voorzitterschap gewoon bij Damen blijft werken 
hoeft wat hem betreft geen probleem te zijn. ‘Natuurlijk hebben we 
bij mijn kandidatuur gesproken over mogelijke belangenverstrenge-
ling. Maar ik ben zelf van mening dat het risico hierop niet zo groot 
is. Als voorzitter moet je zoeken naar wat ons verbindt en niet wat 
ons verdeelt. Volgens mij kan het ook een voordeel zijn als iemand 
nog volop actief is in het veld,’ zegt Voorneveld. 
Overigens is er voorafgaande aan de benoeming een uitgebreide 
ronde geweest om na te gaan of er wel voldoende draagvlak voor 
zijn kandidatuur zou zijn. Dat bleek unaniem het geval te zijn. Voor-
neveld zegt met veel genoegen ja te hebben gezegd tegen het voor-
zitterschap, juist omdat hij zoveel belang hecht aan een goede be-
langenbehartiging van de hele maritieme sector en maakindustrie. 
Zijn belangrijkste drijfveer is ook de uitstraling naar de buitenwereld 
van NMT als belangenorganisatie verder te versterken. NMT is een 
associatie met formeel twee leden, VNSI (scheepswerven) en 
VHME (toeleveranciers), maar naar buiten toe worden die twee na-
men niet meer gebruikt sinds de introductie van NMT in mei vorig 
jaar. NMT is de nieuwe naam voor Scheepsbouw Nederland dat per 
1 januari 2008 van start ging. 
‘Sindsdien heeft iedereen in beide geledingen de voordelen van 
bundeling gezien. Natuurlijk blijven de belangen soms verschillen, 
toeleveranciers willen ook graag naar het buitenland leveren en 
werven willen ook vrij zijn in de keuze van hun toeleveranciers,’ 
zegt Voorneveld. ‘Maar wat je ziet is dat werven en toeleveranciers 
steeds dichter bij elkaar komen. Ik ben er vanaf het begin bij betrok-
ken geweest en ik kan me slechts één of twee gelegenheden be-
denken waarbij onze belangen uiteen liepen. En dat is heel weinig 
in zo’n periode.’

Opiniëren
Hans Voorneveld zit namens de KNVTS ook in het bestuur van 
SWZ Maritime en was voorheen ook voorzitter van de KNVTS 
zelf. ‘De sector gaat mij echt aan het hart,’ zegt hij over het 
waarom van zijn betrokkenheid. Voor de KNVTS ziet hij naast de 
taak van het verspreiden van kennis meer dan voorheen ook een 
opiniërende en meningvormende rol weggelegd. ‘Dat zou ook het 
belang van de KNVTS en SWZ Maritime kunnen vergroten,’ aldus 
Voorneveld.

Een heel belangrijk punt voor de toeleveranciers, maar ook voor de 
werven blijft volgens Voorneveld de exportondersteuning. ‘Dat doen 
veel bedrijven ook zelf, maar je ziet op beurzen dat ze ook steeds 
vaker meedoen met een gecombineerde stand. Je ziet op dat punt 
werven en toeleveranciers bij elkaar komen. En verder wordt er na-
tuurlijk van beide kanten veel gebruikgemaakt van de door NMT 
aangeboden trainingen,’ zegt Voorneveld.

Organische samenwerking
Dat vaker dan voorheen gezamenlijk optrekken vertaalt zich ook in 
de groei van het co-makership. ‘Op het gebied van het meer bij el-
kaar brengen van scheepsbouwers en toeleveranciers als co-ma-
kers hebben we de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Het ont-
wikkelen van integraal samenwerken heeft bij de meeste werven en 
toeleveranciers wonderwel goed uitgepakt,’ zegt Voorneveld. Vol-
gens de nieuwe NMT-voorzitter blijkt dat ook uit het op 21 mei ge-
presenteerde klanttevredenheidsonderzoek.

Voorneveld sluit ook niet uit dat er op de langere termijn misschien 
ooit een einde komt aan het bestaan van de twee aparte verenigin-
gen VNSI en VHME. Maar volgens de nieuwe NMT-voorzitter wordt 
nu nog belang gehecht aan behoud van de eigen identiteit. Voorne-
veld: ‘Je ziet dat we steeds dichter bij elkaar komen, maar het be-
staan van de twee aparte geledingen hindert ons ook niet. Wat mij 
betreft moet samenwerking organisch steeds beter gaan.’
Voorneveld wijst erop dat die samenwerking op het niveau van NMT 
al volledig is doorgevoerd. Daar waar het bureau voorheen nog 
werkte voor VNSI dan wel HME is de taakverdeling nu georgani-
seerd in drie pijlers van human capital, innovatie en markt. ‘In het 
bureau vind je dat onderscheid naar de twee geledingen niet meer 
terug,’ aldus Voorneveld.

‘Een opiniërende rol kan het 
belang van SWZ Maritime 

vergroten’
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druk staan zijn bijvoorbeeld de baggerij en de werkboten. En ook 
ziet hij een groeiende behoefte aan nieuwere, efficiëntere, schone-
re schepen met lagere exploitatiekosten. ‘Ik zie weer opdrachten 
voor dergelijke schepen geplaatst worden. Voor een aantal werven 
biedt dit zeker weer marktkansen,’ aldus Voorneveld.
En ook de offshore-windindustrie biedt kansen. ‘Daar lopen een aan-
tal mooie projecten voor,’ zegt de NMT-voorzitter. En hij voorziet dat 
ook de shortsea, die na een aantal heel slechte jaren weer een lich-
te opbloei vertoont, de komende jaren weer voor orders kan gaan 
zorgen. Verder signaleert hij veel belangstelling voor door gas aan-
gedreven schepen, voor onder andere de ferrymarkt. Het enige ech-
te zorgenkind blijft volgens de nieuwe NMT-voorzitter de binnen-
vaart. Nieuwbouw in dat segment is volgens hem nog steeds erg 
moeilijk.

Oppositie voeren
Maar waar Voorneveld zich echt zorgen over maakt is de nieuwe 
versie van de Spaanse Tax Lease. Nadat de eerste versie hiervan 
door de Europese Commissie was verboden kregen de Spaanse 
werven enige tijd geen enkele order meer. Maar sinds de introduc-
tie van de tweede versie hiervan veroveren de Spanjaarden weer 
flink wat orders, ook uit Nederland. Zo gingen de opdrachten voor 
een nieuwe veerboot voor Texel en twee baggerschepen voor Van 
Oord naar LaNaval in Bilbao. 
Voorneveld vindt dat hierdoor het level playing field verstoord is en 
heeft zich voorgenomen oppositie te voeren tegen dit concurren-
tievervalsende systeem. ‘Als je echt van mening bent dat er sprake 
is van oneerlijke concurrentie, dan moet je dit natuurlijk wel kun-
nen aantonen en dat is niet makkelijk,’ zegt Voorneveld. Hoe moei-
lijk dat aantonen ook mag zijn, de voorzitter is niet van plan het er-
bij te laten zitten. ‘Als je niets doet, leidt dit tot een subsidieoorlog. 
Dat is niet goed want dan concurreer je niet meer op kwaliteit en 
efficiency.’

Beter ons best doen
Hoewel Voorneveld op zich absoluut niet ontevreden is over de 
samenwerking tussen scheepsbouwers en Nederlandse reders is 
daar volgens hem mogelijk toch wel wat in te verbeteren. ‘Zowel 
tussen de brancheverenigingen als tussen individuele reders en 
werven is er vaak sprake van een heel goede samenwerking. Als 
we dan toch een order verliezen, dan heeft dat vaak te maken met 
de prijsstelling. Je kunt een reder natuurlijk niet verbieden in het 
buitenland te bestellen als hij daar goedkoper uit is. Het is dan 
jammer dat wij de order verliezen, maar dan zullen we gewoon 
nog beter ons best moeten doen een concurrerend aanbod te 
doen. Maar dan moet het concurrentiesysteem natuurlijk wel eer-
lijk zijn.’
Beter je best doen als bouwer kan volgens Voorneveld ook door sa-
men met de reder nog intensiever te kijken naar nieuwe concepten 
en innovaties. Voorneveld: ‘Hoe kunnen we onze schepen nog ver-
der verbeteren? Daar zou je samen misschien nog meer uit kunnen 
halen.’

Kennis hebben en behouden
Als voorzitter van NMT is Voorneveld natuurlijk een groot fan van de 
Nederlandse maritieme maakindustrie. Maar over het door sommigen 
gewenste terughalen van productie naar Nederland is hij minder uitge-
sproken. ‘Ik denk dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Je moet je 
allereerst afvragen of het zin heeft daaraan te werken. Ik denk dat het 
belangrijk is dat we hier onze denkkracht, onze productontwikkeling en 
onze productiekennis hebben en behouden. Maar het is niet gezegd dat 
je altijd in Nederland moet produceren. Soms is het met het oog op je 
afzet zoals in Azië zelfs van belang dat je ook daar produceert. En soms 
zijn de lasten in Nederland gewoon te hoog voor wat je wilt doen.’
Voorneveld zegt het dan ook moeilijk te vinden een algeheel beeld 
te schetsen. ‘Mijn ervaring is dat er verschillende mogelijkheden zijn 
waar je optimaal kunt produceren. Het heeft in Nederland in ieder 
geval geleid tot een heel efficiënte scheepsbouw. Ferus Smit en 
Barkmeijer zijn voorbeelden van werven die hier bouwen, wat ze ook 
uitermate knap doen. Maar anderen doen het deels in het buitenland 
waarbij hoogwaardig werk hier plaatsvindt. Ook dat heeft geleid tot 
behoud van banen en een sterkere positie van de scheepsbouw in 
Nederland,’ meent Voorneveld.

Zoeken naar kansen
Deze sterke positie staat nu onder druk door de val van de prijs van 
ruwe olie en daardoor het teruglopen van orders uit de offshore- 
olie- en gasindustrie. Voorneveld: ‘Dat verheugt ons natuurlijk niet. 
Bedrijven merken dit aan den lijve en we zullen moeten blijven zoe-
ken naar markten waar nog wel orders in te vinden zijn. De toe-
komst van de maritieme maakindustrie zit in de nichemarkten. Dat 
heeft zich de afgelopen jaren bewezen en dat geldt voor nu en in de 
toekomst. Om succesvol te blijven zullen we onze posities daarin 
verder moeten uitbouwen.’
Voorbeelden van markten die volgens Voorneveld minder onder 

Met zijn zeiljacht hoopt Voorneveld nog eens de Atlantische Oceaan over te steken. 
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Machine Powered Ship 

1679
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1769
1807

1836
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1876

1884

Denis Papin invents 
pressure cooker and  
safety valve.

Thomas  
Newcomen’s 
steam engine.

James Watt’s  
first practical 
steam engine 
with separate  
condenser 
(picture  
Digby Dalton -  
Encyclopaedia  
Britannica  
Third Edition,  
Wikimedia).

Robert Fulton’s first commercial steam ship 
with single cylinder steam engine and two 
side paddle wheels (picture North River 
Steamboat Model by Alexisrael, Wikimedia).

John Ericson’s   
patent for the 

screw propeller.

First steam  
turbines by Carl de 
 Laval and Charles 

Parsons (picture: The 
first compound steam  

turbine built by  
Parsons in 1887).

Brunel’s big ship Great Eastern of 
32,160 tonnes displacement.

Brunel’s Great Britain, the 
first all-iron screw propelled 

sea going steamship.

Otto & Langen’s patent 
and first built 4-stroke 

Otto engine.
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Propulsion, a History 
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Frank Whittle’s patent 
for a turbo-jet engine 

comes into use.

First  
experi-

ments to 
build gas 
turbines.

Auguste Rateau’s first 
supercharged aircraft 

piston engine by  
means of an exhaust 

turbocharger.

M.S. Dorthe  
Maersk, the 

first ship with a  
turbo-charged 
2-stroke diesel  

engine.

Büchi’s patent for 
an efficient super-
charging system 

for 4-stroke diesel 
engines.

Charles Parsons’ 
steam yacht  

Turbinia  
stages a  

spectacular  
display Fleet  

Review in  
Spithead. The first seagoing cargo ship 

with a diesel engine.

Otto Hahn’s discovery of nuclear fission 
(picture: Nuclear fission experimental 
apparatus 1938 - Deutsches Museum - 

Munich by J. Brew).

USS Nautilus, the first  
nuclear powered submarine.

Gas turbine powered 
ships for naval and 
merchant purposes 

(picture: The Hamilton 
was the first U.S. mili-
tary vessel to employ 

the now common ship-
board application of 

aircraft gas turbine jet 
engines with the use 
of controllable pitch 

propellers (by US 
Coast Guard)).
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Door ir. C.J. Verkleij

Machine Powered Ship 
Propulsion (1)
Around 2002, prof.ir. S. Hengst was contacted by The Oxford University Press NY to 
coordinate several subjects on maritime history with the intention to publish an 
encyclopaedia on maritime history in all aspects from the past up to now. Prof. Hengst 
then contacted the author of this article to write a concise history of machine powered 
ship propulsion. This was inserted in “The Oxford Encyclopaedia of Maritime History” 
that was published in 2007. This article is a derivation of it. 

Voortstuwing

Part 1
Due to its length, this article will be published in several parts. 
This is the fi rst part, the others will be published in SWZ Maritime 
issues to come.

The American engineer and inventor Robert Fulton (1765-1815) brought 
machine powered ship propulsion from the experimental stage into reali-
ty in 1807. After a less successful start in France, where he worked from 
1797 to 1804 on several ideas, even sub-
marines, he went back to New York where he built the North RiverSteam 
Boat. This 133 feet long vessel was equipped with a single cylinder con-

Figure 1. Impression of the machinery arrangement of the North River Steam Boat also named, incorrectly, as Clermont (from [3]).

densing steam engine of about twenty horsepower, steam pressure 
three p.s.i., driving two fi fteen feet side paddlewheels, see fi gure 1.  
Sailing the River Hudson, he covered the distance from New York to 
Albany of about 150 miles in 32 hours. Earlier, several pioneers in 
France (Claude-Francois-Dorothée de Jouffroy d’Abbans, in 1776), 
the USA (John Fitch, in 1787), and the UK (William Symington in 1788) 
experimented with machine powered ship propulsion, but it was 
Robert Fulton who made steam vessels technically and commercial-
ly successful for the fi rst time. This historic event was in a way a 
turning point in ship propulsion that, until then, had been either wind 
or man powered, that is, by sails and oars. A fundamental change 
had occurred by the introduction of the reciprocating steam engine.
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The Watt Engine
The success was a result of past physicists and engineers whose 
ideas and inventions made possible the eventual creation of ma-
chine power, as shown in the time bar on the previous pages. Denis 
Papin (1647-1712) invented the pressure cooker and safety valve 
around 1679. He foresaw the possibility of using steam pressure to 
drive a piston in a cylinder. Thomas Newcomen (1663-1729) devel-
oped an atmospheric, but cumbersome steam engine in 1712 of 
very low efficiency, exclusively made to drive water pumps in coal 
mines. It was James Watt (1736-1819) who brought the steam en-
gine to maturity. In 1769 he patented the addition of a separate 
condenser that improved efficiency considerably. This progressive 
development of machine power is illustrated in figure 2.  
Watt also developed the double acting piston engine, air pump, gov-
ernor, stroke counter and indicator. The Watt engine (see figure 3) 
could now work at a fixed, controlled rotating speed, and was suita-
ble for industrial applications other than water pumps. 

First Successes in Machine Ship Propulsion
Thus, the Age of Enlightenment with all its new ideas about politics, 
literature and science brought, with the Watt engine, machine pow-
er into reality and gave impetus to the industrial revolution in Britain 
in the next century. It also made possible the application of machine 
power for the propulsion of ships. Several attempts at this were made 
in France, the USA and Britain in the last quarter of the eighteenth 
century, and Britain’s famous Admiral Horatio Nelson (1758-1805) 
advocated steam power for naval ships. Robert Fulton’s practical 
and economic solution paved the way for machine powered ship 
propulsion. After the Napoleonic war ended in 1815, commercial 
shipping revived. In the beginning, steam power on ocean-going 
ships was a kind of a support for sails. The quantity of coal neces-
sary to cover the whole route was excessive. Furthermore, the 
mass of the machinery plus coal took a large amount of the ship’s 

displacement and cargo space. So, steam ships of that time used 
both means to cross the ocean. They had two paddle wheels on the 
ship’s sides which, although of a fair efficiency, were vulnerable to 
damage and sensitive to the ship’s load and heavy seas. In 1836, 
John Ericsson (1803-1889) took a patent for a screw propeller. In 
1843, the famous engineer Isambard Kingdom Brunel (1806-1859) 
built the first screw propelled transatlantic liner S.S. Great Britain 
with an all iron hull (figure 4). This was a remarkable fact, proving 
the advantages of the use of new materials for ship production and 
the application of a new type of propulsion. The use of paddle
wheels continued for a long time, especially on river ships in Ameri-
ca because of its suitability for shallow waters. Famous are the 
Mississippi River steamboats providing regular cargo and passen-
ger services from 1814.

Surface Condensers
During the nineteenth century, knowledge of heat processes and tech-
nology progressed in great steps. The work of Sadi Carnot (1796-1832), 
Rudolf Clausius (1822-1888), James Joule (1818-1889), Julus von Mayer 
(1814-1878) and others brought about a new science: thermodynamics. 
Between 1860 and 1880, Henry Bessemer (1813-1898) and Sydney G. 
Thomas (1850-1885) developed new processes to produce steel at low-
er cost than wrought iron produced by the puddle process.
Initially, ships had box boilers of rectangular shape with large water 
contents. They operated at near-atmospheric pressures while 
steam was raised using seawater as feed water, causing excessive 
scale formation and corrosion. The condenser was of the injection 
type for a long time. However, by the mid nineteenth century, sur-

Figure 2. The progressive development of machine power between 1679 and 1769 (from [1]). 

Figure 3. The Watt engine as produced between 1787 and 1800, which was a double acting 

rotative engine suitable for different industrial processes. James Watt developed a 

special “sun and planet” or epicyclic gear to transform reciprocating motion of the piston 

into rotation. With gear wheels of equal size, the driving shaft rotates twice for every 

double stroke of the piston (from [1]). 
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pansion engine, nicknamed a “triple” (figure 6), was extensively used 
for all kind of vessels, even during World War II, when more than 2700 
Liberty ships (see figure 7) were built with this type of steam engine.  
New boiler technology emerged in the later half of this century by 
the introduction of water tube boilers (figure 8), enabling space utili-
sation. But it was not until the 1880s that the total tonnage under 
steam exceeded that under sail. And all boilers were still burning 
coal. The turn of the century produced more changes in machine 
power: steam turbines and internal combustion engines.

Voortstuwing

face condensers, with their multiple tubes of naval brass or the like, 
could be produced. A closed feed water system for boilers came 
into use to ensure its quality. Boilers of cylindrical shape, with heat-
ing surfaces enlarged by the introduction of flue tubes, could pro-
duce steam at higher pressures and greater efficiency. This gave 
birth to the famous Scotch boiler, in essence a multi-furnace, cylin-
drical fire-tube boiler (figure 5). 
This typical ship’s boiler was introduced in 1862 and would remain in 
use for more than one hundred years. Increased steam pressures gave 
rise to the distribution of the expansion of steam in several stages to 
improve efficiency. Thus, there came two-stage expansion engines, 
also called compound engines, three-stage or triple-expansion en-
gines, quadruple- and even sextuple-expansion engines. The triple-ex-

Figure 5. Scotch boiler with three furnaces; a cylindrical boiler where hot gases from the furnace are led to a fire chest at the rear and thence through a number of fire-tubes to a combined 

smoke box (not shown) at the front of the boiler (from [11]).

Figure 6. Example of a triple expansion steam engine. The steam that enters the high-

pressure cylinder successively flows through the medium-pressure and low-pressure 

cylinder. Each stage develops about one third of the total output (from [14]).

Figure 4. Propeller arrangement for the first screw propelled transatlantic liner s.s. Great 

Britain with an all iron hull (from [2]). 
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Voortstuwing

Figure 8. Typical Yarrow naval type water tube boiler of pre-WWII type: a = steam drum; b 

= water drum; c = super heater; d = air heater; e = oil burner. Refractory was used here to 

a great extent. Modern boilers make refractory superfluous by close pitched wall tubes 

constructions (from [11]).

Figure 7. Arrangement of the machinery installation of a Liberty ship equipped with a 

triple expansion engine of 2500 ihp. During World War II more than 2700 Liberty ships of 

14,250 tons DW were built (from [3]). 
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Door L. Cozijnsen

Sprinten met een masker op
Wasub 5 doet in “traponderzeeër” gooi naar 
wereldrecord 

Niet de techniek, maar de menselijke prestatie vooropstellen is belangrijk, 
vertelt manager Ruben de Nie van het Wasub 5-team. Dit team behoort sinds 
een aantal jaren tot de “dream teams” van de TU Delft en bestaat uit ongeveer 
twintig studenten die zich inzetten om een door spierkracht aangedreven 
onderzeeër te ontwerpen, te bouwen, te testen en er uiteindelijk mee te racen.

Onderwijs

Testen in het 

zwembad.

Er zijn twee van deze races, de International Submarine Race (ISR) en 
de European International Submarine Race (EISR, een slalomparcours), 
die beide om het jaar worden gehouden. Dit jaar staat de ISR op het 
programma, van 22 tot 26 juni in een 900 meter lang bassin in Washing-
ton. Dit 900 meter lange bassin is nodig, omdat de onderzeeërs zo snel 
mogelijk honderd meter moeten afl eggen en dertig meter hebben om 
snelheid op te bouwen. Over deze honderd meter wordt de gemiddelde 
snelheid gemeten en tussen de 45 en 55 meter de onafhankelijke snel-
heid. Het Wasub 5-team, www.wasub.nl, wil het wereldsnelheidsre-
cord bij deze onafhankelijke meting breken. Dat ligt nu op 7,28 knopen.

Contraroterend
De onderzeeër met contraroterende schroef wordt aangedreven 
door een liggende piloot die zo hard mogelijk trapt. De onderzeeër 
wordt gevuld met water en de piloot krijgt zuurstof via een masker. 

De contraroterende schroef heeft het voordeel, dat de romp twee 
tegengestelde momenten ondervindt, wat het resulterende rolmo-
ment verkleint. Dat vraagt minder - remmende - correcties met de 
vier door servomotoren aangestuurde vinnen aan de achtersteven.

Vier categorieën
De race telt ongeveer 35 teams, die strijden in de categorieën een-
persoons schroef aangedreven, tweepersoons schroef aangedreven, 
eenpersoons alternatieve aandrijving en tweepersoons alternatieve 
aandrijving. Dit jaar doet ook een team van de Haagse Hogeschool 
mee in de categorie eenpersoons alternatieve aandrijving.
Tijdens de race geldt het principe fi rst come, fi rst serve. Wie zich ’s 
ochtends als eerste aanmeldt, mag als eerste een poging wagen. 
Als na deze poging alles nog intact is, kan het team gelijk weer ach-
teraansluiten in de rij voor de volgende heat. 
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Voor de race zijn vijf piloten geselecteerd, die een strak dieet vol-
gen en worden begeleid door een fysiotherapeut.

Fulltimers
De leden van het Wasub-team komen van diverse faculteiten van de 
TU Delft. Wel blijken vooral studenten van Maritieme Techniek en 
Lucht en Ruimtevaart interesse te hebben. Sommigen zetten zich 
fulltime in en zijn vaak wel zestig uur per week bezig de onderzeeër 
te optimaliseren. Zelf studeert De Nie Offshore and Dredging Tech-
nology, maar hij wilde graag nog een nieuwe uitdaging voor zichzelf 
creëren. Als je dan ook nog interesse hebt in management, dan is 
het managen van zo’n team de ideale uitdaging.

Piloot ondersteunen
Om tot een zo goed mogelijk ontwerp te komen, heeft het team de 
vorige onderzeeërs goed onder de loep genomen. Maar de meeste 
innovaties komen voort uit een andere manier van denken. Waar 
vroeger werd gekeken hoe de techniek kon worden verbeterd, kijkt 
het team nu hoe de techniek de piloot optimaal kan ondersteunen. 
‘Want die levert de werkelijke prestatie,’ stelt De Nie. De piloot zou 
zich idealiter moeten concentreren op zo hard mogelijk trappen en 
bijvoorbeeld niet hoeven na te denken over de besturing. ‘Wielren-
ners hoeven alleen naar links of rechts te sturen, maar een onder-
zeeër kan ook nog naar boven, naar beneden en roteren.’ Daarom 
heeft het team een automatisch besturingssysteem geïnstalleerd. 
Om te zorgen dat de piloot een zo optimaal mogelijke race kan trap-
pen, houdt een boordcomputer hem continu op de hoogte van het 
verloop van de race. 
Om het comfort voor de piloot te verbeteren kan de aandrijflijn wor-
den aangepast. Die bestaat uit een groot kettingblad met twee trap-
pers, die via een ketting een klein kettingblad in de achtersteven 
aandrijven. Een dubbele haakse overbrenging vertaalt dat naar een 
coaxiale as, die beide schroeven aandrijft. Het grote kettingblad kan 

worden aangepast aan de wensen van de piloot. Mensen die vaak 
fietsen zullen dat herkennen; de ene fiets trapt net iets lichter dan 
de andere. Wel belangrijk als je in een halve minuut de longen uit je 
lijf moet trappen.

Breder samenwerken
Doordat techniek niet meer op de eerste plaats komt, kijkt het team 
naar samenwerkingsmogelijkheden buiten de TU Delft. Dit jaar is 
voor het eerst contact gelegd met studenten van Bewegingsweten-
schappen aan de VU, die wellicht kunnen helpen de piloot nog beter 
te ondersteunen. 

De maritieme industrie ondersteunt Wasub nadrukkelijk.
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Door T. Valk

Stena vaart op methanol en 
warmt zich aan de stad
Stena Line heeft de veerboot Stena Germanica, die tussen Gotenburg en Kiel
vaart, omgebouwd, zodat deze op methanol kan varen. Het wordt wereldwijd de 
eerste ferry die op deze brandstof vaart. Daarnaast maakt de Stena Danica in 
Gotenburg sinds kort gebruik van de stadsverwarming. Volgens CEO Dan Sten 
Olsson is de Stenavloot de afgelopen jaren dertig procent effi ciënter gaan varen.

Schip & milieu

De motoren van 

de Stena 

Germanica 

werden in Polen 

voor 22 miljoen 

euro omgebouwd 

voor methanol.

Sinds 1 januari 2015 is de uitstoot van zwavel in Sulphur Emission 
Control Areas (Seca’s) teruggebracht van één naar 0,1 procent. Dat 
is alleen haalbaar door overschakeling van zware olie op het veel 
duurdere Marine Gas Oil (MGO) of andere brandstoffen als LNG of 
methanol.

Hulp uit Brussel
Stena Line voerde de ombouw uit in samenwerking met Wärtsilä, 
de havens Gotenburg en Kiel en gasleverancier Methanex. De 
noodzakelijke aanpassingen zijn begin dit jaar op de Poolse Re-
montowawerf uitgevoerd. In de voorste ballasttanks wordt de 
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brandstof opgeslagen. Deze moesten daarvoor worden aangepast 
en hebben een inhoud van 480 ton. De kosten bedragen 22 miljoen 
euro en worden gesubsidieerd via het EU-project Motorways of the 
Seas. 
Samen met Stena Teknik heeft Wärtsilä modules ontwikkeld voor de 
eerste van de vier Wärtsilä Sulzer 8ZAL40S-motoren, die 6000 kW bij 
500 toeren leveren. Deze veranderen daardoor in dual-fuelmotoren. 
Het is de bedoeling dat ze na de proefperiode van de eerste alle vier 
voor 95 procent op methanol gaan lopen. Daardoor daalt de uitstoot 
van zwavel met 99 procent en die van NOX met zestig procent. De 
methanol gaat eerst van de tanks naar de pompen- en compressor-
kamer. Hier wordt het onder een druk van 500 bar via een speciale 
dubbelwandige leiding naar de motor geleid. In de hoofdmotor 
wordt de methanol in een door Wärtsilä ontwikkelde module met 
een heel klein beetje MDO vermengd om de cilinders te smeren. De 
nieuwe brandstof kost ongeveer 305 dollar per ton. Maar het ver-
bruik ligt rond honderd procent hoger dan bij zware olie of MDO. 
Methanol biedt dezelfde voordelen als LNG, maar de opslag aan 
boord is eenvoudiger. De brandstof wordt onder meer gemaakt uit 
aardgas, steenkool of biomassa. De motoren kunnen zo nodig pro-
bleemloos en snel op MGO overschakelen. Het bunkeren van de 
methanol gebeurt in Gotenburg. Met leverancier Methanex Corpo-
ration is een tienjarig contract afgesloten.  

Enorme kosten
Topman Carl-Johan Hagman van Stena Line ziet het methanolpro-
ject als een grote stap naar een beter milieu. Zodra de eerste erva-
ringen bekend zijn, bekijkt de rederij of de andere veertig schepen 
van de Stenavloot ook op methanol kunnen gaan varen. Als alterna-
tief worden ook LNG, scrubbers en elektrische aandrijving bekeken.
De omschakeling van zware olie naar MGO kost de rederij ruim 
100.000 euro per dag. Daarom werden de vrachttarieven met vijftien 
procent verhoogd. Volgens Hagman is de Seca-regeling de tweede 
grote negatieve politieke beslissing sinds het verbod van belasting-
vrije verkopen op de veerboten. Hij staat achter de strengere milieu- 
regels, maar waarschuwt wel dat het voor de klanten betaalbaar 
moet blijven.

Stena verwarmt met afval 
Naast het methanolproject heeft Stena in Gotenburg een andere 
mogelijkheid voor vergroening aangegrepen. Gotenburg heeft 
stadsverwarming en via een innovatieve samenwerking is het ook 
mogelijk veerschepen op dit systeem aan te sluiten. Zo schakelt de 
veerboot Stena Danica tijdens de ligtijd in Gotenburg van dieselver-
warming over op stadswarmte.
Gotenburg is een van vijf Zweedse steden die innovatieve ideeën 
ontwikkelen voor het gebruik van overtollige energie. Göteborg 
Energi, dat vooral energie wint uit afvalverbranding, stelde in 2013 
voor veerboten op de stadswarming aan te sluiten. Nu wordt de 
Stena Danica tijdens de nachtelijke ligtijd aangesloten op de stads-
verwarming. Dat verlaagt de uitstoot van CO2 en de verwarmings-
kosten.

Alleen milieuvriendelijk
De EU betaalde de installaties. Een deel van het benodigde warme 
water komt uit een separate waltank, die met een warmtewisselaar is 
uitgerust. Van daar gaat het via slangen naar de veerboot. Op de Ste-
na Danica werd het centrale verwarmingssysteem omgebouwd voor 
gebruik van warm water.
Het systeem leidt tot een bescheiden kostenbesparing, maar de gerin-
gere luchtvervuiling in dit stedelijke gebied is belangrijker, stelt Stena. 
Per jaar wordt circa 172 ton CO2 minder uitgestoten. Het olieverbruik 
scheelt ongeveer 200 kilo per uur. Er moet voor de stadswarmte wor-
den betaald, wat de kostenbesparing drukt. De aanpassingen aan 
land en aan boord kostten circa 54.000 euro.
Stena Line en Göteborg Energi schatten de terugverdientijd op vijftien 
maanden. Als het project naar wens verloopt, wil de rederij ook de 
Stena Jutlandica aanpassen. Beide schepen varen op de route tussen 
Gotenburg en Frederikshaven. 
Andere veerboten die Gotenburg aanlopen, komen niet voor ombouw 
in aanmerking, omdat hun veerterminals niet op de stadsverwarming 
zijn aangesloten.

Windmolens falen
Een ander vergroeningsproject met twee windmolens op het voor-
schip van de Stena Jutlandica is beëindigd. In 2011 werden de twee 
windmolens geïnstalleerd om energie voor onder meer de verlich-
ting van de autodekken op te wekken. De verwachting was, dat 
tachtig à negentig ton brandstof per jaar kon worden bespaard, wat 
een uitstoot van 269 ton CO2 en 1,7 ton zwavel zou schelen. In de 
praktijk bleek dat niet haalbaar.
Overigens heeft Duits verkeersminister Meyer de EU opgeroepen de 
Seca ook op het Europese deel van de Middellandse Zee uit te brei-
den om concurrentievervalsing tegen te gaan. Op dit moment lossen 
relatief vervuilende zeeschepen hun containers daar. Aansluitend 
gaan die voor een deel per as naar het noorden.

De installatie op 

de Gotenburgse 
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naar de veerboot 

wordt gebracht.
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Door A.A. Oosting

From Captain Running the Show 
to Teamwork on the Bridge
CSMART Simulator Centre

Providing a higher level of safety, facilitating operational resilience, utilising all 
available resources, creating an engaging team, improving job satisfaction and 
learning, and lowering the hierarchical barriers. Those are the advantages Carnival 
Corporation, leader in the global cruise industry, is aiming at by implementing a 
function-based organisation for eventually all crews on the more than one hundred 
cruise liners operated by the nine cruise companies owned by Carnival.

Simulatoren

It all started in 2009 in a rather simple warehouse located at an 
anonymous business area in the Dutch completely newly developed 
town of Almere. A warehouse containing simulators with all bridge 
equipment and engine room control systems in use on a modern 
cruise liner. Until now, only insiders in the maritime industry knew 
that CSMART stood for the Center for Simulator Maritime Training. 
But this will all change, since at 29 April the ceremony was held for 
a big 27,500 m2 new complex for CSMART. This new facility in 
Almere-Poort will consist of two buildings, a training centre with the 
simulators and a hotel with 176 rooms that will be fully used for 
housing the 6000 navigating offi cers and engineers that come here 
annually to take their courses.
Managing director and founding father of CSMART is Hans G. Hed-
erström (65), a former captain and pilot from Gothenburg. In the late 
sixties, he started sailing for Broström and ferry companies and was 

captain for a short period (1982) on for instance the Tor Finlandia. 
But real ship handling, he tells, he learned as a voluntary captain on 
the Bohuslän, a historic passenger (300) steamer built in 1914, con-
necting the many small islands on the west coast of Sweden. In 
2006, he specifi ed and built a new full mission bridge simulator at 
the Chalmers University of Technology in Gothenburg and became 
its fi rst manager when in 2007 Carnival UK (Cunard and P&O) and 
Princess Cruises became a customer to train their bridge teams. 

Functions, Not Ranks
These two Carnival brands became convinced a new bridge organi-
sation based on functions rather than ranks would lead to a more 
modern way of managing a ship’s bridge and a more progressive 
approach to bridge management. Under this approach, the offi cers 
operate as an effective team managing the bridge based on the 

The new 27,500 

m2 complex for 

CSMART can 

accommodate 

6000 navigating 

offi cers and 

engineers a year.
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specific functions with related tasks that need to be followed and 
executed. The system builds on the airline industry’s concept by in-
troducing the Navigator and Co-Navigator functions with clear task 
allocations. The Navigator, who is conning the ship, is required to 
communicate intentions and orders to the Co-Navigator. The task of 
the Co-Navigator is to monitor, cross-check and support the Navi-
gator. In addition, each officer, regardless of rank, is empowered to 
speak up should he or she have a question or concern.
Hederström underlines that this function-based bridge organisation 
does not in any way diminish the authority and responsibility of the 
captain. The captain continues to maintain full oversight of the 
bridge and to assign officers to particular functions, based on the 
watch keeper’s competence and experience with the upcoming op-
eration. The captain provides ongoing guidance to officers, making 
it a very adaptable system that enhances the knowledge and expe-
rience of the captain and each of the officers.

Speaking Up
According to Hederström a “traditional” bridge organisation refers 
to an organisation where the captain is acting as the operator con-
ning the ship, or in other words: running the show, leading in front of 
the bridge team. The traditional system’s limitations became obvi-
ous after analysing recent accidents, particularly with regard to the 
use of human resources and today’s modern equipment. Many acci-
dents have occurred when the captain has been conning the vessel 
with a passive bridge team watching and wondering how this will 
end. They might even have thoughts like; ‘I would have done it that 
way’ or ‘he must know something I don’t’. When the ship runs 
aground, it becomes clear that he did not.
Even if officers have attended a Bridge Management (BRM) course, 
where one of the major learnings is to develop assertiveness, the 
ability to speak up, for instance, if there is a deviation from the plan 
or any other concern, they still do not dare to do so. Hederström 
firmly believes many accidents could have been avoided if officers 
would have had the courage to speak up. In order to avoid this situ-
ation, a new course must be taken to minimise the risk that a varia-
tion in performance would lead to negative consequences.

Finding the Right Location
The experience with the first course in Gothenburg was that satisfy-
ing, that Hederström was soon asked if he could help Carnival Cor-
poration to set up a company owned simulator centre where of-
ficers of the other Carnival companies could also be trained. One of 
the most important conditions was that it should be located in a 
place easy to reach from all over the world. Participants had to be 
flown in from the different places where they live or where they had 
just come off the ship. Areas around the London-airport of Heath-
row, in Northern-Italy and in Hamburg were all considered, but the 
best place was found in Almere, close to the airport of Amster-
dam-Schiphol. And another advantage, says Hederström, is that 
people in the Netherlands often speak English.
In September 2008, Hans Hederström took up residence in the Apol-

lo Hotel in Almere with a few cardboard boxes. He told the hotel 
manager he might become his biggest customer for the years to 
come. Nowadays, CSMART uses around one hundred rooms 48 
weeks a year. Hederström found a warehouse fit to house the simu-
lators. The first bridge simulator started operation in July 2009. In 
March 2012, the first engine room simulator was put into operation. 
The bridge simulator is a copy of the bridge on board the Royal Prin-
cess. Up till now, 45 of the ships sailing for the different Carnival 
brands are built by the Italian shipyard of Fincantieri. And although 
the lay-out on the bridge is often different, approximately eighty per 
cent of the equipment is similar.
Hederström started in Almere with five people as personnel, train-
ers and technicians. This number would quickly grow to 52. Every 
day, ten courses are held in which take part some hundred officers, 
both navigators and engineers, in two shifts. Apart from the ware-
house, the Apollo hotel is also still in use for some of the courses 
and conferences.

$ 60 Million
The first to train in Almere were the bridge officers of Carnival UK 
(Cunard Line and P&O) and Princess Cruises, soon to be followed by 
officers of other Carnival-brands. Until now, Carnival Corporation 
has invested some $ 10 million in CSMART. The warehouse now 
holds two full mission bridge and engine room simulators, eight part 
task bridge simulators and sixteen part task engine simulators. And 
this year, over 4500 officers will be trained there. ‘But we are out-
growing our facility,’ Hederström says, ‘from 2000 m2 we will go to 
10,000 m2 with capacity to extend further.’ In January 2014, Carnival 
Corporation decided to invest another $ 50 million in a new, en-
larged industry leading CSMART, to be delivered in 2016.
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Even though simulator training in the airline industry inspired the 
new function-based organisation for the crew of cruise liners, there 
is an important difference. There where in the airline industry the 
cockpit crew mostly involves just a captain and co-pilot, on the 
bridge of a cruise liner it will often come down to a lot more people.
With the help of a Risk Factors Table and a Risk Analysis and 
Bridge Manning Level Table, three situations are distinguished. 
Underway, in safe conditions, there is Green Manning. This re-
quires two officers in the functions of Navigator and Co-Navigator. 
In this manning level, the Co-Navigator also functions as Adminis-
trator. In Yellow Manning, three officers in the function of Naviga-
tor, Co-Navigator and Operations Director man the bridge. Here, 
the Co-Navigator also takes the position of Administrator. Red 
Manning is always used for arrivals and departures and for other 
challenging situations according to the Risk Analysis and Bridge 
Manning Level Table. Then the captain must be on the bridge and 
assume either the function of Navigator, Co-Navigator or Opera-
tions Director. 
All these people have to sit close together with an extra seat for 
the pilot. For a lot of existing ships, this means the bridge lay-out 
has to be reorganised. This includes the ships of the Holland 
America Line, which have these positions spread over the width of 
the bridge.
As the construction of CSMART’s new building is in progress, Hed-
erström awaits yet another task: to find a buyer for the existing 
building and its equipment. He hopes to get another shipping com-
pany, perhaps also a cruise line, interested in buying the complex. If 
he succeeds, next year, the Netherlands will house two big maritime 
simulator centres that contribute to safer operations at sea.  

Simulatoren

Resilient Socio-Technical System
All the investments in buildings, equipment and manpower have to 
lead to safer and more effective operations on all the ships of the 
nine different Carnival companies. Yet, to reach this, the initiators 
acknowledged a function-based organisation also requires a resil-
ient socio-technical system, where disturbances are anticipated and 
managed, well before leading to negative consequences. According 
to Jens Rasmussen, a Danish professor and expert on the relation 
between safety and the human factor, safety is created in the inter-
action between human, technical and organisational systems.
This interaction is trained at CSMART. And training on simulators is 
considered the best way, as testing in reality would be too difficult 
and dangerous. ‘All the things you normally do not experience, but 
have to be prepared for, you can train here, like sailing in heavy 
weather, complete technical breakdowns and such. Just as airline 
pilots have already been trained much longer,’ Hederström says. 
And just like in the airline industry, accidents from the past return in 
scenarios that are part of the trainings given by CSMART.

Manning Levels
The Carnival Corporate implemented policy of a Progressive Train-
ing Approach has resulted in corporate requirements for deck of-
ficers. The master and second in command have to follow the 
whole range of trainings, beginning with Ecdis-Nacos 1 (naviga-
tion system), BRM (Bridge Resource Management) 1, Ecdis-Nacos 
2, BRM 2, Ship Stability, Ship Handling 1 en from next year on 
there will be a Ship Handling 2 course. In Ship Handling 2, the 
master is trained in the worst, most challenging situations his ship 
can experience.

Any type of  

scenario can be 

created on 

the simulator, 

including  

accidents that 

have happened 

in the past.



Jaargang 136 • mei 2015 37

Door ir. K. Uithof

De uitdagingen van 
maritiem ondernemen
Start-ups brengen vaak innovatieve nieuwe producten of diensten op de markt en 
bieden werkgelegenheid aan duizenden mensen. Helaas is lang niet elke start-up 
succesvol: slechts 21,9 procent van de hightech start-ups groeit binnen vijf jaar naar 
meer dan vijf werknemers [1]. Hoewel de precieze cijfers voor de Nederlandse 
maritieme markt niet bekend zijn, zullen ze niet veel beter zijn: de maritieme markt 
staat bekend als een conservatieve, kapitaalintensieve markt, wat het voor 
ondernemers een uitdagende industrie maakt. Acht ondernemers delen hun visie 
op de uitdagingen in de markt en ondernemerschap in de maritieme wereld.

Ondernemen

De Hull Vane, een brandstofbesparende vleugel nabij het achterschip, bedacht door dr.ir. Pieter van Oossanen, is inmiddels gepatenteerd en wordt verkocht vanuit een eigen BV.

Kasper Uithof studeerde begin 2014 cum laude af aan 
de TU Delft in Maritieme Techniek. Het onderzoek waar 
in dit artikel naar wordt verwezen [2] voerde hij uit in het 
kader van zijn Master in Management aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, die hij eind 2014 afrondde. 
Hij is nu projectmanager bij Hull Vane BV.

Om te onderzoeken waar ondernemers tegenaan lopen en hoe ze 
deze barrières het best kunnen slechten, zijn acht verschillende 
start-ups geanalyseerd door middel van interviews. De onderzochte 
ondernemingen zijn allemaal na 2003 geïnitieerd en bieden een wijd 
scala aan producten aan, van anti-fouling tot geheel nieuwe con-

cepten. Sommige zijn succesvol, terwijl andere nog moeite hebben 
hun product aan de man te brengen, of helaas weer zijn opgedoekt. 
Eén ding hebben al de betrokken ondernemers echter gemeen: het 
zijn gedreven, gepassioneerde ondernemers met innovatieve idee-
en en producten. Ze jagen een droom na, ondanks dat ze veelal op 
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Ondernemen

de hoogte zijn van de risico’s. Ook al staat de markt er een stuk 
slechter voor dan voor de financiële crisis, toch probeert men ook in 
het huidige ondernemersklimaat producten te introduceren.
Naar aanleiding van de interviews werden de belangrijkste factoren 
die ondernemen in de maritieme wereld een uitdaging maken ge-
identificeerd. Hierna werd geanalyseerd hoe men deze barrières 
probeert te slechten en welke methodes hiervoor het succesvolst 
bleken.

Risico’s durven nemen
De ondernemers waren het onderling bijna unaniem eens dat de 
scheepsbouw een conservatieve markt is. De mate waarin de markt 
conservatief is, hangt echter ook erg van de sector af. Binnen de 
jachtbouw en de offshore-industrie is er meer geld beschikbaar 
voor innovaties, terwijl de transportsector veelal wat traditioneler 
en conservatiever blijkt. Dit heeft ook te maken met de investerin-
gen binnen deze sector, die door het formaat van de schepen vaak 
een veelvoud zijn van die in andere sectoren en daardoor risicovol-
ler zijn. 

Daarnaast zijn er vaak tegenstrijdige belangen van de scheepseige-
naar, rederij en werf. Dit leidt ertoe dat er slechts wordt geïnves-
teerd in innovaties wanneer de regelgeving men daartoe dwingt, of 
als de portemonnee wordt geraakt.
Voor ondernemers is het daarom belangrijk de zogeheten early 
adopters te identificeren. Welke bedrijven staan vaak vooraan om 
te innoveren? Deze zullen het eerst investeren in nieuwe, veelbelo-
vende innovaties. Maar ook deze early adopters moeten worden 
overtuigd. Nog meer dan in andere, minder conservatieve markten 
blijkt een prototype van belang om investeerders te overtuigen. En 
daarbij werkt een werkend, fysiek prototype beter dan een compu-
termodel, hetgeen vaak nog als te abstract wordt ervaren. Uit de in-
terviews volgt dan ook dat ondernemingen met een fysiek proto- 
type een grotere kans op succes hebben.
Het maken van een prototype is echter vaak lastig door de hoge 
kosten die daarmee zijn gemoeid. In deze kapitaalintensieve markt 
kost het bouwen van een testmodel immers al snel tienduizenden 
euro’s. Voor de producten waarbij de investeringskosten relatief la-
ger zijn, zoals anti-foulingsystemen, is het eenvoudiger een proto- 

Start-up DMS Holland sleepte met hun innovatie, het AntiRoll-stabilisatiesysteem, de Maritime Innovation Award in de wacht.
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Ondernemen

de lange levensduur van producten binnen de scheepvaart. Het 
duurt vaak lang voordat een product zichzelf over zijn hele levens-
cyclus bewezen heeft. De lange levensduur van schepen zorgt er 
ook voor dat het lang duurt voordat innovaties geïmplementeerd 
zijn. Het beschikken over een lange adem blijkt daarmee een be-
langrijke eigenschap voor ondernemers.

Zelfkennis
De scheepsbouw is dus geen eenvoudige markt om in te onderne-
men. Ondernemers krijgen vaak te maken met conservatisme en ri-
sicomijdend gedrag. Daarnaast bestaan er sterke banden tussen de 
bestaande bedrijven en wordt het proces bemoeilijkt door de lange 
levenscyclus van de producten. Toch zijn er genoeg ondernemers 
die met innovatieve ideeën hun dromen nastreven. Op basis van de 
ervaringen die de ondernemers hebben gedeeld, is er nu wel beter 
inzicht in welke acties en karaktereigenschappen invloed hebben 
op de kans tot succes in de maritieme industrie.
Ondernemers hebben veel aan een uitgebreid netwerk en een goe-
de reputatie, of de acquisitievaardigheden om dit alsnog te creëren. 
Wanneer deze niet voorhanden zijn, is het een mogelijkheid met een 
partner in zee te gaan die hier wel over bezit. Onder de ondernemin-
gen die onderdeel waren van dit onderzoek zaten dan ook veel suc-
cesvolle partnerschappen tussen een uitvinder en een commerciële 
man. Het goed in kunnen schatten van je sterke en zwakke punten 
is hierbij van uiterst belang.

Op zoek naar dialoog
Ondernemen in een kapitaalintensieve markt is erg risicovol en 
daarom zouden ondernemers ook meer vanuit de industrie of over-
heid gesteund kunnen worden. Relatief kleine subsidies voor haal-
baarheidsstudies zouden zonder al te veel bureaucratie moeten 
kunnen worden toegewezen. Zulke haalbaarheidsstudies vergen 
nog niet veel kapitaal, maar kunnen wel te kostbaar zijn voor een 
ondernemer alleen. Na een succesvolle haalbaarheidsstudie zou de 
ondernemer beter kunnen worden begeleid richting marktintroduc-
tie. 
Ook brancheverenigingen kunnen hier een rol in spelen. Bijvoor-
beeld door een dialoog met de overheid aan te gaan voor transpa-
rantere subsidies of het in contact brengen van ondernemers met 
potentiële investeerders. 

type te realiseren. Het bewijs van het concept richting de markt is 
dan makkelijker te realiseren. Producten die kapitaalintensiever 
zijn, hebben eerst een investeerder nodig om gebouwd te worden. 
Dit product moet dus verkocht worden zonder prototype. Dit kan op 
basis van goodwill, gecreëerd door een sterk netwerk en een goede 
reputatie van de ondernemer. De succesvolle entrepreneurs hadden 
allen hun eerste product verkocht aan een bestaande relatie, ook in 
de gevallen waar er nog geen prototype was gebouwd.
De ondernemers vonden de markt ook erg risicomijdend. Door be-
zuinigingen heeft de overheid het aantal subsidies teruggeschroefd 
en de nog beschikbare potjes zijn kleiner. Bovendien zijn subsidies 
vaak omgeven door een mist van bureaucratie. Daarnaast zijn er 
ook investeerders en mogelijke klanten die subsidies als een teken 
van zwakte zien. Om al deze redenen neemt het risico rond investe-
ringen in innovaties toe. 
Alternatieve geldbronnen als business angels vallen ook vaak weg 
door de economische omstandigheden. Deze investeren liever in bi-
otechnologie of IT, waar de kans op hoge rendementen vele malen 
groter is. Banken geven momenteel ook vaak niet thuis. Doordat in-
vesteerders of subsidiënten steeds vaker een eigen bijdrage van de 
ondernemer vragen, moet hij zelf meer risico dragen. De mate 
waarin de ondernemer in staat is en bereid is deze risico’s te ne-
men, is dan ook een belangrijke graadmeter voor de kans tot succes 
van de start-up.

Brutaliteit en lange adem
Veel van de ondernemers viel ook op dat de scheepsbouw, ondanks 
het wereldwijde karakter, een kleine, gesloten markt is. Iedereen 
kent elkaar en op de verschillende beurzen kom je vaak dezelfde 
mensen tegen. Een gevolg hiervan is dat er sterke banden ontstaan 
zijn tussen partners. Vele opdrachten verlopen via de vaste zakelij-
ke partners en vooral de gunfactor is hierbij van groot belang. Het 
voordeel hiervan is natuurlijk dat als je eenmaal “binnen” bent, je 
overal binnen bent. Maar voordat je zover bent, moet je jezelf eerst 
op de kaart zetten. 
Twee methodes zijn hiervoor effectief. Het hebben van een netwerk 
en een goede reputatie helpt natuurlijk om een voet tussen de deur 
te krijgen bij mogelijke investeerders. Maar veel ondernemers heb-
ben nog geen ervaring in de markt waarin ze willen ondernemen. 
Voor deze ondernemers rest de tweede, veel tijdrovendere metho-
de: marketing. 
Het bezoeken van beurzen is hierbij een veelgebruikte methode. De 
eerste keer zal de ondernemer nog een onbekend gezicht zijn, maar 
naarmate hij zich vaker laat zien, zichzelf introduceert en een praat-
je maakt, zal hij een reputatie opbouwen. Het aanspreken van men-
sen is een stuk laagdrempeliger op een beurs. Belangrijke karakter-
eigenschappen voor een ondernemer tijdens dit vaak lang durende 
proces zijn veerkracht, doorzettingsvermogen en een gezonde por-
tie brutaliteit. Daarnaast zijn deze beurzen goed voor waardevolle 
feedback over het product vanuit de markt.
Een andere reden waarom veerkracht en doorzettingsvermogen be-
langrijke karaktereigenschappen zijn voor succesvol ondernemen is 

[1] Song, M., Podoynitsyna, K., Van der Bij, H., & Halman, J.I.M. 
(2008) - Success Factors in New Ventures: A Meta-Analysis. 
Journal of Product Innovation Management, 25, 7-27. Product 
Development & Management Association.
[2] Uithof, K. (2014). Entrepreneurship in less attractive markets: 
Case studies from the Dutch maritime industry (Master thesis). 
Beschikbaar via RSM’s Master Thesis Repository.
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Door ir. H. Boonstra

Koppige ingenieurs afl everen
Bob van de Graaf neemt afscheid van het STC

Bob van de Graaf was in de laatste jaren van zijn loopbaan docent 
scheepsbouwkunde aan het STC in Rotterdam. Op 19 maart 
organiseerden de studievereniging UNFC en de leiding van het 
STC zijn afscheidscollege. 

Verslag

Na zijn pensionering zal Bob niet stil zitten, hij hoopt veel op een fi ets-
zadel en in een roeiboot te zitten. Daarnaast zit hij in het bestuur van 
Kivi-Martec, een functie waarmee hij in contact hoopt te blijven met 
zijn vakgenoten.

De kracht van het potlood
Het thema van zijn afscheidscollege was overdracht, de overdracht 
van ideeën en kennis. Bij de overdracht van ideeën is het gebruik 
van schetsen een geweldig instrument. Het denken op papier, het 

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden 
De Graaf: ‘En we kunnen onze schetsen ook gebruiken om iets uit te leggen. Hoe een langer schip beter beweegt en hoe de boegvorm dan 
nog beter gemaakt kan worden. Hier gaf ik les aan Venezolaanse marinemannen en dan is een plaatje een heleboel woorden waard. De 
scheepsbouwers onder jullie hebben dan ook allang gezien waar ik het over heb.’

’Het denken op papier is een krachtig communicatiemiddel.’
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Hotze Boonstra is hoofdredacteur van SWZ  
Maritime.

Bob van de Graaf begon in 1967 op de NDSM te werken. Na de 
overname door Verolme ging hij mee naar de werf in de Botlek. 
Daar werkte hij aan de optimalisatie van de constructie van gro-
te tankers. In 1969 maakte hij zijn eerste eindige-elementenbere-
keningen. Vandaar ging hij bij Shell werken en maakte daar zijn 
eerste warmte-spanningsberekeningen en vermoeiingsanalyse. 
Na Shell volgde het ministerie van Economische Zaken waar hij 
zijn eerste ambtelijke nota’s schreef over de scheepsbouw. Later, 
terug in de techniek, bij de Koninklijke Schelde, was hij research 
coördinator en ten slotte werd hij docent aan het hbo, waar hij 
zijn eerste colleges gaf. En nu dus ook zijn laatste. 

‘Ook bij Feadship wordt geschetst. Het begint bij een emotie, een zoektocht langs meerdere wegen. 

En dan naar de vormgeving.’

denken met het potlood, is een krachtig communicatiemiddel en dit 
komt in het onderwijs van vandaag, met alle CAD/CAM-mogelijkhe-
den niet meer voldoende aan bod. Het goed kijken, het jezelf ver-
plaatsen in de driedimensionale ruimte van het schip wordt door 
schetsen gestimuleerd. Deze kunst dreigt in het vergeetboek te ge-
raken en moet weer in het onderwijs worden meegenomen.
Bij de overdracht van kennis aan je vakgenoten beklijft dat door-
gaans vrij gemakkelijk. Ze hebben daarvoor vanuit hun ervaring een 
vangnet waarin nieuwe kennis aanknopingspunten vindt en dus 
blijft hangen. Bij studenten is het juist dit vangnet dat moet worden 
aangebracht. Wanneer je dit onderschat, zoals vaak te gemakkelijk 
gebeurt, dan blijft er bedroevend weinig hangen.

‘De fictie van meetbare 
kwaliteit levert perverse 

prikkels’

De klemtoon waar hij hoort
En ten slotte gaat het vandaag de dag over rendementgestuurd onder-
wijs. Waarbij de nadruk vaak te veel op het proces ligt, want daar menen 
we kwaliteit te kunnen meten. Een samenleving heeft natuurlijk het volste 
recht de kwaliteit en het rendement van het dure onderwijs te willen bor-
gen. De fictie van meetbare kwaliteit levert perverse prikkels, zowel aan 
de onderwijsinstelling, als aan de student. De afstudeerders kunnen door 
braaf de trucjes voor redactie en vormgeving van hun scriptie toe te pas-
sen, eerder hun voldoende halen dan door de inhoudelijke kwaliteit. 
Echte kwaliteit bestaat bij de gratie van de overdracht van kennis door de 
docent aan haar of zijn studenten. Het bewaken van de kwaliteit van het 
proces heeft zeker zijn recht, maar laten we de klemtoon leggen waar die 
hoort: als we in staat zijn zelfdenkende, nieuwsgierige en koppige aanko-
mende ingenieurs af te leveren, dan hebben we het goed gedaan. 
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Marine Accident Reporting Scheme
Report No. 270

Aborted Berthing: Mars 201519
A small general cargo vessel in ballast was to 
enter a port to load logs with drafts fore and 
aft at 3.5 and 4 metres respectively, with 
winds from the north at Beaufort force 7. At 
10:30, after the pilot boarded, there was a 
short conversation on the berthing manoeu-
vre and the vessel headed inbound. The pilot 
requested the stern line to be secured first to 
hold the stern. About six minutes later, the 
master asked the pilot to repeat the details of 
the berthing manoeuvre. He also asked if a 
tug was necessary. The pilot repeated how he 
intended to back in and pivot and also replied 
a tug would take six hours to arrive.
At 10:40, the bow thruster was put to full port 
and three minutes later the main engine to full 
astern. The vessel soon started to go astern. 
As the vessel approached the berth, the pilot 
shouted to send the heaving line. The line was 
sent and a mooring line set on the berth, but 
the mooring winch could not hold the stern, 
which was drifting south away from the berth. 
At 10:54 the pilot ordered to let go and full 
ahead in an abort manoeuvre. Hard to port 
helm was also ordered and applied, but a 
grinding noise was heard at about this time.
The vessel was manoeuvred out of the port 
without further incident and anchored. Divers 
attended later and found a large bundle of 
rope fender in the propeller, which itself was 
slightly damaged.

Schematic overview of the failed berthing attempt. 

As it turned out, the master had only recently 
been promoted to captain.

Some of the actions taken and lessons 
learned by the company:
• Proper training for the ship’s masters/

crew was scheduled with reference to 
proper passage planning, bridge resource 
management and seamanship.

• The procedures of promotion of seafarers, 
evaluation of seafarers and office visits by 
seafarers was to be reviewed. Feedback/
findings (verbal or in writing) from office 
departments have to be incorporated in 
these procedures.

Editor’s comment: By any measure, this 
berthing was attempted on a wing and a 
prayer. With a strong wind pushing south, 
away from the berth, no tug assistance, and 
a flotilla of small boats and buoys just south 
of the berth, the bridge team appears to have 
given little forethought to the manoeuvre. 
Given the conditions, the consequences 
could have been much worse. An inexperi-
enced master and an apparently impatient 
pilot met at the wrong time in the wrong 
place.

Short Training Proves Insufficient: Mars 
201522
As edited from official TSB report M13L0067
A new mate joined a small inland passenger 
vessel for his first day of work. That same day, 
with the new mate (OOW) at the wheel and 
the master guiding him, the vessel was navi-
gated on a typical day cruise that lasted 1.5 
hours. Later that same day, the vessel em-
barked on an evening cruise, following a dif-
ferent route than the afternoon cruise. Under 
the master’s guidance, the OOW was at the 
helm again for most of the two hour cruise, all 
the while learning the various courses and al-
terations.
The next day in the ebbing tide, the vessel 
left for a harbour cruise following the same 
route as that of the previous afternoon; the 
OOW was at the helm and the master re-
mained on the bridge, but was doing paper-
work and making phone calls. As the OOW 

continued to steer the vessel, the master 
turned periodically and looked out the win-
dow. At one point, the OOW asked the mas-
ter if the alteration to port could be initiated. 
The master looked out, then agreed; the 
OOW then altered to port.
Over the next four to five minutes, as the ves-
sel crossed the channel in a north-easterly di-
rection, the OOW searched in vain for the 
leading lights, normally between two anchor-
age buoys, indicating the secondary channel. 
He was navigating visually, not utilising the 
bridge navigational equipment or charts. 
While still looking for the leading lights, the 
OOW glanced at the echo sounder and no-
ticed the water depth was decreasing. The 
vessel was making approximately 10 knots 
and a course over ground of approximately 
027°. He then glanced at the ECS and alerted 
the master, who quickly ordered the rudder 
hard to port. The OOW put the helm to port, 
but at the same time the vessel struck the riv-
er bottom and remained grounded.
Some of the findings and lessons learned 
from the official report were:
• The OOW focused on finding a visual ref-

erence and did not utilise the bridge nav-
igational equipment to effectively moni-
tor the vessel’s progress as it proceeded 
off the intended course and went 
aground. 

• During this time, the master was not par-
ticipating in or supervising the navigation 
of the vessel, and there was no commu-
nication between the master and the 
OOW. As a result, the deck watch was 
effectively composed of a single person 
who was expected to fulfil all of the tasks 
of navigation, maintaining a lookout and 
steering.

• The master did not assess the OOW’s un-
derstanding of the navigational require-
ments for the intended voyage following 
the familiarisation trip on the previous 
day, and there was no documented plan 
for the OOW to use for guidance.
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From the Editor
Last year, the Mars editor made a heart-
felt plea for more reports from readers; 
Mars was clearly at risk as the number 
of reports was sinking below sustain- 
able levels. Mars appears to be highly 
appreciated by a great number of read-
ers, but it can only continue with your 
support and contributions. A few para-
graphs is all that is needed, and prefer- 
ably a few photos too. No names will ap-
pear, nor identities be revealed. Reports 
can simply be e-mailed or you can use 
our simple reporting form. Both e-mail 
address and reporting form can be 
found on the Mars web page:  
www.nautinst.org/en/forums/mars/ 
submit-a-report.cfm. 
For more reports, please visit  
www.swzonline.nl/dossiers.

• The PSV crewman failed to take into ac-
count the relative movement of the ves-
sels, which led to his hand getting stuck 
between the eye of the rope and the bol-
lard.

• There was no very high frequency (VHF) 
communication established between the 
bridge of the PSV and the bunker barge. 
The injured person was not in VHF com-
munication with the duty officer and was 
taking instructions directly from the bun-
ker barge master and crew.

• The PSV crewman was attending to the 
moorings alone which was contrary to the 
existing job hazard analysis which re-
quired attendance in pairs.

Tight Coil/Slow Rescue: Mars 201523
When I was a cadet, one of my friends 
drowned after he fell from the gangway into 
the water. Since that time, I have taken par-
ticular interest in lifebuoys with lifelines. Now, 
when I visit ships as a marine safety inspector 
and auditor, I often find the lifebuoy line coiled 
as a tight “sausage” (see the left of the pic-
ture below). When coiled in this manner, it 
takes, on average, two minutes to unravel be-
fore the buoy can be thrown into the water.
The proper way to coil a rope for quick and 
easy use is illustrated in the pictures 1 
through 5 below.

Hand Injury During Mooring Operations: 
Mars 201524
A bunker barge was approaching the port side 
of a Platform Supply/Multi-Purpose Vessel 
(PSV) at anchor, for bunkering operations. The 
crew of the bunker barge passed the “messen-
ger line” to a crewman on the PSV, along with 
two mooring ropes. The crewman took the 
ropes and put the eyes of the two mooring 

ropes on each of the twin aft bollards and re-
turned the messenger line to the bunker barge 
crew. The crewman on the PSV, assuming the 
mooring operation was over, started to walk 
away. As he reached amidships, the master of 
the bunker barge got his attention and indicat-
ed he should go aft again and shift one of the 
mooring ropes to a different bollard. As the 
barge crew slackened the mooring rope a little, 
the PSV crewman tried to remove the rope.
At that moment, there was sudden tension on 
the rope, due to relative movement between 
the vessel and bunker barge, and his left palm 
got stuck between the rope eye and bollard.
The PSV crewman suffered severe laceration 
injuries to his left hand.
First aid was given and the victim was taken 
to the ship’s hospital for further checks before 
going ashore for further treatment.

Lessons Learned
• The mooring rope was handled without in-

sisting on it being sufficiently slackened.

The wrong and right way to coil the rope of a life buoy.

The master did not supervise the navigation and the vessel became stuck on the river bottom. 
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Excursieprogramma
Vanaf 16.00 uur wordt een vaartocht gemaakt 
in de haven van Rotterdam met de Betelgeuze, 
een schip van de zeeverkenners. Er kan achter 
het roer plaats worden genomen, er worden 
rondleidingen door de machinekamer georga-
niseerd en er wordt een maaltijd geserveerd 
waarna het schip rond 19.00 uur weer afmeert. 
Het Zeekadetkorps Rotterdam is een maritie-
me jeugdvereniging die bij jongens en meis-
jes interesse wil wekken voor de maritieme 
sector. Aan boord van het korpsschip de Be-
telgeuze worden zij wegwijs gemaakt in het 
leven aan boord en leren ze de eerste kneep-
jes van het maritieme vak. Teamwork, disci-
pline en verantwoordelijkheid zijn belangrij-
ke basisprincipes voor de Zeekadet. Het 
korpsschip Betelgeuze is op 31 maart 1951 te 
water gelaten bij de scheepswerf Gebr. Pot. 
De hoofdmotor, Smit MAN Type R 556, heeft 
een maximaal toerental van 300 omwentelin-
gen per minuut. Tijdens de proefvaart werd 
een maximale vaart van 13,2 knopen geme-
ten.
 Op 29 oktober 1951 werd de Betelgeuze in 
Bolnes overgedragen aan het Loodswezen.  
In 1977 werd het schip uit dienst gesteld en 
overdragen aan de Dienst der Domeinen.  
In 1980 gebruikt Sea Team het schip in de 

Zomerstop lezingen
Het lezingenprogramma van de KNVTS-afde-
lingen voor de zomer is ten einde gelopen. 
Vooralsnog staat de excursie “Vaartocht met 
de Betelgeuze”, georganiseerd door de afde-
ling Rotterdam, nog op het programma. U kunt 
zich aanmelden tot en met 1 juni. KNVTS-leden 
hebben voorrang bij aanmelding. Verdere ge-
gevens vindt u onderstaand. 
Ook wordt door de afdeling Zeeland nog een 
excursie georganiseerd, die zal plaatvinden in 
mei/juni. Nadere informatie vindt u op de 
website of in de nieuwsbrief van de KNVTS.

Afdeling Rotterdam
Excursie: Vaartocht met de Betelgeuze
Vrijdag 5 juni

offshore voor surveywerkzaamheden en 
stand-by. Het Zeekadetkorps Rotterdam  
haalde het schip in mei 1995 op in Den Helder 
en is sindsdien het korpsschip van de zee-
verkenners. 
Het Zeekadetkorps Rotterdam is een stichting 
die tegelijkertijd het schip onderhoudt en zee-
kadetten wegwijs maakt. Dit kost veel geld en 
wordt bij lange na niet uit de contributies ge-
haald. Als u donateur wilt worden, ga dan 
naar de website van het Zeekadetkorps Rot-
terdam, www.zkkrotterdam.nl, om een bijdra-
ge te leveren aan dit maritieme werk.
Locatie: aan- en afmonsteren vindt plaats in 
Rotterdam aan de Directiekade, Dokhaven 
van de RDM, havennummer 2600
Inschepen: 15.00 - 16.00 uur
Vaartocht: 16.00 uur
Afmeren: 19.00 uur
Het maximumaantal deelnemers is veertig. 
De kosten voor deze excursie bedragen ! 20 
per persoon te storten op bankrekening ING-
bank IBAN NL58INGB0000325478 onder ver-
melding van “naam deelnemer” en “excursie 
Betelgeuze”. U ontvangt hierna een bevesti-
ging van uw inschrijving. 
Deelname is op volgorde van binnenkomst  
financiële bijdrage.

In memoriam
 
Ir. H.A. van der Hoeven is op 17 april op 
87-jarige leeftijd overleden, laatst woon-
achtig te Zoutelande. Hij was oud-hoofdin-
genieur bij de Koninklijke Maatschappij 
“de Schelde” te Vlissingen waar hij gedu-
rende lange tijd hoofd van de scheeps-
bouwtekenkamer was en vervolgens ook 
leiding gaf aan de kwaliteitsdienst voor de 
scheepsbouw.
Hij was ruim 64 jaar lid van de KNVTS

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

A.A. van Hoeve
Surveyor –  Bureau Veritas Rotterdam
Willem van Aelststraat 23, 2612 HR Delft
Afdeling Rotterdam

H.J. Mulder
HWTK – Van Oord Marine Contractors Rotterdam
Citroenvlinder 9, 8607 HX Sneek
Afdeling Noord

A.J.M. Roohè
Gepensioneerd – Spliethoff Amsterdam
De Wijzend 56, 1474 PC Oosthuizen

Voorgesteld door G.J. de Boer
Afdeling Amsterdam

E.J. Vonk, Bachelor
Directeur – Berezina Haarlem
Obistraat 42, 2022 CJ Haarlem
Voorgesteld door F. de Ruijter
Afdeling Amsterdam

B.W. Zilver
3e Werktuigkundige – John T. Essberger Dor-
drecht
Nijenburg 15, 1613 LB Grootebroek
Voorgesteld door T. van Buijtenen
Afdeling Amsterdam

Nieuwe leden mei

De Afdeling Rotterdam neemt de KNVTS-leden mee aan 

boord van de Betelgeuze.



Verenigingsnieuws

45Jaargang 136 • mei 2015

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 088 44 51 000
E info@maritimetechnology.nl
I www.maritimetechnology.nl 

Overige activiteiten
• Idee Café Voortstuwing (2 juni)
• Holland Paviljoen Nor-Shipping (2 tot en met 5 juni)
• NMT Vaardag (12 juni)
• Design of Marine Auxiliary Systems – Module 3 System Engineering (16-17 juni)
• Onboard Noise & Vibration (17-18 juni)
• Ontwerperscongres (18 juni)
• NMT Motortocht (4 juli)
• Holland Paviljoen Marintec South-America (11 tot en met 13 augustus)

Aanmelden? Kijk op www.maritimetechnology.nl/events

Jaarcijfers 2014 verschenen
2014 was een jaar dat voor de maritieme tech-
nologie in zekere zin uit twee delen bestond: 
voor en na de val van de olieprijs. Voor veel 
werven en toeleveranciers in Nederland was 
echter de offshoremarkt veel relevanter. De 
offshore zorgde voor een gestage stroom van 
opdrachten, in toenemende mate ook uit de 
hoek van de offshorewind. Ondanks de uitda-
gende omstandigheden, vertoonde de omzet 
van Nederlandse werven en toeleveranciers 
een sterke stijging naar 7,5 miljard euro (2013: 
6,4 miljard). Een compleet overzicht van de 
cijfers vindt u in het Jaarverslag 2014, te 
downloaden op www.maritimetechnology.nl 
of aan te vragen via  
info@maritimetechnology.nl. 
Contact: Ralph Dazert  
(dazert@maritimetechnology.nl) 

Inschrijving Maritime Designer Award 
2015 geopend
Maritieme ontwerpers met een aansprekende 
en vernieuwende aanpak op maritiem gebied 
kunnen zich nog tot 1 juni inschrijven om mee 
te dingen naar de Maritime Designer Award 
2015. Met deze Award (voorheen de Wim Tim-
mers Ontwerpersprijs) wordt de kracht en 
creativiteit van Nederlandse maritieme ont-
werpers onder de aandacht gebracht bij een 
breed publiek. De winnaar wordt bekend ge-
maakt tijdens het Maritime Awards Gala 2015 
op 2 november in Rotterdam.
Contact: Dorien Beumer  
(beumer@maritimetechnology.nl) 

Monitoren, rapporteren, verifiëren en 
terugdringen van CO2-emissies
Naar alle waarschijnlijkheid zal per 1 juli het 
Europese MRV-systeem van kracht worden. 
Reders met schepen van 5000 GT of meer 
moeten dan vanaf 2018 hun CO2-emissies mo-
nitoren, rapporteren en laten verifiëren. Dit 
geldt voor het transport van, naar en tussen 
Europese havens. Tijdens een seminar van 
Platform Schone Scheepvaart op 17 juni bij 
het Marin in Wageningen wordt ingegaan op 
de laatste ontwikkelingen en uitdagingen van 
de sector wat betreft CO2-reductie.
Contact: Sanne de Vleeschhouwer 
(vleeschhouwer@maritimetechnology.nl) 

Update Arbopraktijkboek
Veilig en gezond werken is een belangrijk 
aandachtspunt voor de scheepsnieuwbouw 
en -reparatiewerven. In rapportages van de 
inspectie SZW is echter aangetoond dat er 
voor veel bedrijven nog werk aan de winkel is 
om dit volledig op orde te krijgen. Ter onder-
steuning van de leden heeft Netherlands  
Maritime Technology tijdens de NMT Net-
werkbijeenkomst op 21 mei het herziene Ar-
bopraktijkboek voor de maritieme technologie 
gepresenteerd. Dit boek bevat praktische in-
formatie over wetgeving en een veilige prak-
tijk van werken en in de update zijn bestaande 
onderwerpen geactualiseerd en enkele nieu-
we onderwerpen zijn toegevoegd. Het Arbo- 
praktijkboek is te downloaden op  
www.maritimetechnology.nl onder “Nieuws” 
en “Media/Publicaties”.
Contact: Nick Bakker  
(bakker@maritimetechnology.nl) 

Film over resultaten project Retrofit 
Ter afsluiting van het Europese project Retro-
fit is een film over het project ontwikkeld. In 
het driejarige project hebben onderzoeksinsti-
tuten en universiteiten in nauwe samenwer-
king met scheepseigenaren en de maritieme 
industrie rekenmethoden ontwikkeld. Daar-
mee kan worden beoordeeld welke aanpas-
singen voor het vergroenen van bestaande 
schepen het beste passen. Bekijk de film op 
www.retrofit-project.eu.
Contact: Marnix Krikke  
(krikke@maritimetechnology.nl) 

Nieuwe leden
• AITAC BV 
• Hydro Armor Sales 
• Van Walraven 
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Aandrijving 
 

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

Arbeidsbemiddeling
 

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 

Waterbouw (dredging/ 
offshore/wind energy)

 
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!

 
Hiflex Automatiseringstechniek B.V.
Wolweverstraat 22
2984 CD RIDDERKERK
Tel: +31 (0)180 46 60 04
Internet: www.hiflex.nl
email: verkoop@hiflex.nl

Hiflex is gespecialiseerd in levering van 
de volgende producten t.b.v. de 
maritieme sector.
• EXOR Bedienpanelen (HMI)
• Solcon Softstarters
• Invertek frequentieregelaars
• Mitsubishi frequentieregelaars 
•  Bovengenoemde producten zijn 

voorzien van Maritieme Keuren. 

 

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

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

Maritieme Advocaten

 

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

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

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 

 
Skid Piping BV 
Rijksweg 99a, 
9791 AB  Ten Boer
Postbus 33
9790 AA  Ten Boer
Tel. 050 364 53 95
E-mail: info@skidpiping.nl
www.skidpiping.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

 
Scheepsbouw en reparatie
 

 
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
 

 

Bodewes Harlingen Shipyards
Lange Lijnbaan 1
8861 NW
Harlingen
Tel. 0517 748 888
www.bodewesharlingen.nl
Email: info@bodewesharlingen.nl

Schroefaskokerafdichtingen
 

 
Technisch Bureau Uittenbogaart
Nikkelstraat 7
NL-2984 AM Ridderkerk
P.O. Box 165
NL-2980 AD Ridderkerk
Tel.  +31 88 368 00 00
Fax. +31 88 368 00 01
E-mail: info@tbu.nl
Website: www.tbu.nl
Technisch Bureau Uittenbogaart is since 
1927  
active in the shipping and shipbuilding 
industry as exclusive agent in the 
Netherlands, Belgium and Luxembourg 
for a wide range of A class brands.
- SIMPLEX-COMPACT 2000 Seals
- Centrax Bulkhead Seals

Software
 

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

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

Staal-IJzer Gieterij
 

 
Allard-Europe NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail: info@allard-europe.com
www.allard-europe.com

Turbochargers
 

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

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

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
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3011 XB Rotterdam, telefoon: 010 - 241 74 35, fax: 010 - 241 00 95, 
e-mail: swz.rotterdam@knvts.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 
Wilco Stemerdink, accountmanager
e-mail: w.stemerdink@mybusinessmedia.nl
telefoon: 06 - 831 70 818
Arie van Wiggen, accountmanager
e-mail: a.wiggen@mybusinessmedia.nl
telefoon: 06 - 204 16 079
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*, dit is inclusief: 11x SWZ Maritime en de SWZ 
newsletter en toegang tot de SWZ Maritime digital version en het 
digitale archief.
* Deze prijs is excl. 6% 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.

Vormgeving
Colorscan bv, Den Haag, www.colorscan.nl

Druk
Drukkerij Roelofs, Enschede

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

  SWZ Maritime    SWZ Online    SWZ Maritime Newsletter  

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met

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

Doelgroep

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

Themanum-
mers 2015

6  Hydromechanica

10   Europort/
Motoren & 
voortstuwings-
systemen

12   Landenspecial 
Scandinavië

Bereikcijfers

13.056 lezers per editie
1.750  abonnees nieuwsbrief 

per twee weken
1.800  unieke bezoekers 

per maand
7.991 pageviews per maand




