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Voor deze special koos de redactie van SWZ Mari-
time voor het specialistische onderwerp hydrome-
chanica. Daarbij komen aan bod het verbeteren van 
het zeegangsgedrag van snelle schepen door middel 
van een proactief controlesysteem, het gebruik van 
CFD in het scheepsontwerp en het creëren van meer 
dekruimte op een jacht door gebruik te maken van 
een asymmetrische rompvorm.

26 Nederlandse scheepsbouw in 2014
2014 was voor de Nederlandse werven een pri-
ma scheepsbouwjaar. In dit overzicht een se-
lectie van de schepen die vorig jaar in Neder-
land zijn (af)gebouwd weergegeven in een 
infographic.

42 Keeping Ships Upright
 Hoppe Marine’s systems measure ship 
motions, conning, dynamic trim and inclination, floa-
ting condition and hull deformation on offshore, cargo 
and cruise vessels. The company’s passive roll dam-
ping tanks and anti-heeling systems keep ships 
upright and support quick and safe loading operations 
in port and offshore. They reduce roll amplitudes 
even in slow steaming conditions and suppress para-
metric rolling.

Hydromechanica

In mijn studententijd rond 1965 aan de toen-
malige Technische Hogeschool te Delft was 
het rekenen aan het gedrag van schepen in 
golven voorbehouden aan specialisten. Het re-
kenen aan de omstroming werd toen voor zo-
ver ik weet nog helemaal niet toegepast. Op 
beide gebieden is echter grote voortgang ge-
boekt, waarbij Nederlandse ingenieurs en 
wetenschappers, merendeels in dienst bij de 
TU Delft of Marin, een vooraanstaande rol 
hebben gespeeld. In dit nummer beschrijven 
deskundigen de recente ontwikkelingen. 
Voor “gewone” schepen kan het gedrag in 
(onregelmatige) golven goed met een gelinea-
riseerd model worden beschreven. Maar voor 
een situatie zoals op de cover is te zien, gaat 
dat natuurlijk niet meer op. Albert Rijkens, pro-
movendus bij de sectie Scheepshydromecha-
nica aan de TU Delft, beschrijft hoe verticale 
versnellingen binnen de perken kunnen wor-
den gehouden met een proactief besturings-
systeem. Om het in de praktijk toe te passen, 
moeten nog wel enkele hobbels worden ge-
nomen, zoals het betrouwbaar meten van gol-
ven op een behoorlijke afstand voor het schip, 
maar het is een fascinerende ontwikkeling.
Hoyte Raven en Bram Starke van Marin geven 
een overzicht van de huidige mogelijkheden 
(en beperkingen en valkuilen) van Computa-
tional Fluid Dynamics (CFD) voor optimalisatie 
van de scheepsvorm, schroef-rompinteractie 
en zelfs een redelijke benadering van de ver-
mogenspredictie. Dergelijke berekeningen die 
een rooster van miljoenen cellen vereisen, 
kunnen alleen op een supercomputer of een 
groot aantal parallel geschakelde pc’s binnen 
een redelijke tijd worden uitgevoerd. En dit 
artikel maakt ook duidelijk dat betrouwbare 
resultaten van CFD-berekeningen vereisen 
dat de gebruiker van het programma beschikt 
over een goed fysisch inzicht en veel ervaring 
heeft met de betreffende code.
Het artikel van Stefan Winkler en zijn colle-
ga’s van Hoppe Marine over anti- 
heelingsystemen en slingerdem-
ping valt strikt genomen niet onder 
hydromechanica, maar beschrijft 
wel een interessante praktische 
toepassing van het vakgebied op 
kraanschepen, container- 
carriers en cruiseschepen.   

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

aan Marga Zuurbier, directeur Arbeids- 
omstandigheden bij de Inspectie SZW. 
Hoewel het Arbopraktijkboek pas vijf jaar oud 
was, werd het tijd voor een update. Gezamen-
lijk zet de metaalsector zich in voor het verbe-
teren van veilig en gezond werken. Dit gebeurt 
onder andere  door het ontwikkelen van richt-
lijnen en praktisch toepasbare 5xbeter Verbe-
terchecks. Voor de scheepsbouw zijn er twee 
verbeterchecks ontwikkeld, namelijk “Werken 
op hoogte” en “Werken in besloten ruimte”. 
Deze verbeterchecks zijn terug te vinden in het 
vernieuwde Arbopraktijkboek. Daarnaast zijn 
enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd, zo-
als: “Werken op en rond het water”, “Compo-
sieten” en “Nanodeeltjes”. Ook zijn de asbest-
protocollen beter beschreven.

Werken in de scheepsbouw en scheeps- 
reparatie is fascinerend, maar ook complex. 
Op dezelfde plek zijn werknemers van meer-
dere bedrijven aan de slag en er bestaan veel 
zichtbare en onzichtbare risico’s met betrek-
king tot veiligheid en gezondheid van perso-
neel. Om deze risico’s te kunnen duiden en 
beheersen is praktijkkennis en inzicht nodig. 
Om dit in goede banen te leiden, heeft NMT 
een actieve Stuurgroep Arbo- en Milieuzaken. 
Het Arbopraktijkboek versterkt niet alleen de 
aandacht voor veilig en gezond werken van 
personeel en toeleveranciers op de werven, 
maar zet ook een branchestandaard neer. Het 
Arbopraktijkboek is een openbaar document 
en te downloaden via  
www.maritimetechnology.nl

Verbeterchecks in nieuw Arbopraktijkboek

DNV GL has developed a new unmanned 
floating LNG (FLNG) concept that overcomes 
many of the challenges currently faced by 
those looking to unlock the potential of re-
mote offshore gas fields. Called Solitude, the 
concept demonstrates how technological ad-
vances – most of the technology is already 
within reach – can be combined into a solu-
tion that offers some twenty per cent reduc-
tion in annual Opex, only adding a few per 
cent increase in Capex and at the same time 
increases overall safety.
FLNG technology is developing rapidly as part 
of the industry’s quest for resources in more 
remote waters. As these remote projects 
have to overcome challenging cost barriers, 
whilst still meeting increasingly stringent 

safety and environmental standards, DNV GL 
started an Extraordinary Innovation Project to 
explore the future of LNG technology.     
Equipment throughout the FLNG is modular-
ised and monitored from shore with much of 
the routine maintenance and fault correction 
carried out by self-programming autonomous 
inspection and maintenance units (robots). 
The topside has a system of rails that run 
along each process train, providing these ro-
bots with access to all the equipment. 
Wireless sensor networks act as eyes, ears and 
noses, feeding information to a condition moni-
toring system that oversees fault detection, pro-
active maintenance and repair planning. 
As there will be no one living on board or work-
ing on the topside during normal operation, the 

associated personal safety risks are eliminat-
ed. When people do enter for large mainte-
nance campaigns, the topside would be pre-
pared for a safe working environment. A new 
support and accommodation vessel concept 
and its associated docking system on the FLNG 
further boost the safety of interventions. 

Unmanned FLNG Concept 

First LNG Ferry in Germany
ferred forty cubic metres of LNG. This first  
activity is the first step to starting scheduled 
LNG operations of the MS Ostfriesland in June. 
After the initial fuelling, the passenger ferry, 
which was retrofitted to run on LNG by Bren-
nund Verformtechnik Bremen (BVT), was to 

German ferry MS Ostfriesland has been 
fuelled, for the first time, with LNG. The 94  
metre ferry, which is owned by AG EMS, is the 
first LNG-fuelled ferry in Germany. The initial 
fuelling was carried out by Bomin Linde LNG, 
which after completing safety checks, trans-

Robots and a condition monitoring system allow DNV GL’s 

unmanned FLNG to be operated from shore.

Ir. Marga Zuurbier ontvangt het Arbopraktijkboek uit handen 

van ir. Sjef van Dooremalen.

Tijdens de Netwerkbijeenkomst van Nether-
lands Maritime Technology (NMT) op donder-
dag 21 mei in Den Haag, is het vernieuwde  
Arbopraktijkboek Scheepsbouw aangeboden 

perform several dry runs and marine tests. By 
mid-2015, the MS Ostfriesland will begin its 
daily service between Emden and the North 
Sea island of Borkum. By using LNG, the ferry 
is expected to save more than one million litres 
of marine gas oil per year. 
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Ships trading in the Polar Regions will have to 
comply with strict safety and environmental  
provisions specific to the harsh conditions in the 
Arctic and Antarctic, following the adoption of 
the environmental part of the “International Code 
for Ships Operating in Polar Waters” (Polar 
Code) and associated Marpol amendments to 
make the Code mandatory by IMO’s Marine En-
vironment Protection Committee (MEPC).

The Polar Code covers the full range of de-
sign, construction, equipment, operational, 
training, search and rescue and environmen-
tal protection matters relevant to ships oper-
ating in waters surrounding the two poles. 
The newly-adopted environmental provisions 
cover prevention of pollution by oil, noxious 
liquid substances, and sewage and garbage. 
The complete Polar Code is expected to en-

ter into force on 1 January 2017. It will apply 
to new ships constructed on or after 1 Janu-
ary 2017. Ships constructed before that date 
will be required to meet the relevant require-
ments of the Polar Code by the first interme-
diate or renewal survey, whichever occurs 
first, after 1 January 2018. 

IMO Completes Polar Code

Maritiem historica Joke Korteweg voerde dertig 
gesprekken met leidende personen uit de sector: 
scheepsbouwers, academici, ambtenaren en po-
litici. Allen mensen die invloed hebben gehad, en 
soms nog steeds hebben, op de ontwikkelingen 
in de scheepsbouw in de afgelopen vijftig jaar. 
Onder hen illustere namen als scheepsbouwer 
Kommer Damen of oud-minister Harry Langman. 
Dertig interviews met mensen die “erbij waren” 
en vanuit hun eigen perspectief vertellen hoe het 
er in die veelbewogen decennia aan toe ging, en 
waarom. Een bijzondere aanpak: niet eerder 
werd de recente scheepsbouwgeschiedenis op 
deze manier benaderd.
Dit boek vormt een aanzet tot uitgebreider on-
derzoek. Hoewel er kasten zijn volgeschreven 

over de geschiedenis van individuele Neder-
landse scheepswerven, is er niet één profes-
sionele studie gericht op de sector als geheel. 
Het Van der Weele-Schipper Fonds heeft nu 
het initiatief genomen tot een integrale ge-
schiedschrijving op academisch niveau van 
de Nederlandse scheepsbouw vanaf het mid-
den van de negentiende eeuw tot heden. 
Hierin komen vragen aan de orde als: wat was 
de rol van de ondernemer of de overheid? Wel-
ke rol spelen innovatie, onderwijs of de vak-
bonden in deze periode? Dit onderzoek, dat uit-
gevoerd wordt in samenwerking met onder 
andere de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
het Maritiem Museum Rotterdam, dient niet al-
leen de geschiedschrijving; deze kennis is ook 

van belang voor de huidige en toekomstige ge-
neratie ondernemers in een sterk fluctuerende 
bedrijfstak als de scheepsbouw. 
Uitgave: Van der Weele-Schipper Fonds/ 
Uitgeverij Boekschap, gebonden, 220 pagina’s, 
123 illustraties, ISBN 978-94-90357-12-2/NUR 

466, prijs 32,50

Sleutelfiguren uit een halve eeuw scheepsbouw

ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor 
technisch Nederland, betreedt de buitenlandse 
markt met technische opleidingen, vooral voor 
de maritieme sector. Hiermee speelt ROVC in op 
de toenemende vraag naar een hoog niveau van 
technische opleidingen. Bedrijven als DMT  
Marine Equipment en Damen Shipyards maakten 
hier al gebruik van. Zo liet DMT de practicum- 
installaties van ROVC naar Roemenië over- 
brengen en heeft Damen dertig Venezolanen 
een Spaanstalige training Elektrotechniek laten 
volgen in het practicum in Ede. 
De internationale opleidingen zijn onderdeel 
van ROVC’s label TechAcademy Maritiem, een 
branchespecifieke bedrijvenschool. De Tech- 

Academy Maritiem is opgericht om aan de 
specialistische wensen van de maritieme 
sector te kunnen voldoen, waaronder de  
sterke toename in internationale opleidings- 
vragen. Bedrijven kunnen vaak niet het ge-
wenste opleidingsniveau in het buitenland 
vinden en komen daarom bij ROVC terecht. 
Opleidingen voor deze buitenlandse cursisten 
zien er anders uit dan de reguliere. De voor-
kennis van de cursisten is erg wisselend. Een 
flexibele docent die daarop inspeelt is daarom 
van groot belang. Tevens zijn de cultuur- 
verschillen een belangrijk punt van aandacht. 
De omgang met autoriteit verschilt in andere 
landen vaak van de Nederlandse.

Buitenland zoekt Nederlandse opleidingskwaliteit 

Cursisten aan het werk in de scheepswerf.

Nooit eerder werd de 

recente 

scheepsbouwgeschiedenis 

op deze manier benaderd.
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Het gevolg hiervan is dat reders niet meer weten waar ze aan toe zijn. 
Investeringen in betere, schonere schepen worden uitgesteld omdat 
reders er niet meer op kunnen vertrouwen dat wanneer ze wel geld uit-
geven dat ook over enkele jaren nog zijn rendement oplevert. Scheeps-
bouwers bieden tegen elkaar op met de volgens hen mooiste technolo-
gische en milieutechnisch duurzaamste oplossingen. Prachtig allemaal, 
maar de reder moet gewoon zijn krediet van de bank aflossen en wil 
naast een mooi “groen” vooral ook een financieel duurzaam schip dat 
zijn investering terugverdient.

Internationale regels
De IMO is al in 1948 opgericht, maar pas in 1958 ingesteld om vooral  
de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. Na een aantal fikse 
olierampen kwam daar vanaf de jaren zeventig ook het terugdringen 
van de milieubelasting van de scheepvaart bij. 
De oprichting van de IMO als gespecialiseerde organisatie van de Ver-
enigde Naties vloeit voort uit de destijds nog internationaal door vrij-
wel alle lidstaten breed gedragen consensus dat wat zich zo internati-
onaal beweegt als de scheepvaart ook internationaal moet worden 
geregeld. Regels voor de scheepvaart op het gebied van veiligheid en 
milieu moesten overal in de wereld dezelfde zijn. Maar met de invoe-
ring van milieuzones in Noord-Amerika en Noordwest-Europa is dat 
dus niet meer zo.

Onzichtbaar belang
Ten tijde van de oprichting van de IMO hadden de westerse landen zelf 
nog heel grote vloten. Reders zaten vooral in Europa, de VS en Japan. 
De belangen van de scheepvaart waren vooral in de jaren vijftig dus 
ook die van de grote maritieme naties in het vrije Westen. Maar sinds 
vooral de jaren zestig en zeventig hebben reders in het Westen het me-
rendeel van hun vloten uitgevlagd naar goedkope vlagstaten als Pana-
ma (tegenwoordig nummer 1), Liberia (nummer 2), de Marshall Islands 
(nummer 3), Hong Kong, Singapore, Griekenland of de Bahama’s. Be-
halve Griekenland, allemaal van oudsher geen grote maritieme landen 
en dus zonder grote eigen vloot en redersgemeenschap.
Toch zijn veel van die schepen onder de vlag van die goedkope vlag-
staten nog steeds eigendom van reders uit voorheen grote maritieme 
naties als Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
Noorwegen, Denemarken, Italië en niet te vergeten ons eigen land. Een 
groot deel van de vloten van de grote Chinese containerrederijen is bij-
voorbeeld Duits, Canadees of Engels eigendom. Maar met het uitvlag-
gen, vloeit de bulk van de belastingen natuurlijk niet meer in de staats-
kassen van de VS of Europese landen, maar naar de trustkantoren in 
Panama, de Bahama’s of Liberia. 

Hoe politiek relevant en effectief is de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie van de 
Verenigde Naties, nog als regelgever voor de internationale scheepvaart? Die vraag komt op als de 
Verenigde Staten en de Europese Unie steeds vaker hun eigen regels maken. Op het gebied van de 
behandeling van ballastwater, het terugdringen van de uitstoot van vervuilende gassen en een 
milieuvriendelijkere sloop van schepen voeren politici en overheden in de VS en de EU meer en 
meer verregaandere maatregelen in dan de IMO tot nog toe in de verenigde internationale 
scheepvaartwereld heeft kunnen of willen bereiken.

De IMO laat zich de kaas  
van het brood eten

Door A.A. Oosting



5Jaargang 136 • juni 2015

Dat maakt dat de belangen van de internationale scheepvaart voor de 
landen waar de reders zijn gevestigd, steeds minder evident zijn. Voor-
al als grote containerrederijen ook nog hun rederijkantoren overheve-
len naar Azië, wordt het belang voor de oorspronkelijke thuislanden 
steeds minder zichtbaar. Als West-Europese, de afgelopen jaren vooral 
de Noorse en Deense, reders dan ook nog de laatste Europese officie-
ren op hun schepen ontslaan, raken ze helemaal uit beeld. Veel reders 
in Europa hebben de afgelopen decennia hun internationale concur-
rentiepositie voortdurend zwaarder laten wegen dan hun maatschap-
pelijke positie en draagvlak in het thuisland. Hierdoor hebben reders, 
de goede die hier zijn gebleven niet te na gesproken, hun eigen glazen 
ingegooid.
Daardoor lopen de belangen van reders, waarvan er toch nog heel veel 
in de VS of de Europese Unie zijn gevestigd, en die van hun overheden 
steeds verder uiteen. Het politieke imago van de reders is er de afgelo-
pen decennia in ieder geval niet op vooruit gegaan. Het belang van de 
internationale scheepvaartgemeenschap is niet die van de milieu- 
beweging in de VS en Europa en hun politieke vertegenwoordigers. En 
de aantallen zetels van groene partijen mogen dan nog steeds niet in-
drukwekkend zijn, hun politieke invloed weegt wel heel zwaar, ook op 
de grote gevestigde, meer rechtse, liberaal-conservatieve partijen.

Bij het grofvuil
Als belangrijke maritieme landen, als ook Nederland, België, Duitsland, 
Noorwegen, Italië en Griekenland, niet langer bereid zijn politiek voor 
de belangen van hun reders op te komen, kan het op termijn wel eens 
gedaan zijn met de eigen scheepvaart. Dan gaat Nederland landen als 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk achterna die in de jaren tachtig en 
negentig een voorheen niet onbelangrijke scheepsbouw en scheep-
vaart compleet bij het grofvuil hebben gezet waardoor deze landen als 
maritieme natie nu weinig meer voorstellen.
Een dergelijke politiek heeft bijzonder negatieve gevolgen voor de eco-
nomie van een land, want daarmee help je niet alleen een belangrijke 
industrie van scheepsbouw om zeep, maar ook de scheepvaart die nog 
steeds veel deviezen oplevert. En dat net nu vooral de scheepsbouw in 
Nederland zich de afgelopen decennia zo mooi heeft ontworsteld aan 
de economische misère waarin het met name in de jaren tachtig was 
terechtgekomen. Maar lang niet iedereen is van dat belang overtuigd 
en kijkt er met evenveel bewondering naar.

De minst gereguleerde
Wil je de strijd overleven dan is het goed je in te leven in de opvattin-
gen van je tegenstanders. Wat dat betreft is het goed om de blog van 
de Nederlandse Europarlementariër voor GroenLinks, Bas Eickhout, 
eens op te slaan om te zien hoe hij tegen zo’n instituut als de IMO aan-
kijkt. Hij was op 15 mei met een delegatie uit het Europees Parlement in 
Londen bij de 68ste vergadering van de milieucommissie MEPC van de 
IMO. Dat was wat hem betreft een fascinerende vergadering. De IMO 
klinkt als een oude club mannenbroeders die de nieuwste scheeps- 
knopen rangschikken, maar niets is minder waar, schetst Eickhout in 
zijn verslag op zijn blog.
Het meest fascinerende vond hij wel de inbreng van de industrie. ‘Iede-

re observer (NGO) van de IMO mag spreken tijdens de vergadering. Bij 
elk vergaderpunt zit achter in de zaal een groot contingent industrie 
dat vakkundig elk voorstel becommentarieert tijdens de vergadering. 
Heel transparant. Maar aangezien het publieke daglicht nu niet echt 
uitbundig aanwezig is, kun je de IMO toch vooral kenschetsen als een 
conservatief mannenbolwerk (ja, vooral mannen) dat het onderling 
vooral eens is dat de internationale scheepvaart het zwaar heeft en dat 
extra regelgeving geen goed idee is. Probeer dan maar klimaatwetge-
ving van de grond te krijgen,’ aldus Eickhout in zijn verslag.
Waar groene activisten als Eickhout in deze vergadering vooral in  
waren teleurgesteld, was de verwerping van een voorstel van de dele-
gatie van de Marshall Islands om de door de internationale scheep-
vaart uitgestoten CO2 aan een limiet te binden. ‘En dan zie je ineens de 
tegenstrijdige belangen; de registers op de eilanden willen niet te veel 
regels voor hun cliënten, de reders, maar de regering ziet de effecten 
van klimaatverandering op hun eilanden elke dag. Gelukkig wint de po-
litiek dan nog, althans qua inbreng. De Marshall Islands kwamen met 
een voorstel om de sector een doel voor het terugbrengen van de uit-
stoot van broeikassen op te leggen, revolutionair in IMO-kringen. Het 
voorstel werd dan ook verworpen. Maar de eerste stap naar regulering 
is er wel mee gezet. En de aanwezigheid van een parlementaire dele-
gatie is gebleven. Beetje bij beetje zal ook dit VN-orgaan de democra- 
tische controle krijgen die het verdient,’ aldus Eickhout.
Wat Eickhout en de zijnen wantrouwen is de inbreng in de IMO van het 
bedrijfsleven. Want dat verzet zich tegen een betere wereld met argu-
menten van wat Eickhout noemt: technische discussie, knowhow bij 
bedrijfsleven, afstemming, coördinatie, voorkomen van onnodige  
bureaucratische druk, et cetera, en ‘onder het mom van technische 
discussie houdt het bedrijfsleven de touwtjes stevig in handen om zo 
ervoor te zorgen dat hun sector een van de minst gereguleerde blijft.’ 
Maar ja, groene activisten als Eickhout en de zijnen hoeven zich na-
tuurlijk ook geen zorgen te maken over hun boekhouding en vergeten 
graag dat hun uitkering wordt betaald vanuit belastingen opgebracht 
door dat verfoeide bedrijfsleven.

Over elkaar heen buitelende overheden
Dan mogen milieuactivisten blij zijn dat ondernemers nog wel bereid 
zijn om te investeren. Als de internationale gemeenschap in IMO- 
verband afspreekt dat alle schepen moeten worden uitgerust met sys-
temen voor het onschadelijk maken van ballastwater, dan gebeurt dat. 
De Amsterdamse reder Spliethoff heeft een groot deel van zijn vloot 
hier al mee uitgerust. De vraag is alleen welk systeem de reder hier-
voor moet kiezen. De Amerikaanse milieuautoriteit stelt hieraan ande-
re, specifiekere eisen dan de IMO-voorschriften. Dit conflict vormt vol-
gens Ludovic Lafinneur, hoofd milieu van de Belgische redersvereniging, 
een groot probleem voor de reders. Hij zei dat op een door SGS, vol-
gens eigen zeggen wereldleider op het gebied van inspectie, controle, 
analyse en certificering, en het ingenieursbureau Search georgani-
seerd seminar op 19 mei in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam. Daar 
werd nog eens duidelijk uiteengezet hoe ingewikkeld de juiste keuzes 
van reders kunnen zijn. En dat ligt dan niet aan het bedrijfsleven, maar 
aan over elkaar heen buitelende overheden. 

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.
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Maand Maritiem

Nieuwe opdrachten

Twee hoppers voor DEME
DEME (Dredging, Enviromental & Marine En-
gineering), Zwijndrecht, België, heeft bij Ko-
ninklijke IHC twee innovatieve hopperzuigers 
besteld die worden uitgerust met een dual- 
fuelvoortstuwing. Daardoor kunnen ze vol-
doen aan de eisen zoals vastgelegd voor de 
Seca’s (Sulphur Emission Control Areas) waar-
bij een beperking geldt voor de uitstoot van 
CO2, NOX and SOX. Het eerste baggervaartuig 
wordt een 7950 m!-hopperzuiger (bouwnum-
mer 1282) met een lengte over alles van 104 
meter en een maximumdiepgang van 7,5 me-
ter. Het tweede (bouwnummer 1283) krijgt een 
hoppercapaciteit van 3000 m! bij een maxi-
mumdiepgang van 5,00 tot 5,90 meter en leng-
te over alles van 77 meter. De hopperzuigers 
moeten voor eind 2016 worden opgeleverd.

T&T Coast Guard
Het ministerie van Nationale Veiligheid van Tri-

Door G.J. de Boer

nidad & Tobago en Damen Shipyards teken-
den op 29 april officieel het contract voor de 
bouw en levering van vier StanPatrols 5009, 
twee Fast Crew Suppliers (FCS’s) 5009 en zes 
Interceptors 1102 voor de kustwacht van dat 
land. Twee StanPatrols worden gebouwd bij 
Damen Schelde Naval Shipyard in Vlissingen 
en twee worden afgebouwd in Gorinchem, 
waarbij de beide casco’s zijn geleverd door 
Scheepswerf Talsma in Franeker. De gege-
vens van de StanPatrol 5009 zijn: 498 bt, L o.a. 
x B x H (dg) = 50,02 x 9,40 x 4,30 (3,50) meter. 
De voortstuwing wordt geleverd door vier  

Caterpillar-hoofdmotoren, type C32, totaal 
vermogen 5800 pk of 4324 kW bij 2300 tpm via 
WVS 730 op vier vaste schroeven voor een 
snelheid van 28 knopen. De bunkercapaciteit 
is 63 m!. De actieradius is meer dan 2500 zee-
mijl. De StanPatrols worden uitgerust met een 
11 meter Interceptor 1102 en een 7,5 meter  
Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) en zijn be-
stemd voor patrouillevaarten in de kustwate-
ren en de Exclusieve Economische Zone (EEZ) 
van Trinidad & Tobago. De RHIB’s worden 
voortgestuwd door twee waterjets voor een 
snelheid van meer dan 30 knopen. De twee 
FCS’s zijn gebouwd bij de aan Damen gelieer-
de 189 Shipyard in Haiphong. De FCS 5009 
heeft als tonnages 454 bt, 136 nt, 350 dwt en 
als afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 53,25 
(49,92) x 9,20 x 4,70 (2,68) meter. Het casco is 
van staal, de opbouw van aluminium. De FCS 
5009 wordt voortgestuwd door vier Caterpillar- 
hoofdmotoren, type 3512C TA, met een totaal 
vermogen van 6080 pk of 4476 kW bij 1800 tpm 
via ZWVS 730/1L op vier vaste schroeven voor 
een snelheid van 25 knopen. De bunkercapa-
citeit is 169,94 m!. De actieradius is meer dan 
3000 zeemijl. De FCS’s kunnen zowel voor 
kustpatrouilles als reddingsoperaties worden 
ingezet. De Interceptor 1102 heeft als afmetin-
gen: L o.a. x B x H (dg) = 10,97 x 2,49 x 0,95 7950 m!-hopperzuiger.

3000 m!-hopperzuiger.

Voor de kustwacht van Trinidad & Tobago bouwt Damen StanPatrols 9005, FCS’s 5009 en Interceptors 1102.
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(0,71) meter. De voortstuwing wordt geleverd 
door twee Volvo-dieselmotoren, type D6, met 
een totaalvermogen van 544 kW op twee 
schroeven waarmee een snelheid kan worden 
behaald van meer dan 53 knopen. De actiera-
dius is 230 zeemijl. De Interceptors zijn vanaf 
de StanPatrols en FCS’s in te zetten.   

Eddy 24-70
Eddy Tug (Efficient Double-ended Dynamic 
Tug) introduceerde de Eddy 24-70, een com-
pactere versie van de Eddy 1, een Eddy 30-65  
die op 11 juni 2014 in de vaart is gebracht. 
Deze sleepboot is inmiddels met succes in 
verschillende havens getest en er is veel be-
langstelling voor het innovatieve ontwerp. De 

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

24-70 wordt met een lengte van 24 meter en 
een breedte van 11,40 meter aanmerkelijk 
kleiner, maar krijgt dezelfde voortstuwingsin-
stallatie als de 30-65: diesel-direct/diesel- 

elektrisch hybrid, maar wel met meer trek-
kracht: 70 ton. De bouw begint onder klasse 
van Bureau Veritas bij Holland Shipyards, Har-
dinxveld in juli als bouwnummer HS2015-027. 

Fish Food Carrier
Van de Artic Group Maritime A/S, Oslo, kreeg 
Bijlsma Shipyard, Lemmer, opdracht voor een 
2215 dwt Fish Food Carrier waarbij een be-
staand casco van een van de vier Bijlsma Tra-
ders 3250 uit de voorraad met 21,6 meter 
wordt ingekort. De nieuwe afmetingen wor-
den: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 68,37 (64,60) x 
11,80 x 6,90 (5,25) meter. Bovendien moet er 
nog een aantal aanpassingen worden uitge-
voerd omdat de opdrachtgever eigen laad-, 
los- en transportsystemen in het schip moet 
kunnen plaatsen voor het bevoorraden van 
viskwekerijen in de Noorse fjorden. De proef-
vaart en oplevering is gepland in maart 2016.

Tewaterlatingen
Ilembe
Bij Koninklijke IHC in Kinderdijk is op zaterdag-
morgen 9 mei de 5500 m!-sleephopperzuiger 
Ilembe (bouwnummer 1278, imo 9741891) voor 
Transnet National Ports Authority (TNPA), Dur-
ban, gedoopt en te water gelaten. Doopvrouwe 
was Lunga Ngcobo, General Manager Corpo-
rate Affairs van TNPA. Het contract voor het 
ontwerp, de bouw en de oplevering van het 
schip werd getekend in maart 2014 waarna de 
kiel werd gelegd op 8 januari 2015. De gege-
vens van de Ilembe zijn: L o.a. x B x H (dg) = 
101,50 x 22,40 x 7,50 (6,00) meter. Totaal geïn-
stalleerd vermogen wordt 7660 kW en de snel- 
heid 11,9 knopen. De maximale baggerdiepte 
wordt 30 meter. De diameter van de zuigbuis 

De compactere Eddy 24-70.

Veka Bijlsma bouwt een Trader 3250 af als Fish Food Carrier.

Vier StanPatrols 5009 
  imo bouwnummer te water oplevering
TTS Speyside CG 25 9773698 549602  mei-2015
TTS Quinam CG 26 9773703 549603  aug-2015
TTS Moruga CG 27 9773715 549615 9-nov-2014 sep-2015
TTS Carli Bay CG 28 9773727 549616 20-feb-2015 okt-2015
Twee Fast Crew Suppliers 5009
TTS Point Lisas CG 23 9689299 547235 15-okt-2014 12-feb-2015
TTS La Brea CG 24 9689304 547236 24-nov-2014 12-feb-2015
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is 900 mm. Aan boord komt accommodatie voor 
26 personen. De hopperzuiger moet begin 2016 
in Durban worden opgeleverd en gaat de Ing-
wenya (1981, 3681 bt) vervangen. De Ilembe is 
het derde baggervaartuig dat IHC binnen vijf 
jaar voor TNPA bouwt. Op 28 oktober 2010 
werd de 4200 m!-sleephopperzuiger Isandl- 
wana (bouwnummer 1256, imo 9532903, 4897 
bt) opgeleverd en op 25 juni 2014 de grijper-
hopperzuiger Italeni (bouwnummer 1278, imo 
9689108, 1792 bt). Als onderdeel van het con-

tract heeft IHC een ontwikkelingsplan opge-
steld ter verbetering van de lokale industrie in 
Zuid-Afrika, waaronder de ontwikkeling van 
een school voor operators in de bagger. IHC 
levert hiervoor ook een baggersimulator voor 
het opleiden van de lokale bevolking.

Northern Rock
In IJmuiden is op 12 mei door de mslb Water-
man het casco van de Northern Rock (bouw-
nummer 8, imo 9728887) afgeleverd. De vierde 

Hartman M" Runner, die onder regie van CIG 
Shipbuilding werd gebouwd bij Partner 
Sp.z.o.o. in Sczcecin, is vervolgens naar Urk 
gesleept om te worden voltooid door Hartman 
Marine Shipbuilding. De gegevens van de 
Hartman M" Runner zijn: 2999 bt, 893 nt, 3500 
dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 92,90 (84,99) x 
14,00 x 5,00 (4,90) meter. De kruiplijn is 24,50 
meter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
een Wärtsilä-hoofdmotor, type 6L20 van 1630 
pk of 1200 kW op een verstelbare schroef in 
een HD-straalbuis voor een snelheid van 12 
knopen. De boegschroef heeft een vermogen 
van 300 kW, de hekschroef 250 kW. De bunker-
capaciteit is 233,8 m! MGO. De ruiminhoud is 
6207 m! en het dek heeft een vrij oppervlak 
van 1300 m". De containercapaciteit is 304 teu 
waarvan 199 op dek. Na oplevering in septem-
ber komt de Northern Rock in de bevrachtings-
pool van Amasus Shipping.  

Opleveringen
Lady Adele
Groningen Shipyards leverde op 22 mei de 
Lady Adele (bouwnummer 131, imo 9624859) 
op aan Wijnne Barends, Delfzijl. Dit schip van 
het type SeaRiverLiner 3700 werd op 14 febru-
ari te water gelaten bij Groningen Shipyards 
in Waterhuizen. Op 18 mei werd de Lady  
Adele vanuit Waterhuizen naar Delfzijl ge-
sleept door de Waterstad en de Waterlelie. 
De proefvaarten werden vanaf de volgende 
dag gehouden op de Eems. Het schip is het 
eerste van een vervolgserie van acht schepen 

De hopperzuiger Ilembe voor TNPA (foto G.J. de Boer).

Aankomst in IJmuiden van de Hartman M2 Runner Northern Rock (foto M. Coster).
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Naam imo bouwnummer te water oplevering 
Lady Adele 9624859 131 14-feb-2015 mei-2015
Lady Ami 9624861 132 27-mrt-2015 jun-2015
Lady Ariane 9760366 157  okt-2015
Lady Agnes 9760378 158  jan-2016
Lady Alisa 9760380 159  apr-2016
Lady Anne-Lynn 9760392 160  jun-2016
Lady Anne Beau 9760407 161  sep-2016
Lady Astrid 9760419 162  dec-2016

die zijn ontworpen door Groot Ship Design, 
Leek, in nauwe samenwerking met Conoship 
voor de vaart langs de West-Europese kust, 
op het Vänermeer via het Trollhättan-kanaal 
en op de Rijn, Seine en Loire. De gegevens 
zijn: 2544 bt, 1216 nt, 3718 dwt, L o.a. (l.l.) x B x 
H (dg) = 88,00 (84,98) x 13,40 x 7,05 (4,90) me-
ter. De SRL 3700 wordt voortgestuwd door een 
Caterpillar-hoofdmotor, type 3508C SS, van 
1015 rpk of 746 kW bij 1600 tpm op een vaste 
schroef met een diameter van 2300 mm in een 
straalbuis voor een snelheid van 10,5 knopen. 
De boegschroef heeft een vermogen van 265 
kW. De bunkercapaciteit is 110 m!. Het stuur-
huis is hydraulisch in hoogte verstelbaar en 
bij een diepgang van 3,50 meter is de kruiplijn 
8,70 meter. Op 24 mei vertrok de Lady Adele 
onder commando van kapitein Edwin Harte-
veld voor de eerste reis van Delfzijl naar Gru-
vön aan het Vänermeer om houtpaketten te 
laden voor Amsterdam en Le Legue.

Tess
Bij Shipyard Trico in Rotterdam is 10 april het 
offshore-ondersteuningsvaartuig Tess (bouw-

nummer 700, imo 9736559) gedoopt door de 
driejarige Tess van Laar, dochter van direc-
teur Paul van Laar, en opgeleverd aan Tess 
Shipping BV (Van Laar Maritime), IJmuiden. 

De bouw van het casco was uitbesteed aan 
All Techno Support Services ATS BV in Vlis-
singen-Oost en op 31 oktober te water gezet 
waarna de Tess in Rotterdam is afgebouwd 
onder klasse van Rina. Het vaartuig is ont-
worpen door Vestvaerftet, Hvide Sande. Bin-
nenkort begint bij ATS de bouw van de iden-
tieke Miranda (bouwnummer 701, imo 
9738258). De belangrijkste gegevens van de 
Tess zijn: 387 bt, 116 nt – L o.a. x B x H = 37,50 
x 9,40 x 3,00 meter. De voortstuwing is diesel- 
elektrisch en bestaat uit drie Cummins-diesel-
generatoren, type K19-DM, totaalvermogen 
1950 pk of 1455 kW bij 1800 tpm, voor de aan-
drijving van onder andere twee roer- 
propellers en een boegschroef van 90 kW. 
Voor een snelheid van 15 knopen worden 
twee of drie dieselgeneratoren bijgezet, ter-
wijl voor de kruissnelheid van 9,5 knopen één 
dieselgenerator voldoende vermogen levert. 
De bunkercapaciteit is 170 m!. Het werkdek 
heeft een oppervlak van 105 m". De knikarm-
dekkraan aan bakboord heeft een hijs- 
vermogen van 1200 kg bij een reikwijdte van 
10 meter. Er is accommodatie voor achttien 
personen in twee een-, vier twee- en twee 
vierpersoonshutten. Na de overdracht vertrok 
de Tess naar IJmuiden en vanaf 5 mei is het 
vaartuig vanuit Bergen ingezet bij de Ram-
form Explorer (1995 – 9980 bt) voor seismisch 
onderzoek op de Atlantische Oceaan.

De Lady Adele is de eerste van een tweede serie van acht (foto F.J. Olinga).

De Tess is ontworpen voor ondersteuning van seismisch onderzoek op zee (foto R. Coster).
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SL Sokol
Voor inzet bij de olie- en gasterminal van  
Novorossiysk contracteerde Smit Lamnalco 
Damen Shipyards Galati voor de bouw van 
een gemodificeerde ASD Tug 2810, de SL  
Sokol (bouwnummer 512360, imo 9705275). In 
verband met de beperkte diepte moest de 
diepgang worden gereduceerd tot 4,50 meter 
waarvoor een aanpassing van de roer- 
propellers noodzakelijk was. Ondanks de klei-
nere diameter van de schroeven en straalbui-
zen werd toch nog een trekkracht van meer 
dan 50 ton behaald. De 294 bt metende ASD 
2810 SD (special draft) heeft als afmetingen: L 
o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 28,67 (25,79) x 10,43 x 
4,60 (4,25) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3516C TA HD/C, met een vermogen van 
4520 pk of 3372 kW bij 1600 tpm op twee Rolls- 
Royce US 205 roerpropellers met een diame-
ter van 2300 mm voor een trekkracht van 51,8 
ton en een snelheid van 13,6 knopen. De bun-
kercapaciteit is 72,3 m!. 
    
Drie StanTugs 2608 
Damen Song Cam Shipyard, Haiphong, lever-
de twee StanTugs 2608 op voor de haven- 
sleepdienst in Casablanca en één voor de  
havenautoriteiten van Nouakchott. De Steve 
(bouwnummer 509847, imo 9654658) was be-
stemd voor SCRA Societe Cherifienne de Re-
morquage en de Jade (bouwnummer 509848, 
imo 9654660) voor Offshore Maroc S.A. De 
derde sleepboot was de Oualata 1 (bouw- 
nummer 509855, imo 9692064). Na de proef-
vaarten zijn de drie sleepboten en een Multi-
Cat 2611 op 9 en 10 februari in de Halongbaai 
aan boord gehesen van de Anna-Sofie van 
SAL Heavy Lift voor transport naar Marokko 
en Mauretanië. In Singapore werden op 15 en 

16 februari bovendien drie Fast Crew Sup-
pliers 2610 geladen voor Rotterdam. De gege-
vens van de StanTug 2608 zijn: 186 bt, 56 nt - L 
o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 26,16 (23,96) x 8,54 x 
4,05 (3,20) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3512C TA/C, met een vermogen van 3300 
rpk of 2460 kW bij 1800 tpm via twee reductie-
kasten WAF 675L (7,476 : 1) op twee Kaplan 
II-schroeven in Optima-straalbuizen met een 
diameter van 2350 mm voor een trekkracht 
van 46,3 ton en een snelheid van 12,6 knopen. 
De bunkercapaciteit is 78,5 m!. De sleepboten 

zijn uitgerust met twee roeren. Aan boord is 
accommodatie voor acht personen. 

Barney
Bij Damen Shipyards in Hardinxveld-Giessen-
dam vond op 30 april de feestelijke doop- 
ceremonie van de Barney (bouwnummer 
571709, imo 9740938) plaats. Doopvrouwe was 
Zsuzsanna Kóbor, echtgenote van Jerry van 
Dodewaard. De volgende dag is de Shoal- 
buster 3013 officieel overgedragen aan MC 
Yogi (Sleepvaartbedrijf Herman Senior) BV, 
het familiebedrijf van Dodewaard, Dordrecht. 

De SL Sokol is een ASD 2810 SD.

De StanTug 2608 Steve voor Casablanca.

De Barney is een speciaal voor Herman Sr. ontworpen Shoalbuster 3013.
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Het casco werd onder klasse van Bureau 
Veritas gebouwd bij Safe Co. Ltd. Sp.z.o.o. in 
Gdynia. Oorspronkelijk zou de Barney een 
Shoalbuster 2713 worden, maar tijdens de 
bouw werd besloten het casco met 3,11 meter 
te verlengen. Hierdoor ontstond een vertra-
ging van acht weken, maar op 3 december 
was de bouw zo ver gevorderd dat het casco 
te water kon worden gezet. Twee weken later 
vertrokken de Shoalbuster 2509 Bommel en de 
Shoalbuster 2308 Baloe van Herman Sr. uit 
Gdynia met aan de tros de casco’s van de 
Barney en de ART 80-32RT Emotion (bouw-
nummer 571715). Nadat de RT Emotion in 
Schiedam was afgeleverd, kwam het casco 
van de Barney op 27 december in Hardinx-
veld-Giessendam aan. Op 22 en 23 april wer-
den de proefvaarten en trekproeven in de Eu-
ropoort gehouden. Een saillant detail was dat 
Damen Shipyards de vertraging van acht we-
ken inmiddels had ingelopen. De gegevens 
van de Shoalbuster 3013 zijn: 382 bt, L o.a. x B 
x H (dg) = 30,02 (27,33) x 13,45 x 3,20 (2,15) me-
ter. De voortstuwing wordt geleverd door drie 
Caterpillar-hoofdmotoren, type C18 Acert, met 
een totaalvermogen van 2145 pk of 1599 kW 
bij 1825 tpm via WAF 364L (5,435 : 1) op drie 
vaste Promarin-schroeven in Optima-straal-
buizen met een diameter van 1600 mm voor 
een trekkracht van 30 ton en een snelheid van 

10,5 knopen. De bunkercapaciteit is 138 m!. 
De Barney wordt uitgerust met drie roeren. 
De hydraulische boegschroef heeft een ver-
mogen van 250 pk. Aan boord is accommoda-
tie voor negen personen in drie een- en drie 
tweepersoonshutten. 

Dream Veeru
De havenautoriteiten van Male (Malediven) 
bestelden bij Damen Shipyards een StanTug 
1606, die op korte termijn uit voorraad gele-
verd kon worden. Het casco, dat was ge-

bouwd in Changde, was op 7 oktober 2013 in 
Rotterdam aangekomen met de Wilma van 
SAL Heavy Lift met vijftien andere werkboten 
voor Damen Shipyards. Nadat de sleepboot 
als Dream Veeru (bouwnummer 503182) onder 
klasse van Bureau Veritas was voltooid, werd 
de StanTug 1606 begin februari als deklading 
verscheept met de Lone van SAL Heavy Lift 
van Rotterdam naar Male. De gegevens van 
de StanTugs 1606 zijn: 46 bt, L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 16,76 (14,83) x 5,94 x 2,54 (2,25) meter. 
Twee Caterpillar-hoofdmotoren, type C18 TA/A, 
hebben een totaalvermogen van 1216 pk/896 
kW bij 1800 tpm, via WAF 264L (4,5 : 1) op twee 
vaste Kaplan II-schroeven in Optima-straal-
buizen met een diameter van 1350 mm, voor 
een trekkracht van 16,2 ton en een snelheid 
van 11,3 knopen. De bunkercapaciteit is 14,81 
m!. De sleepboot is uitgerust met twee roeren. 
Er is accommodatie voor vier personen.

NC-7L en NC-8L  
Bij Damen Shipyards zijn op 9 december 2014 
door Kompania di Tou Korsou (KTK), Willem-
stad (Curaçao), twee StanTugs 1205 (bouw-
nummers 502515 en 502516) besteld waarvan 
de casco’s werden gebouwd in Changde. 
Beide casco’s kwamen op 9 maart op dek 
van de Zhen Hua 28 in Rotterdam-Europoort 
aan tegelijk met elf pontons, twee Shoal- 
busters 2709 en een StanLaunch 1305. Na te 
zijn afgebouwd in Gorinchem, zijn de NC-7L 
en NC-8L weer naar Rotterdam Europoort 
gevaren waar zij werden geladen op de HC 

De StanTug 1606 Dream Veeru werd naar de Malediven verscheept.

De NC-8L is een van de twee StanTugs 1205 voor KTK.



SWZ|MARITIME12

Maand Maritiem

een vermogen van 257 kW. Aan boord is ac-
commodatie voor acht personen. Beide Multi-
Cats zijn gebouwd onder klasse van Bureau 
Veritas.

Savannah
Koninklijke De Vries Scheepsbouw (Feadship) 
in Aalsmeer heeft het hybride superjacht 
Savannah (bouwnummer 686, imo 1012517) 
opgeleverd. Op 25 januari is de 2250 bt meten-
de Savannah de nieuwbouwhal uitgesleept en 
zou 2 maart van de werf worden weggesleept 
naar Rotterdam. De weersomstandigheden 
waren toen echter niet optimaal en bij harde 
wind konden nauwe passages op de vaar- 
route problemen opleveren. Tot Gouda moest 
het megajacht (L o.a. x B (dg) = 83,50 x 12,50 
(3,95) meter) achterstevoren liefst zes brug-
gen passeren. Drie dagen later was het weer 
verbeterd en kon de Savannah via de Ring-
vaart, Oudewetering, Braassemermeer, Hei-
manswetering, Oude Rijn, Gouwe en Holland-
sche IJssel naar Rotterdam gesleept en 
geduwd worden. Langs de kades in Alphen, 
Boskoop en Gouda stonden duizenden toe-
schouwers naar het imposante transport te 
kijken. Nadat in Rotterdam de laatste werk-
zaamheden waren afgerond, begon de Savan-
nah, het eerste hybridejacht van de wereld, 
op 18 maart aan de proefvaarten op de 

Melina (ex-Flinterschelde, 2011 – 6577 bt) die 
op 14 april via Bilbao naar Willemstad ver-
trok. Op 30 april zijn beide boten met de ei-
gen dekkranen gelost. De gegevens van de 
StanTugs 1205 zijn: 32 bt, L o.a. x B x H (dg) = 
13,08 (12,30) x 5,28 x 2,30 (1,85) meter. De 
voortstuwing wordt geleverd door twee Vol-
vo-hoofdmotoren, type D9 MH/1, totaal 600 
pk/442 kW bij 1800 tpm via twee tandwiel- 
kasten, type MG5091 (3,82 : 1) op twee vaste 
Kaplan-schroeven (diameter 1050 mm) in  
Optima-straalbuizen voor een trekkracht van 
8,5 ton en een snelheid van 9,8 knopen. De 
bunkercapaciteit is 5,8 m!. De StanTug 1205 
heeft twee roeren. De StanTugs 1205 worden 
door KTK ingezet als loods- en sleepboot en 
voor assistenties bij aan- en afmeren. 

Green Isle & Orcadia II
Damen Shipyards leverde in april twee Multi-
Cats op voor getijde-energieprojecten bij de 
Orkney-eilanden. Op 22 april is in Hardinxveld- 
Giessendam de MultiCat 2712 Green Isle 
(bouwnummer 571674, imo 9707962) overge-
dragen aan Green Marine, Stromness. Het 
casco, dat is gebouwd bij Safe Co. Sp.z.o.o., 
Gdynia, werd op 7 augustus 2013 door de mslb 
Storesund in Dordrecht afgeleverd en vervol-
gens aan de voorraad toegevoegd. Zo kon 
een zeer korte levertijd van een maand wor-
den gerealiseerd toen op 16 maart de op-
dracht werd geplaatst. De technische gege-
vens van de MultiCat 2712 zijn: 286 bt, 88 nt, L 
o.a. x B x H (dg) = 27,27 (23,99) x 12,50 x 3,80 
(3,05) meter. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 
C32 TTA Acert, met een totaalvermogen van 
2432 pk of 1790 kW bij 1800 tpm via drie tand-
wielreductiekasten, type WAF 572 (7,091 : 1), 
op twee vaste Promarin-schroeven in Optima- 

straalbuizen met een diameter van 1900 mm 
voor een trekkracht van 34,8 ton en een snel-
heid van 10,5 knopen. De hydraulisch aange-
dreven boegpropeller heeft een vermogen 
van 200 rpk. De bunkercapaciteit is 110 m!. 
Aan boord is accommodatie voor zeven per-
sonen in vier hutten. 
Op 30 april vond de overdracht plaats van de 
MultiCat 2613 Orcadia II (bouwnummer 571683, 
imo 9766413) aan Scotmarine, Stromness. Het 
bij Safe Co., Gdynia, gebouwde casco was op 
27 november 2012 gesleept door de mslb  
Storesund in Stellendam aangekomen als 
aanvulling van de voorraad. Na ontvangst van 
de opdracht werd het casco verhaald naar 
Hardinxveld om te worden afgebouwd. De Or-
cadia II vertrok op 24 april voor de proefvaart 
en trekproeven in Rotterdam Europoort. De 
gegevens van de Orcadia II zijn: 199 bt, afme-
tingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 26,37 (23,92) x 
13,59 x 4,00 (3,71) meter. De voortstuwing 
wordt geleverd door twee Caterpillar-hoofd-
motoren, type 3512B TA, met een totaal- 
vermogen van 3872 pk of 2850 kW bij 1600 tpm 
via WAF 773 (7,087 : 1) op twee vaste Pro- 
marin-schroeven met een diameter van 2400 
mm in Optima-straalbuizen voor een trek-
kracht van 54,4 ton en een snelheid van 10,6 
knopen. De bunkercapaciteit is 120 m!. De 
twee hydraulische boegschroeven hebben elk 

De MultiCat 2712 Green Isle voor inzet bij getijde-energieprojecten bij de Orkney-eilanden.

De Orcadia II is een MultiCat 2613.
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Noordzee. Het megajacht is ontworpen door 
naval architect Feadship De Voogt en het in-
terieur is van CG Design. De Savannah heeft 
onder meer een lift, 9 meter-zwembad, bio-
scoop, onderwaterlounge en een garage aan 
boord. De bouwkosten worden geraamd op 
135 miljoen euro. Eigenaar is de Zweedse mil-
jardair Lukas Lundin, topman van Lundin Pe-
troleum en vermogensbeheerder voor de rest 
van zijn welgestelde familie. Het megajacht 
kan diesel-direct, diesel-elektrisch of volledig 
door lithium-ion accu’s worden aangedreven. 
De verstelbare schroef kan bij diesel-direct 
via een tandwielkast worden aangedreven 
door een Wärtsilä-dieselmotor, type 9L20, met 
een vermogen van 1800 kW bij 1000 tpm. Bij 
diesel-elektrische voortstuwing wordt over-
geschakeld op een of meer dieselgeneratoren 
(één Caterpillar C32 en twee C18-diesel- 
generatoren) en bij elektrisch varen op de 
Corvus Energy 1000 kWh lithium-ion accubank 
die dan de elektromotor op de schroef aan-
drijven. Bij maximale snelheid van 19 knopen 
wordt de schroef door de diesel- en elektro-
motor tegelijk aangedreven en wanneer er 
minder vermogen nodig is, kan de elektro- 
motor worden benut als generator om de ac-
cu’s op te laden. Achter de grote schroef is 
een kleinere, elektrisch aangedreven, contra-
roterende azipull verstelbare roerpropeller 
gemonteerd waardoor de belasting van de 

hoofdschroef met vijftig procent vermindert. 
Alleen varend op de azipull kan het jacht toch 
nog een snelheid van 12 knopen behalen. Bo-
vendien vergroot de roerpropeller de ma-
noeuvreerbaarheid van het jacht in de havens. 
Door het hybride systeem worden de motoren 
altijd optimaal belast, waardoor over de hele 
snelheidsrange dertig tot veertig procent 
brandstof wordt bespaard. Bij traditioneel 
voortgestuwde dubbelschroefsmegajachten 
worden de motoren dan vrijwel altijd te laag 
belast. De bunkercapaciteit is 150.000 liter. 
Aan boord is naast de eigenaar accommoda-
tie voor tien gasten. De bemanning omvat 22 

tot 26 personen die zijn ondergebracht in acht 
hutten. De Savannah is onder de vlag van de 
Kaaimaneilanden in de vaart gebracht.

Symphony
Ruim een week na de Savannah (in het week-
end van 13 en 14 maart) volgde de Symphony 
(bouwnummer 808, imo 1012098), het grootste 
jacht (L o.a. x B (dg) = 101,50 x 14,10 (4,10) me-
ter) tot dusver in Nederland gebouwd, dat 
vrijwel dezelfde route naar zee moest volgen. 
De 2800 bt metende Symphony was op 30 ja-
nuari bij Royal van Lent Shipyard (Feadship) in 
Kaag uit het bouwdok gesleept. De Symphony 
is gebouwd in opdracht van Bernard Arnault, 
een Franse miljardair en oprichter en direc-
teur van het Louis Vuitton Moët Hennessy, 
een luxeconglomeraat dat onder meer Louis 
Vuitton, Dior en Fendi omvat. Het 165 miljoen 
euro kostende megajacht heeft een stalen 
casco en een aluminium opbouw en is ont-
worpen door naval architect Feadship De 
Voogt en Tim Heywood terwijl François Zuretti 
en Peter Marino het interieur voor hun reke-
ning namen. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit vier MTU-hoofdmotoren, type 
16V4000M73, totaal 10.240 kW, op twee 
schroeven voor een snelheid van 20 knopen. 
De bunkercapaciteit is 220.000 liter. Aan boord 
is accommodatie voor twintig gasten. Na af-
bouw in Rotterdam en proefvaarten op de 
Noordzee werd de Symphony op 22 mei over-
gedragen en onder de vlag van de Kaaiman- 
eilanden met als thuishaven Georgetown in 
de vaart gebracht. De Savannah is een hybride megajacht (foto M. Coster).

De Symphony is tot dusver het grootste in Nederland gebouwde superjacht (foto R. Coster).
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Door ir. A.A.K. Rijkens

React to the Future
Improving the Seakeeping Behaviour of Fast Ships 
Using a Proactive Control System

A high speed performance at sea can give an operator a tactical or economical 
advantage. The success rate of some missions, such as Search and Rescue 
operations or patrol duties, is even largely dependent on a quick arrival time and, 
thus, require a high operational speed during daily operations, irrespective of the 
particular ambient wave conditions. However, this high speed is often 
associated with rather violent motion behaviour in which the resulting large 
wave impacts, or vertical peak accelerations, pose a rather important limiting 
factor for the vessel’s operability. These impacts not only endanger the safety of 
the people on board, but may also compromise the ship’s structural integrity. 

Special

The model at 

speed in the 

towing tank 

during the proof 

of concept 

experiments with 

the proactive 

control system.

Over the past decades, several innovative fast hull form designs 
have been developed at the Delft University of Technology in order 
to reduce these larger wave impacts at sea. New hull shapes like, 
the Enlarged Ship Concept (ESC) and the Axe Bow Concept (ABC) 
have been successfully introduced to the market and are currently 
deployed across the globe [1]. Currently, some new research initia-
tives are explored in order to develop the next generation of high 
speed craft that may surpass the present designs in terms of perfor-
mance. One of these is a study to the potential benefits of a pro- 
active ride control system. This particular system is based on an  
anticipatory control strategy that may be used to detect and evade 
any near future wave impact events. The system will automatically 
adjust the forward speed and/or change the motion of the ships,  
prior to an expected wave impact. These combined control actions 
can limit the vertical peak acceleration values to a predefined safe 

threshold level, while at the same time, a high average forward 
speed of the ship can be maintained.

Throttle Control
This anticipatory control strategy is not an entirely new idea, but it 
is inspired by an operational method called “throttle control” which 
is commonly applied by the crews of relatively small and fast ships. 
Full scale trials have indicated that well-trained high speed ship 
personnel are able to estimate the ship’s response behaviour based 
on their visual observations of the incident wave in front of the bow. 
They consequently react to the more extreme waves by reducing 
the thrust several seconds before an (expected) wave impact. These 
timely control actions allow the vessel to decelerate for a short 
period of time, resulting in a lower forward speed at the moment of 
impact, which in general, results in a more comfortable ride. 
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Manual throttle control requires an experienced operator who is 
able to apply the necessary throttle corrections. However, even the 
most skilful operators may still make occasional mistakes in their 
assessments. These misjudgements can be aggravated due to vari-
ous causes, like fatigue, distraction or loss of concentration. More-
over, the operator’s view can be hampered by excessive spray, se-
vere weather conditions or darkness. These types of circumstances 
make it rather difficult (or even impossible) to apply the well-timed 
throttle adjustments. Hence, in an attempt to further exploit the  
potential benefits of this control principle, and alleviate the human  
responsibility, a new research initiative was set up to investigate 
the feasibility of an automated proactive control system. 

Proactive Control System
An initial study of this automated control method was already car-
ried out by Van Deyzen [2] in 2014. Van Deyzen used a numerical 
simulation program to investigate the theoretical performance in-
crease of a proactive thrust control system in irregular head waves. 
This study showed that the peak acceleration values could signifi-
cantly be reduced using the automated thrust control system, while 
the average forward speed was only slightly lower compared to a 
benchmark simulation at a constant forward speed. 
The promising result of this pioneering work raised the question 
whether the proactive control strategy could be further employed 
for additional operational control variables. It is known that, next to 
the forward speed, the ship’s instantaneous motion also has an im-
portant effect on the magnitude of the vertical peak accelerations. 
So, if the ship’s orientation can be changed to a “more favourable 
position’’ at the time of the impact, an additional reduction of the 
vertical peak accelerations may be expected. The motions of these 
fast ship types can effectively be influenced by the application of 
active control devices, like transom flaps or interceptors. Thus, a 
proper actuation of these control devices combined with the tempo-
rary thrust control actions could be a useful method to reduce the 
vertical acceleration level even further without having to compro-
mise on the ship’s average forward speed performance.

Put to the Test
A proof of concept experiment was carried out in the Delft Universi-
ty of Technology’s towing tank in order to demonstrate the potential 
benefits of this proactive control system. In these experiments, a 
scaled model of a ship with a waterline length of 22 metres was 
used, which was outfitted with an active interceptor on its transom. 
The model was connected to the towing carriage and the speed of 
the towing carriage was regulated in order to decelerate and accel-
erate the model during the thrust control actions. The proactive sys-
tem itself consisted of three main components:
• a wave probe that measured the incoming wave;
• a real-time simulation program that made the required response 

predictions; and
• a control system that continuously determined and effectuated 

the required control action.
In this laboratory environment, incident waves could simply be re-
corded using well-known wave measurement techniques. However, 
for full scale applications out on open seas, a more advanced wave 
radar system is required to register the incoming waves. Some 
promising results have been obtained using advanced wave radar 
systems, yet, most of them are still in a development stage and re-
quire further research before they can be applied on open sea.
The measured wave information in the towing tank was passed on 
to the real-time simulation program that continuously computed the 
near-future response of the model, over a (full scale) time period of 
a few seconds. The length of these predictions corresponded to the 
line of sight of a human operator. This length is referred to as the 
prediction horizon. The system could decide, based on these online 
predictions, whether or not an intervention was required. 
Once a wave impact was detected within the prediction horizon,  
additional predictions were being computed to determine a tailored 
control action. One of these interventions is graphically displayed in 
the time traces shown on the next page. This figure indicates the 
wave elevation at the centre of gravity, pitch motion, interceptor 
motion, forward speed and vertical accelerations of the model with-
in a particular prediction horizon. The black lines indicate the 

The towing carriage is used to adjust the forward speed of the model during the control actions.The model with an active interceptor on its transom underneath the towing carriage.
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sults of three benchmark runs without the control system at con-
stant forward speeds of about 17, 20 and 25 knots (indicated with 
the black dashed lines), and the measurements with the proactive 
control system (displayed with the green markers). From these re-
sults, it can be noticed that the model with proactive control could 
attain a relatively high average forward speed above 23 knots, while 
the extremes in the vertical accelerations were significantly re-
duced compared to the benchmark tests at an equivalent constant 
forward speed. The level of accelerations with the proactive control 
system was comparable to the benchmark run at 17 knots, while the 
average forward speed of the ship was almost 6.5 knots higher. 

Improved Seakeeping Behaviour
It may be concluded, based on the experimental results presented, 
that the proactive control system can improve the seakeeping be-
haviour of relatively small and fast ships in irregular head waves. 
The proactive ride control system is able to reduce the extremes in 
the vertical acceleration signal while a high average forward speed 
of the ship can be maintained.

Special

benchmark situation, without intervention. It may be seen that the 
system predicted a rather fierce impact value of almost 6 g’s around 
the 4.5 second mark. In this case, a maximum threshold value of 2 
g’s was allowed and the system subsequently evaluated the results 
of the additional predictions using a systematic variation of the con-
trol actions with the interceptor in combination with the available 
thrust settings. Among these control actions, a single scenario was 
chosen that would meet the acceleration criterion at the expense of 
a minimal speed loss. The selected solution is shown with the red 
time traces and, in this case, it actuated the interceptors that 
changed the ship’s motion and simultaneously reduced the thrust, 
which lowered the forward speed. The combined control actions re-
duced the wave impact to the specified threshold value of 2 g’s. The 
system then increased thrust again, after the impact, to resume its 
desired initial forward speed.
The distributions of the measured vertical peak accelerations dur-
ing these experiments are displayed in the Rayleigh plot presented 
at the top right. In this figure, a comparison is made between the re-

Time traces 

comparing the 

benchmark 

situation without 

control (black 

lines), with the 

selected solution 

of the proactive 

control system 

(red lines).

Rayleigh plot indicating the distribution of the vertical acceleration level of the ship with the 

proactive control system in comparison to three benchmark runs at constant forward speeds.
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Door dr.ir. H.C. Raven en dr.ir. A.R. Starke

CFD voor scheepsontwerp en 
vermogenspredictie
CFD-programma’s om de stroming rond een schip en de weerstand te 
berekenen, zijn tegenwoordig wijdverbreid. Hoe worden deze het beste 
gebruikt in het scheepsontwerp? En kan het vereiste vermogen van de 
voortstuwing ermee worden bepaald? 

Special Hoyte Raven is Senior Researcher bij het Marin en researchcoördina-
tor voor CFD-ontwikkeling. Hij houdt zich bezig met ontwikkeling en 
gebruik van diverse berekeningsmethoden en rompvormontwerp-
vraagstukken. Bram Starke is Senior CFD Researcher bij het Marin  
en betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van CFD-methoden, in 
het bijzonder vrij-oppervlakmethodes en schroef-rompinteractie. 

Computational Fluid Dynamics of CFD is het vakgebied dat zich bezig-
houdt met numerieke methoden om stromingen te berekenen. Voor 
maritieme toepassingen betreft het meestal berekeningsmethoden 
voor viskeuze stromingen; vaak met een vrij wateroppervlak.
Tegelijk met de sterke groei van beschikbare rekencapaciteit, heb-
ben ook CFD-methoden een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Winst 
is geboekt met snellere wiskundige algoritmen en betere numerieke 
methoden en modelleringen. CFD-programma’s worden daardoor 
meer en meer gebruikt in het scheepsontwerp; eerst vooral bij on-
derzoeksinstituten, die ook aan de ontwikkeling van methoden heb-
ben bijgedragen, maar tegenwoordig ook steeds meer door maritie-
me bedrijven. Zulke berekeningen kunnen gedetailleerde informatie 
geven over de stroming rond de romp, die kan worden gebruikt om 
het scheepsontwerp te analyseren en te verbeteren. 
Hoe wordt CFD nu gebruikt, wat is de juiste werkwijze, wat kan er 
en wat kan er nog niet? Daarbij gaat het in dit artikel alleen over be-
rekeningen voor schepen in stil water, waarvoor CFD het meest 
wordt gebruikt. Zeegangs- of manoeuvreerberekeningen worden 
buiten beschouwing gelaten.

Foutenbronnen in CFD-resultaten
Een woord vooraf over de nauwkeurigheid van berekeningen. Het 
resultaat van een CFD-berekening bevat bepaalde fouten en het is 
van essentieel belang een indruk te hebben van hun aard en groot-
te. In de eerste plaats berust de berekening op een mathematisch 
model van de werkelijkheid. Gewoonlijk worden de Rans-vergelij-
kingen (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) opgelost, samen met 
een turbulentiemodel. Er is een verscheidenheid aan turbulentie- 
modellen, die tot wat verschillende resultaten leiden; met name in 
de voorspelde wrijvingsweerstand (tot circa vijf procent verschil), 
het volgstroomveld (kans op aanmerkelijke verschillen) en het voor-
spelde optreden van loslating. 
Andere modelleringsfouten kunnen komen van het gebruik van 
wandwetten op de romp, een benadering van de grenslaagstroming 
die wel vrij goed werkt voor ware grootte, maar niet betrouwbaar is 

voor modelschaalberekeningen. Voor voortstuwingsberekeningen 
kunnen ook modelleringsfouten voortkomen uit de gebruikte weer-
gave van de schroef.
Daarnaast zijn er numerieke fouten. Het gebied rond de romp wordt 
weergegeven met een rooster, waarop de stromingsvergelijkingen 
worden benaderd met (meestal) een eindige-volumemethode. Deze 
discretisatie leidt tot afwijkingen die afhangen van de rooster- 
dichtheid. Grove roosters geven grote discretisatiefouten die tot 
een andere weerstand en zelfs tot een ander stromingsbeeld kun-
nen leiden. Bovendien worden de discrete vergelijkingen iteratief 
opgelost en bij onvolledige convergentie blijven er andere, wille-
keurige fouten in de resultaten achter. In tijdsafhankelijke bereke-
ningen kan ook de tijdsintegratie afwijkingen geven. 
Voordat berekeningen voor een bepaalde categorie toepassingen 
met vertrouwen kunnen worden gebruikt, moet men een goed idee 
hebben van de aard en grootte van deze fouten en de vereiste roos-
terdichtheid. Met systematische rooster- en tijdstapverfijnings- 
studies is dit vast te stellen. Voor deze zogenaamde verificatie zijn 
standaard procedures voorgesteld [1]. Daarnaast is validatie nodig, 
dat wil zeggen vergelijking met experimentele data, om de toepas-
baarheid van de modellering te toetsen.

CFD in het scheepsontwerp
CFD-berekeningen kunnen voor verschillende doelen worden in- 
gezet en die stellen verschillende eisen aan de nauwkeurigheid en 
volledigheid van de oplossing:
• Aanwijzingen hoe het ontwerp kan worden verbeterd kunnen vaak 

worden verkregen door zorgvuldige analyse van visualisaties van 
de berekende stroming en het golfpatroon. Zo kan stap voor stap 
naar een gewenst resultaat worden toegewerkt, zelfs los van voor-
spelde weerstands- of vermogenswaarden. Omdat de stromings-
beelden worden bekeken en niet wordt blindgevaren op de voor-
spelde getalswaarden, is dit vaak de betrouwbaarste methode.

• CFD-berekeningen kunnen worden gebruikt om ontwerptrends 
te bepalen of de rompvorm te optimaliseren. In dit geval spelen 
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bijvoorbeeld de berekende weerstand of het vermogen vaak wel 
een rol, en dus is vereist dat de voorspelde trends kloppen, 
maar het precieze niveau van deze grootheden is niet nodig. 

• Met huidige berekeningsmethoden kan ook het vermogen-snel-
heidsverband voor een schip worden berekend door de stroming 
rond romp en draaiende schroef te berekenen. Dit stelt hoge ei-
sen aan de volledigheid van de modellering, de nauwkeurigheid 
van de voorspelling en de controle over de vele foutenbronnen 
die een rol spelen in zulke schroef-rompberekeningen. 

• CFD-berekeningen geven ook de mogelijkheid fysische effecten 
en trends te onderzoeken. Zo zijn studies gedaan naar ondiep- 
watereffecten en schaaleffecten op viskeuze, golf- en aan- 
hangselweerstand. Hiermee zijn inzichten verkregen die langs 
experimentele weg niet te krijgen zijn. 

Analyse van stromingsbeelden
Het is tegenwoordig gangbaar dat rompvormverbeteringen primair 
worden bepaald aan de hand van berekeningen en niet meer in  
modeltestprogramma’s. Bij het Marin worden omstromingsbereke-
ningen hiervoor in vrijwel alle praktijkprojecten gebruikt.
Het nauwkeurig voorspellen van de weerstand van een schip, zeker 
een volle vorm bij laag Froudegetal, is relatief lastig. Kleine versto-
ringen kunnen al een flinke fout in de berekende weerstand geven. 
Een nauwkeurige waarde wordt alleen verkregen met een zeer fijn 
rekenrooster en volledige controle over alle details. Meer kwalita-
tieve resultaten, zoals stromingsbeelden, golfpatronen en volg-
stroomvelden, zijn echter makkelijker goed te berekenen. Daarom is 
het vrijwel altijd gewenst deze stromingsbeelden grondig te analy-
seren en de consistentie met de berekende weerstand te toetsen. 
Bovendien geven deze stromingsbeelden veel meer inzicht in ge-
wenste ontwerpaanpassingen. Vaak zien we CFD-berekeningen 
slechts gebruikt worden voor het maken van weerstandsschattin-

gen, terwijl aan andere uitkomsten weinig aandacht wordt besteed. 
Een belangrijke bron van informatie wordt zo ongebruikt gelaten.
Zoals betoogd in [4], heeft de werkwijze voor het analyseren van 
stromingsbeelden in de literatuur eigenlijk weinig aandacht gekre-
gen, terwijl veel aandacht is uitgegaan naar het verfijnen van CFD- 
methoden. Bij het gebruik van CFD in het scheepsontwerp is dan ook 
nog winst te boeken met een goede analyse. Een berekening van de 
viskeuze omstroming van een schip met vrij oppervlak levert een 
compleet beeld van het stromingsveld, met stroomlijnplots, wand-
stroomlijnen over de romp, drukverdeling, golfpatroon, instroomveld 
naar de schroef, plus de geïntegreerde grootheden: de weerstand, 
dynamische trim en inzinking. Om deze informatie goed te gebruiken, 
is kennis van de stromingsleer en ervaring nodig. Voor wat betreft het 
analyseren van scheepsgolfpatronen is in de Marin-praktijk in de 
loop der jaren een systematische analyseprocedure ontwikkeld die 
helpt efficiënt de golfweerstand te verlagen [4, 5]. Voor viskeuze stro-
mingen zijn weliswaar veel richtlijnen en inzichten verkregen, maar 
de analyse is aanmerkelijk complexer. Uitgebreide visualisaties zijn 
daarbij behulpzaam. Figuur 1 is een voorbeeld van een visualisatie 
die aangeeft waar de grootste viskeuze verliezen optreden.
Berekeningen van viskeuze stroming met vrij wateroppervlak zijn 
weliswaar completer, maar ook lastiger te analyseren dan zonder 
vrij oppervlak. Voor analyse is het vaak nodig te weten hoe groot de 
viskeuze en golfweerstand zijn, omdat deze weerstandscomponen-
ten direct samenhangen met verschillende fysische verschijnselen 
(grenslaag en zog, respectievelijk golfpatroon) en daarom ook ver-
schillende rompvormwijzigingen eisen om ze te reduceren. De bere-
kening splitst de totale weerstand echter in een wrijvings- en druk-
weerstand en daarvoor is die samenhang er niet. Met een extra 
berekening met vastgehouden stil-wateroppervlak kan dan alsnog 
een schatting van alleen de viskeuze weerstand worden verkregen 
als hulp in de analyse.

Figuur 1. Berekende 

omstroming van een 

achterschip, met 

stroomlijnen en 

contouren van total 

head-verlies.
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andere beperkingen (constraints), zoals minimaal deplacement, 
stabiliteit, harde punten, et cetera.

2. Bepalen van de doelfuncties van de optimalisatie: bijvoorbeeld 
minimale weerstand of vereist vermogen, beste gelijkmatigheid 
van het volgstroomveld, zeegangsgedrag.

3. Voor elke rompvormvariant berekenen van de waarde van deze 
doelfuncties met behulp van een CFD-berekening en eventuele 
andere tools.

4. Een zoekproces dat binnen de ontwerpruimte leidt naar de romp-
vorm met beste (compromis van) waarden van de doelfuncties.

Uit diverse ervaringen tot nu toe blijkt dat bij het op basis van CFD 
optimaliseren van de vorm van de scheepsromp, gewoonlijk niet het 
optimalisatiealgoritme zelf bepalend is voor het succes, maar de 
parametrisatie en nauwkeurigheid van de evaluatie. Een onhandige 
parametrisatie leidt tot een te beperkte of irrelevante ontwerp- 
ruimte, of tot een excessief aantal vrijheidsgraden en daarmee tot 
de noodzaak zeer veel varianten door te rekenen. Een onnauw- 
keurige evaluatie leidt tot de keuze van een verkeerd optimum.

Parnassos-Explorer
Dergelijke automatische optimalisatieprocedures worden nog 
slechts beperkt in het scheepsontwerp toegepast. Het Marin ge-
bruikt wel al enige tijd het Parnassos-Explorersysteem in praktijk-
projecten [6]. Dit richt zich vooral op detailoptimalisatie van de 
rompvorm, waarbij hoofdafmetingen en coëfficiënten al vaststaan. 
Niet de rompvorm op zich wordt geparametriseerd, maar deforma-
ties van de initiële rompvorm. Deze rompvorm wordt op een paar 
verschillende manieren gewijzigd: de ontwerpruimte wordt opge-
spannen door het origineel en de vervormde versies en elke onder-
zochte rompvorm is een “blending” van deze rompvormvarianten.
De berekeningen worden vervolgens uitgevoerd met de Parnassos- 
code, een door het Marin ontwikkelde Rans-solver die al geruime 
tijd in gebruik is. Voordeel is dat deze één à twee ordes minder re-
kentijd vergt dan gangbare Rans-solvers, dankzij een heel specifie-
ke opzet en speciale algoritmes. Voor optimalisatie, waarin zeker 
honderden rompvormen moeten worden doorgerekend, is dit een 
groot pluspunt. Nadeel zijn beperkingen in de toepasbaarheid voor 
schepen met aanhangsels en bepaalde gecompliceerde stromings-
situaties, maar voor optimalisatie speelt dit vaak geen rol. Met Par-
nassos kost een Rans-berekening met vrij wateroppervlak, op een 
rooster van bijvoorbeeld vier tot vijf miljoen cellen, typisch circa 
vijftien uur op een gewone pc. Door alle berekeningen automatisch 
te verdelen over pc’s binnen het Marin, kan de hele set berekenin-
gen in een weekend worden gedraaid. 
Als doelfuncties worden meestal het vereiste voortstuwingsvermo-
gen en de kwaliteit van het volgstroomveld gekozen. Het vermogen 
wordt afgeleid uit een weerstandsberekening voor de rompvormvari-
ant, plus extra evaluaties van de schroef-rompinteractie en keuze 
van de voor die variant optimale B-serie-schroef. De kwaliteit van 
het volgstroomveld wordt gekwantificeerd als een norm van de vari-
aties van de invalshoek van de stroming op de schroefbladen, tijdens 
een schroefomwenteling. Een dergelijke multi-objective optimalisatie 
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Ontwerptrends en optimalisatie
CFD-berekeningen kunnen ook nuttig worden gebruikt om ontwerp-
trends te bepalen, of alleen al om verschillende ontwerpvarianten 
te vergelijken. Daarbij wordt gewoonlijk naar berekende weerstan-
den gekeken, die toch een numerieke onzekerheid hebben. Door 
strikt overeenkomstige roosters en instellingen te gebruiken, spelen 
systematische fouten in de berekening echter geen rol en kunnen 
kleine verschillen toch wel worden bepaald. 
Niettemin is zorgvuldigheid vereist. Ontwerptrends kunnen wel  
degelijk ook worden beïnvloed door discretisatie- en convergentie- 
fouten. Daarmee kan de gevonden beste rompvorm gaan afhangen 
van de gebruikte roosterdichtheid, wat natuurlijk onacceptabel is. 
Daarom moet apart worden vastgesteld welke nauwkeurigheid van 
de oplossing nodig is om de ontwerptrends goed weer te geven. Uit 
zulke studies is bijvoorbeeld wel gebleken dat berekeningen met 
een minder streng convergentiecriterium tot een andere trend en 
andere optimale rompvorm leidden dan met een strenger criterium.
Universiteiten en instituten werken hard aan automatische romp-
vormoptimalisatie op basis van CFD. Daarbij wordt het zoeken naar 
de beste rompvorm aan een algoritme overgelaten. Zo’n optimalisa-
tieproces bestaat uit de volgende componenten:
1. Definitie van de ontwerpruimte, de zoekruimte voor het optimali-

satieproces. Dit vereist een parametrische weergave van de 
vrijheid in rompvorm en vaststellen van de maximale en minima-
le waarde van die parameters, plus het voorschrijven van  
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steld op het paneel rechtsboven, worden instantaan alle grootheden 
geïnterpoleerd tussen de berekende waarden voor de discrete pa-
rameterwaarden en is direct zichtbaar hoe het stromingsbeeld ver-
andert onder invloed van rompvormwijzigingen. In het “auxiliary  
results” window worden tegelijkertijd de berekende weerstands- 
componenten, volgstroomgetal, zoggetal, geschat voortstuwings-
rendement en geschat vereist vermogen voor het schip getoond. De 
mogelijkheden die dit systeem biedt voor het krijgen van inzicht en 
zoeken naar de beste rompvormaanpassingen zijn ongekend.
Uiteraard is dit systeem alleen werkbaar bij een beperkt aantal vrij-
heidsgraden, omdat anders het aantal varianten te groot wordt. 
Voor meer dan vijf parameters is automatische optimalisatie ge-
wenst. Dit werkt echter meer als een black box: de ontwerpruimte 
en de constraints moeten van het begin af aan compleet genoeg 
zijn, de optimalisatie wordt uitsluitend gedreven door de getals-
waarden van de gekozen doelfuncties en er wordt een ongeordende 
set varianten doorgerekend waar niet eenvoudig trends uit kunnen 
worden afgeleid. Automatische optimalisatie is dus slechts een ver-
standige keus als de nauwkeurigheid van de berekeningsmethode 
voor alle mogelijke rompvormen gegarandeerd is.

levert een Pareto-plot, waarmee de rompvormen kunnen worden ge-
kozen die het beste compromis geven tussen de doelfuncties.
In plaats van een echte optimalisatie worden met Parnassos- 
Explorer meestal systematische variaties doorgerekend, waarbij 
dus gelijke stappen worden gemaakt in alle parameters. Met een 
daarvoor ontwikkelde visualisatietool kan vervolgens de invloed van 
(combinaties van) de gekozen ontwerpparameters direct worden 
bekeken. De zo geobserveerde ontwerptrends worden dan gebruikt 
om eventueel een nieuwe ontwerpruimte te definiëren en een vol-
gende optimalisatiestap te doen. Op die manier kan de knowhow 
van de ontwerper en analyse van de berekende stromingsbeelden 
ook in deze optimalisatie nog worden ingebracht.
In figuur 2 geeft de kleurenverdeling op de romp de verhouding van 
de wandwrijving en die op een equivalente vlakke plaat aan. Dicht 
voor de schroef neemt deze waarde snel af naar nul en hier treedt 
dus loslating op. Dicht bij de waterlijn is achteraan een ander ge-
bied met lage wrijving en ook hier dreigt loslating ten gevolge van 
vooral de steile achterschoudergolf. Op de schroefschijf wordt het 
berekende nominale volgstroomveld weergegeven. Wanneer de 
waarden voor de vijf parameters van de rompvorm worden inge-

Figuur 2. Visualisatie met Surfvis-Explorer. Berekeningen van viskeuze stroming en golfpatroon voor een vijf-parameterserie van rompvormdeformaties.
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naire schroefanalyse nog worden gemiddeld over alle bladstanden. 
De Rans-berekening wordt doorgestart waarbij de belastings- 
verdeling wordt opgelegd als een krachtenveld dat werkt op de 
stroming. Dit levert een aangepast totaal volgstroomveld op waar 
de geïnduceerde snelheden uit de potentiaalmethode van worden 
afgetrokken: de eerste schatting van het effectieve volgstroomveld. 
Uit de onbalans tussen de voorspelde stuwkracht en de totale 
weerstandskracht op de romp kan een nieuw toerental worden be-
rekend. Daarna volgt weer een schroefanalyse bij het nieuwe toe-
rental en in het nieuwe effectieve veld. Het zo opgezette proces 
convergeert over het algemeen snel, tussen de vijf en tien iteraties.
De methode heeft echter ook haar beperkingen. Afhankelijk van de 
gebruikte potentiaalmethode kan het effectieve veld niet altijd direct 
in de schroefschijf worden bepaald. Het veld wordt dan in het alge-
meen vanuit enkele vlakken vóór de schroef geëxtrapoleerd naar 
het schroefvlak. Verder spelen bij de omstroming van hoog- en 
laagbelaste schroeven viskeuze effecten op de bladen een grotere 
rol dan rond het ontwerppunt en in dat geval wordt de schroefana-
lyse minder nauwkeurig. Ook moet in potentiaalberekeningen over 
het algemeen de vorm en de locatie van het afgaande wervelvlak 
worden voorgeschreven. Wanneer dit niet goed kan worden afge-
schat, kan het afwijkingen veroorzaken in de voorspelde druk- 
verdelingen, speciaal bij hoogbelaste schroeven. Ook is de inter- 
actie tussen het afgaande wervelvlak en het roer achter de schroef 
niet eenvoudig in rekening te brengen. Maar wanneer voldoende 
aandacht wordt besteed aan de details, geeft de methode goede 
voorspellingen van vermogen en toerental tegen een reken- 
inspanning die vergelijkbaar is met een weerstandsberekening.  
Figuur 3 vergelijkt het vermogen-snelheidsverband van een tanker 
op modelschaal, voorspeld door koppeling van de stationaire Rans- 
methode Parnassos en een instationaire panelenmethode Procal, 
met modelproeven door CTO. 
Het alternatief voor de hybride methode is een volledige modelle-
ring van romp en schroef met een Rans-methode. In dat geval moet 
er dan ook rond alle schroefbladen een rekenrooster worden ge-
maakt dat binnen het rooster rond de romp meedraait met een ge-
geven toerental, de sliding-interfacemethode. Op iedere tijdstap 
binnen de berekening moet continuïteit van de stromingsvariabelen 
over de grensvlakken van deze twee roosters worden geëist. De 
modellering van de schroefwerking heeft op deze manier niet de 
eerder genoemde nadelen van de hybride methode: viskeuze effec-
ten worden nu gemodelleerd, het afgaande wervelvlak hoeft niet te 
worden voorgeschreven en de interactie van deze wervels met het 
roer volgen uit de oplossing. Het resultaat geeft, los van de voor-
spelling van toeren en vermogen, een gedetailleerd beeld van de 
omstroming van de schroef en de tijdsafhankelijke interactie tussen 
schroef, romp en roer.
Bij het Marin is aan beide manieren van voortstuwingsberekening al 
veel werk gedaan, bijvoorbeeld [7]. Figuur 5 toont vier snapshots 
van het instantane stromingsbeeld voor verschillende bladstanden 
van de schroef; berekend met de Rans-solver ReFresco, een meer 
algemeen programma dat het Marin ontwikkelt. Hierbij zijn sliding 
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Voorspellen van vermogen-snelheidsverband
Voor het berekenen van het vermogen-snelheidsverband voor een 
schip is een berekening nodig van de stroming rond de romp en de 
daaruit volgende weerstand: een weergave van de voortstuwer en 
van de interactie tussen schroef en romp. Ook moet iteratief een 
self-propulsion point worden bepaald.
Er kunnen twee klassen van numerieke methoden worden onder-
scheiden voor het voorspellen van toeren en vermogen, die onder-
ling verschillen in de manier waarop schroefwerking wordt gemo-
delleerd. De eerste is een hybride methode waarbij een potentiaal- 
methode voor de analyse van de schroef wordt gekoppeld aan een 
Rans-methode voor de omstroming van de romp. In de tweede me-
thode worden zowel de schroef als de romp binnen één Rans- 
berekening geanalyseerd. Deze laatste methode is fysisch com- 
pleter, maar vergt een rekeninspanning die al gauw een factor tien 
of meer groter is dan de hybride aanpak.
Potentiaalmethoden voor schroeven zijn efficiënt en geven over het 
algemeen een zeer behoorlijke voorspelling van stuwkracht en kop-
pel. Het ligt dan dus voor de hand ze toe te passen als schroefmodel 
binnen een Rans-berekening. De koppeling tussen de twee gaat via 
het krachtenveld en de effectieve instroom van de schroef. In een 
typische procedure wordt eerst een Rans-berekening gemaakt voor 
het schip zonder de schroef. Dit levert de weerstand en het nomina-
le volgstroomveld. Vervolgens wordt er een eerste schroefanalyse 
gedaan in dit veld bij een gegeven toerental. Dit levert een stuw-
kracht en een stuwkrachtsverdeling. In het geval van een stationai-
re Rans-berekening moet de verdeling uit de per definitie instatio-

Figuur 3. Snelheid-toerenverband voor de Streamline-tanker, hybride koppeling op 

modelschaal tussen Parnassos en Procal. Ontwerpsnelheid is veertien knopen.
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interfaces gebruikt. De vergelijking met het tijdsgemiddelde beeld in 
figuur 4 voor hetzelfde schip, verkregen met de Parnassos-Procal-
combinatie, toont een grote mate van overeenstemming. 
De complete, tijdsafhankelijke berekening met sliding interfaces 
heeft wel zijn prijs. Het rekenrooster rond de schroefbladen voegt 
enkele miljoenen cellen toe aan het rooster rond de romp en daar-
na moet per tijdstap de stroming voldoende nauwkeurig worden 
berekend. De grootte van de tijdstap komt in de regel overeen met 
één tot drie graden bladstandsverandering. Dit is een significante 
restrictie, zeker wanneer wordt bedacht dat voor het voorspellen 
van de totale weerstandskracht op de romp ook het golfpatroon 
dat het schip opwekt moet worden berekend. Als vuistregel geldt 
daarvoor dat het schip in de simulatie verscheidene scheepsleng-
tes moet hebben afgelegd (vaak circa tien) voordat het golfpatroon 
en de weerstand voldoende stationair zijn geworden. Wanneer dat 
moet worden gedaan met de tijdstaprestrictie voor de omwente-
lingssnelheid van de schroef, wordt de rekeninspanning immens. 
Om deze inspanning te verminderen, zijn er quasi-stationaire metho-
des voorgesteld die hun origine hebben in de turbine-industrie. Zo-
genaamde frozen rotor-methodes, in sommige codes aangeduid met 
de wat verwarrende term multiple reference frame (MRF). Hierbij 
wordt de tijdsafhankelijkheid van de stroming rond de schroef in het 
volgstroomveld verwaarloosd en vervangen door stationaire bere-
keningen met de schroef in een beperkt aantal gegeven posities. Dit 
is een logische vereenvoudiging voor veelbladige turbines, maar ligt 
een stuk minder voor de hand voor scheepsschroeven. In de litera-
tuur zijn tegenstrijdige berichten te vinden over de nauwkeurigheid 
waarmee deze aanpak stuwkracht en koppel kan voorspellen; grove 
afwijkingen komen in elk geval voor. Gebrek aan fysische onderbou-
wing noopt tot voorzichtigheid. 

Nog geen optimistisch beeld
Al met al moge het duidelijk zijn dat het zowel in de hybride metho-
de als in de volledige Rans-methode lastig is alle mogelijke fouten-
bronnen goed onder controle te hebben. Uit de resultaten van de 
Gothenburg Workshop (2010), waar onder meer zelfvoortstuwings-
predicties voor een containerschip zijn vergeleken, met bijdragen 
van zeventien verschillende groepen, kwam nog geen heel optimis-
tisch beeld naar voren van de nauwkeurigheid die met CFD kan 
worden behaald. Voor het voorspelde toerental waren de resultaten 
nog acceptabel, maar voor stuwkracht en koppel was de spreiding 
in de resultaten aanmerkelijk groter: voor KT en KQ een spreiding 
van de resultaten van zes tot zeven procent. Voor het voorspelde 
vermogen gaf dat vaak afwijkingen ten opzichte van de meetwaarde 
rond de acht procent. Dit terwijl deze berekeningen veelal waren 
uitgevoerd door de ontwikkelaars van de codes, dus ervaren ge-
bruikers, voor een relatief eenvoudige rompvorm zonder aanhang-
sels op modelschaal. 
Voor een ware-groottepredictie moet rekening worden gehouden 
met het effect van huidruwheid en zijn andere toeslagen nodig voor 
windweerstand, stuurweerstand en andere effecten. Bij een voor-
spelling op basis van modelproeven worden deze verwerkt met op 
ervaring gebaseerde correlatietoeslagen, maar voor toeslagen op 
CFD-berekeningen kunnen niet dezelfde waarden worden gebruikt. 
Aan dit aspect is nog nauwelijks gewerkt.

Onderzoeken van fysische effecten
Een bijzondere bijdrage kan CFD ook leveren bij het vaststellen van 
schaaleffecten. Van oudsher was onderzoek naar schaaleffecten 
altijd zeer beperkt: experimentele faciliteiten laten maar een be-
perkte variatie van schaalkeuze toe, terwijl trial data beperkte infor-
matie leveren. Met berekeningen voor verschillende Reynolds- 
getallen kan de volledige range van model tot schip worden bestre-
ken. Hiermee kunnen belangrijke vragen worden opgehelderd. Wel 
moeten hiervoor de berekeningen zeer nauwkeurig zijn. Zeker als 
het gaat om beperkte schaaleffecten, is een zeer kleine numerieke 
onzekerheid nodig om deze te kunnen vaststellen.
Bij het Marin is aldus bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de gel-
digheid van de plaatwrijvingslijnen die bij de model-naar-schip- 
extrapolatie worden gebruikt [3], naar schaaleffecten op de golf-
weerstand [3], naar invloed van ondiep water op de viskeuze weer-
stand [2], naar schaling van aanhangselweerstand. Dit wordt ge-
bruikt om de voorspelling voor ware grootte op basis van 
modelproeven te verfijnen.
Ook is het al gangbaar in situaties waar speciale schaaleffecten 
kunnen worden verwacht, bijvoorbeeld bij uitgebreide loslating op 
modelschaal of in zeer ondiep water, specifiek voor het beschouw-
de schip de schaaleffecten met CFD te berekenen en deze in de ex-
trapolatie van modelproeven te verwerken. Op die manier wordt al 
een combinatie gemaakt van modelproeven en CFD, om het beste 
van twee werelden te verenigen. Ook op deze manier draagt CFD al 
bij aan scheepsontwerp en vermogenspredictie.

Figuur 4. Tijdgemiddelde wandstroomlijnen en axiale snelheidsverdeling in het 

symmetrievlak, hybride koppeling op modelschaal tussen Parnassos en Procal.
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Focus op berekeningen
De snelle ontwikkeling van CFD-methoden geeft nieuwe mogelijk- 
heden voor het verfijnen van het rompvormontwerp. Voor een oor-
deelkundig gebruik van deze mogelijkheden is het wel essentieel 
kennis te hebben van de diverse foutenbronnen die een rol spelen, 
en een goed idee te hebben van de numerieke en modelleerfouten. 
Verificatie en validatie voor verschillende categorieën toepassingen 
zijn daarom vereist.
Analyse van de berekende stromingsbeelden en golfpatronen kan 
duidelijke aanwijzingen geven voor verbetering van het rompvorm- 
ontwerp en is vaak de beste en veiligste methode van CFD-gebruik 
in het ontwerp. Vergelijking van varianten met behulp van bereke-
ningen met zo goed mogelijk vergelijkbare roosters en instellingen 
kan een andere goede aanpak zijn. Automatische optimalisatie op 
basis van CFD-berekeningen is in opkomst en kan tot verdere verfij-
ningen leiden, maar dient verstandig te worden gebruikt. Het Par-
nassos-Explorersysteem vormt min of meer een tussenstap.
Daarmee is de werkwijze in praktijkprojecten sterk gewijzigd. Meer 
en meer werk wordt gedaan met berekeningen, zeker voor het ver-

beteren van een rompvormontwerp. Een deel van de proeven, zoals 
voor het uitlijnen van aanhangsels, is al vervangen door CFD- 
berekeningen. Gebruik van CFD voor een uiteindelijke vermogens- 
predictie is echter nog riskant. Uit resultaten van een recente work-
shop blijken voor een eenvoudig scheepsmodel afwijkingen van 
acht procent in vermogen gangbaar, zelfs met zeer omvangrijke en 
geavanceerde berekeningen. Voor schepen op ware grootte, met 
aanhangsels, is over de nauwkeurigheid nog maar weinig informa-
tie en zijn vereiste correlatietoeslagen nog onvoldoende duidelijk.
De rol van modelproeven voor de uiteindelijke vermogenspredictie 
is dus nog meestal onmisbaar. Ook de extrapolatie van modelproe-
ven naar ware grootte wordt echter al ondersteund met CFD- 
berekeningen of daaruit afgeleide schaaleffectrelaties. Met zo’n 
combinatie van methoden zijn daarom de betrouwbaarste predicties 
te bepalen. 
Met verdere ontwikkeling van CFD-methoden, -modelleringen en 
-gebruiksrichtlijnen zal de focus steeds meer op berekeningen lig-
gen. Zo zal CFD bijdragen aan steeds betere mogelijkheden om effi-
ciënt te komen tot een optimaal ontwerp van de scheepsromp.

Figuur 5. Wandstroomlijnen en axiale snelheidsverdeling in het symmetrievlak voor verschillende posities van de draaiende schroef, in een ReFresco-berekening op modelschaal met  

sliding interface.
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Door F. Finnema, MSc.

An Asymmetrical Yacht Hull
Stability, Resistance and Sailing Characteristics

To create more space for special features on a super yacht’s deck, De Voogt 
Naval Architects (DVNA) was interested in the possibility to position the 
superstructure off-centre. The asymmetrical weight distribution in the ship that 
is introduced this way, can be solved in different ways. Because ballast has a 
lot of disadvantages, the solution was sought in an asymmetrical hull under 
water, which has its effects on stability, resistance and sailing characteristics.

Special

At the moment, the Dutch super yacht industry profits from the 
“new rich” coming from Russia and the Middle East. This relatively 
new clientele wishes for extraordinary features, such as an ex-
tremely large sundeck with dimensions of half the beam and half the 
length of the ship, a very large beach lounge at the ship’s side, 
which offers a lot more space than a beach lounge at the stern, or 
maybe a golf course on deck. However, in a conventional yacht lay-
out, space is limited.
To make room for these special features, placing the superstructure 
off-centre becomes an interesting option. The problem is, that an 
asymmetrical layout causes an asymmetrical weight distribution in 
the ship. From a stability point of view, this asymmetrical weight dis-
tribution can be solved in different ways. Ballasting the ship is prob-
ably most common, but there are limits to the amount of ballast that 
fits in the ship. Besides that disadvantage, all space that is filled 
with lead, means less space left for the owner. Another drawback is 
that ballast will increase the ship’s weight and, thus, its draught. 
This may limit the yacht’s navigational area. In short, ballast brings 
a lot of disadvantages and that is why balancing the asymmetrical 
weight distribution above water with an asymmetrical hull under 
water was considered. By making one side of the ship fuller and the 
other side more slender, the Transverse Centre of Buoyancy (TCB) 
shifts away from the centre line. This way, a stable ship can be de-
signed without using any ballast. Of course, this asymmetrical hull 
has consequences for stability, resistance and sailing characteris-
tics (yaw moment). 

A Feasible Asymmetrical Hull
First, different parametric transformation methods were used to 
change an existing symmetrical reference hull into an asymmetrical 
hull, by adding volume to one side of the ship and removing volume 
from the other. It is assumed that the ship remains a monohull. Pre-
dictions for the performance of these concepts were made in the 
fields of stability, resistance and yaw moment. The most promising 
concept hull was picked for further investigation. For this concept, a 

second asymmetrical hull was designed, using the same transfor-
mation method, but in a more extreme way. Hereafter, the symmetri-
cal ship and both asymmetrical ships were investigated in detail, 
using stability software and CFD simulations. With the results, trends 
were derived for different stability criteria, resistance and the in-
duced yaw moment. A solution was conceived to compensate for 
the yaw moment induced by the ship’s asymmetry. By moving the 
propulsion lines in transverse direction, a counter moment could be 
generated. It also became clear which design parameter is the lim-
iting factor and recommendations were made to which extent an 
asymmetrical hull could be applied. The TCG was used as a meas-
ure for asymmetry.
To make sure that all effects were due to the asymmetry, it is impor-
tant to make a fair comparison with the symmetrical ship. Therefore, 
the main dimensions, appearance, contour line, appendages and ar-
rangement of the symmetrical reference ship had to be retained 
during the transformation. To meet DVNA’s requirements, the asym-
metrical ship had to comply with the stability criteria of LY3. The 
asymmetrical ship’s resistance was allowed to be slightly higher 
than that of the reference ship, but preferably as low as possible. 
And as a final requirement, the asymmetrical ship had to comply 
with the IMO’s manoeuvring standards. This was required because 
of the expected yaw moment induced by the hull’s asymmetry.

Limiting Factor
Stability calculations for the asymmetrical ship showed the righting 
arms increase for heeling to the ship’s slender side, but decrease 
for heeling to the fuller side, when compared to the symmetrical 
ship. The initial stability was always guaranteed, as this was taken 
as a starting point when designing the asymmetrical ship. However, 
requirements of LY3 with respect to the righting arms were not met 
when a certain degree of asymmetry was reached. According to 
CFD, the asymmetrical hull shapes have slightly more resistance 
than the symmetrical hull shape. It should be noted that this small 
resistance increase falls within the accuracy of the CFD simulations.
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An asymmetrical hull may create a lot of opportunities for yacht design.

Fleur Finnema behaalde een master in Ship Design 
aan de TU Delft en volgt nu een traineeship bij De 
Voogt Naval Architects, onderdeel van Feadship.

Using an asymmetrical hull form did induce a yaw moment. When 
the ship became more asymmetrical, the yaw moment increased 
exponentially. To compensate the yaw moment, the propulsion lines 
were moved sideways, such that a reverse moment was created. 
When the ship became too asymmetrical, the propulsion lines could 
not be moved further to the side, which posed a limiting factor for 
asymmetry.

Viable Option
The study, however, confirmed the feasibility of an asymmetrical 
hull and showed the effects of asymmetry. By making the hull asym-
metrical, the TCG could be placed out of the middle, without taking 
any ballast. The asymmetrical ship was able to comply with LY3 re-
quirements, only had slightly more resistance than a symmetrical 
ship and also complied with the IMO’s manoeuvring standards.
The limit in asymmetry because of the induced yaw moment was 
smaller than the limit found in the stability requirements, so it was 
concluded that the yaw moment forms the most important parame-
ter to keep in mind when designing an asymmetrical hull shape. 
With respect to resistance, only a small increase is expected, so 
this will not limit asymmetrical yacht design.

More Questions to Be Answered
It might be worth it to conduct further research into one of the other 
concepts, established by using other transformation methods. The 

Master Thesis
The research described in this article was part of Fleur Finnema’s 
master thesis in Maritime Engineering. The main goal of the thesis 
was to analyse the effects of an asymmetrical hull on stability,  
resistance and sailing characteristics. It was also investigated 
which of these parameters limits designing an asymmetrical hull.

concept investigated is predicted to perform best in an early stage 
of this research. The base of these predictions could be extended 
with CFD simulations. Therefore, it is advised to examine other ref-
erence ships. As this thesis was based on only one reference ship, 
it is yet to be proven whether the same limit also affects other refer-
ence ships. Model tests should be performed to validate the CFD re-
sults and to gather additional data about seakeeping behaviour. Fur-
thermore, it is recommended to do additional research with respect 
to the costs for an asymmetrical ship, because it is expected design 
costs will strongly increase. Instead of mirroring parts in the x-z 
plane, the complete construction needs to be designed twice. 
As a final recommendation, it is necessary to take a closer look at 
the weight distribution. To ensure a fair comparison to the reference 
ship, the arrangement in this study was kept the same during the 
transformations. Yet, moving heavy components will influence the 
TCG and thereby the level of asymmetry needed.
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Door G.J. de Boer

Nederlandse scheepsbouw in 2014
2014 was voor de Nederlandse werven een prima scheepsbouwjaar. In dit overzicht 
een selectie van de schepen die vorig jaar in Nederland zijn (af)gebouwd.

Scheepsbouw

Hoewel ook deze keer nog niet honderd procent compleet bij ge-
brek aan volledige informatie, is de kaart op de volgende twee pagi-
na’s een representatieve weergave van wat er in Nederland werd 
(af)gebouwd in 2014. Daarnaast zijn er ook schepen in het buiten-
land gebouwd onder regie van Nederlandse werven.
Op SWZonline (www.swzonline.nl/news/7235/dutch-shipbuilding- 
2014) vindt u een gedetailleerd overzicht van de schepen die in 2014 
zijn opgeleverd en de orderportefeuille (voor zover bekend) voor de 

Nh1816 - KNVTS Schip van het Jaar 
Type: SAR 1906
Opdrachtgever:  Koninklijke Nederlandse Redding  

Maatschappij, IJmuiden
Werf:   Damen Shipyards BV, Gorinchem  

(bouwnummer 535501)
Datum oplevering:   2 april 2014
L o.a. x B x H (dg) = 19,30 x 6,54 x 1,90 (1,10) meter
Voortstuwing:   twee MTU-hoofdmotoren, type BV2000 

M84L, totaal 2432 pk/1790 kW, twee Hamil-
ton 571 waterjets, snelheid 31 knopen

Klasse:  Lloyd’s Register
Bijzonderheden:  prototype, KNVTS Schip van het Jaar 2014

Opdrachtgever:  Defensie Materieel Organisatie, Den Haag
Werf:   Damen Schelde Naval Shipbuilding, Galati/ 

Vlissingen (bouwnummer 412)
Waterverplaatsing:  27.800 ton 
Datum oplevering: 4 september 2014
Datum in dienst: 24 april 2015  
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 204,72 (182,05) x 30,40 x 10,70 (7,80) meter
Voortstuwing:   diesel-elektrisch; vier Rolls-Royce Ber-

gen-dieselgeneratoren, type V12 en één 
Rolls-Royce Bergen-dieselgenerator, type 
6L, totaal vermogen 37.770 pk/24.900 kW, 
twee vaste schroeven, snelheid 18 knopen

Bijzonderheden:   grootste schip van de Koninklijke Marine 
voor inzet als bevoorradingsschip van an-
dere marineschepen, voor het transport 
van materieel en mensen en voor logistie-
ke ondersteuning vanaf zee

komende jaren. Deze lijst is opgesteld door onze redacteur Gerrit J. 
de Boer met medewerking van Ralph Dazert, marktanalist van 
Netherlands Maritime Technology en René Cornel, Brummen. Zie 
ook het jaarverslag NMT 2014:  
http://maritimetechnology.nl/jaarverslagen/
Hieronder zijn wat hoogstandjes uitgelicht die van 2014 een bijzon-
der jaar maakten.

Zr Ms Karel Doorman A 833 
Type: Joint Support Ship (JSS)
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Type: 550 tons DP2-pijpenlegger
Opdrachtgever:   Sapura Navegação Marítima S.A.  

(SapuraKencana & Seadrill), Panama
Werf:   IHC Merwede, Krimpen aan den IJssel 

(bouwnummer 729)
Tonnages:   18.098 bt, 8350 dwt 
Datum oplevering:  28 augustus 2014
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) =  145,97 (134,52) x 29,94 x 13,00 (8,30) meter
Voortstuwing:   diesel-elektrisch; zes Wärtsilä-diesel- 

generatoren, type 8L32, totaal 31.304 pk/ 
23.040 kW drie roerpropellers, twee boeg-
schroeven in tunnels en twee intrekbare 
boegpropellers, snelheid 13,6 knopen

Klasse:   Lloyd’s Register imonummer 9656199
Bijzonderheden:  een van een serie van vijf schepen

Roerborg 
Type: Leermax 23000
Opdrachtgever: Wagenborg Shipping BV, Delfzijl
Werf:   Ferus Smit GmbH, Leer (bouwnummer 405)
Tonnages:  14.224 bt, 23.249 dwt 
Datum oplevering:  12 september 2014
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) =  169,75 (166,10) x 20,40 x 13,75 (9,74) meter
Voortstuwing:   een MaK Caterpillar-hoofdmotor, type 

9M32C, 6118 pk/4500 kW, een verstelbare 
schroef in straalbuis, snelheid 14 knopen 

Klasse:  Bureau Veritas ijsklasse 1A imonummer  
 9592599
Bijzonderheden: een van een serie van drie, grootste  
 schip tot dusver bij Ferus Smit gebouwd

Deep Helder 
Type: DP2 multipurpose offshore-supportvaartuig
Opdrachtgever:  SeaMar Subsea BV, Den Helder
Werf:   De Hoop Shipyard BV, Lobith (bouwnummer 465)
Tonnages:   1856 bt, 1587 dwt 
Datum oplevering:  18 juni 2014
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) =   64,80 (61,40) x 15,77 x 6,00 (4,00) meter
Voortstuwing:   diesel-elektrisch: vier Caterpillar-dieselgene-

ratoren, type C32, totaal 3980 kW, twee roer-
propellers, een intrekbare boegpropeller en  
een boegschroef in tunnel, snelheid 12 knopen

Klasse:   Bureau Veritas imonummer 9690872 
Bijzonderheden:   speciaal ontworpen voor survey, IMR en  

trenching-projecten 

Sapura Topázio
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Aalst •

 

Jac den Breejen,  
Hardinxveld-Giessendam
3x riverpax 135
1x riverpax 110

Dolderman, Dordrecht
3x inland tanker 86
3x inland tanker 110
1x inland tanker 135
1x ro/ro 135

Dordrecht  •

Shipyard Trico, Rotterdam
1x inland tanker 85
3x inland tanker 110
1x tender

MPSV Coastal 
Chariot.

Accommodation barge 
Elikia (FF).

• GorinchemHardinxveld •

Damen Shipyards,  
Hardinxveld-Giessendam
2x Shoalbuster 2308
2x Shoalbuster 2508
2x Shoalbuster 2609
5x Shoalbuster 2709
3x Shoalbuster 3209
2x ART 80-32
4x MultiCat 1908
1x MultiCat 2409
2x MultiCat 2611
1x MultiCat 2712
3x MultiCat 3209

ART 80-32 RT Emotion. 

• Stellendam

• Vlissingen

Seismic Research Support 
(SRS) Vessel 7-Waves (FF).

Sail Training Vessel 
(STV) Shabab Oman 
II (FF).

HLV 4400  
Indian Dawn (FF). 

Loodsvaar-
tuig de 
Procyon 
(FF).

• Kinderdijk

23.545 kW 
cutterdredger 
Al Bahar (FF).

Damen Schelde Naval Shipyard, 
Vlissingen
1x JSS
1x STV 2630

Damen Maaskant Shipyards, Stellendam
2x SRS
1x StanLaunch 804
1x ASD 3212

Koninklijke IHC, Kinderdijk,  
Sliedrecht, Hardinxveld- 
Giessendam, Krimpen a/d IJssel
3x 500 tons-pijpenlegger
1x hopper 5500 m!
1x cutterdredger 23.545 kW
2x Beaver 40
2x Beaver 50
1x Beaver 300
2x Beaver 300SE
1x Beaver 1200
1x Beaver 5020
2x Beaver 65DDSP
1x DMC 850
1x DMC 1050

Maritiem Cluster Friesland, Warten
1x MPSV 3512
1x Frisian Landing Craft

Bodewes Harlingen Shipyards, Harlingen
1x accommodation barge
2x duwboot KP 3400
1x duwboot KP 1250

Barkmeijer Stroobos, 
Stroobos
1x loodsvaartuig
1x loodstender

CIG Shipbuilding (v/h Shipkits), Groningen/Harlingen
2x HLV 4400
2x 4500 m! hopper

•  Rotterdam

Werkendam •  
Heusden  •

Scheepswerf Ravenstein, Deest
1x backhoe 500B
1x backhoe 750B
1x backhoe 900B

De Groot Scheeps-
techniek, Dordrecht
1x inland tanker 60

Veka Bijlsma Shipyard, 
Lemmer
1x riverpax 110

Veka Group, Werkendam
1x inland tanker 85
4x inland tanker 110
3x inland tanker 135

Scheepswerf Gebr. 
Jooren, Werkendam
1x kraanschip
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• Harlingen Stroobos •

Hoogezand •

Koninklijke Bodewes 
Shipyards, Hoogezand
1x Eco Trader 8700

FCS 2008 Offshore 
Waddenzee (FF).

Eurotug 2710 
Afon Menai.

De UAL Cologne (FJO).

•  Meppel

Nijkerk •

2700 m3 LPG-tanker 
Brisote (FJO).

PSV Delta Admiral (FF).

Groningen •
Foxhol •

Westerbroek •   FS 8400/150 Arklow Brave (FJO).

KP 4050 Impala San  
Antonio (FF).

De Eddy I.

Neptune Shipyard, Aalst
2x EuroTug 2710
1x EuroTug 3210
1x sleepboot
1x EuroCarrier 2611
1x EuroCarrier 2409

Damen Shipyards, Gorinchem
3x StanLaunch 804
6x StanTug 1004
2x StanTug 1205
11x StanTug 1606
2x StanTug 1907
1x StanTug 2608
1x ASD 2810E3
4x ASD 3212
1x ASD 2913
3x MultiCat 1205
1x MultiCat 1506

2x MultiCat 1908
6x FCS 1605
10x FCS 2610
2x FCS 2008
1x SAR 1906
2x FCS 3307
4x ATD 2412
4x StanPatrol 2606
3x StanPatrol 4207
3x SV 5312

Holland Shipyards, Hardinxveld- 
Giessendam
1x Eddy 32-60

Scheepswerf De Kaap (Bodewes), Meppel
3x duwboot KP 1250
3x duwboot KP 3400
2x duwboot KP 4050

Ferus Smit, Westerbroek/Leer
4x FS 8400/150
2x Leermax 23000

Shipyard Construction Hoogezand, Foxhol
2x LPG-tanker 2700 m!
1x LPG inland tanker 2500 m!

Scheepswerf De Hoop,  
Foxhol/Lobith
5x FISV 2000/20
1x PSV
1x OSV
3x riverpax 135
1x riverpax 110

Nauplius Workboats (v/h No Limit Ships), Groningen
1x NL 1640

Damen Dredging, Nijkerk
2x CSD 500

•  Deest

•  Urk

•  Lemmer

Druten  •
Gendt  •

De Gerlien van Tiem, Druten
1x riverpax 135

Hartman Marine 
Shipbuilding, Urk
1x M2 Runner

Teamco Shipyard, Heusden
1x riverpax 135
1x inland tanker 86
1x inland tanker 110
1x inland tanker 135
2x inland gastanker 110

Vahali, Gendt
3x riverpax 135

Foto’s: Flying Focus (FF) en F.J. Olinga (FJO)

• Warten
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Door dr.ir. H.J. Koelman

Cherish the Old,  
Explore the New
Compit 2015

Most conferences are held in a biennial or triennial pace. Compit, the International 
Conference on Computer and IT Applications in the Maritime Industries, does not. It is 
organised each and every year, so it offers an excellent view on the latest trends and 
developments. This year, Compit seduced 99 participants from eighteen countries to 
travel to its venue in Eastern Germany, a hamlet called Ulrichshusen.

Maritieme software

Figure 1. Avatar 

in ship showing 

sight analysis.

An evergreen on conferences on Computer-Aided Ship Design is 
shape modelling. Last year, even the Compit award was given to a 
paper on this subject. However, this year, it is scarcely addressed. 
Bastiaan Veelo, from Sarc, sidestepped this topic by focussing on 
an experiment using advanced hull form modelling methods for pro-
peller design, and concluded that this approach offers a potential 
advantage over the prevailing, that is, Nurbs-based, method. A sec-
ond contribution in this field was by Stefan Harries, from Friendship 
Systems, who reported on optimising the shape of an Autonomous 
Underwater Vehicle by utilising the optimisation tool Caeses (for-

merly known as Friendship Framework) in combination with NavCad 
(by Hydrocomp). An interesting aspect of this exercise is not just 
the optimisation as such, but also the collaboration between the 
two programmes and companies.

Data Sharing
This kind of collaboration addresses the aspect of data sharing, or 
Product Data Technology, another all-time favourite. Ten papers 
were devoted to this theme, which can be grouped into three cate-
gories: bilateral interfacing, the centralised product model ap-
proach, and peer-to-peer connectivity. The first category is concep-
tually simple, “just” connecting different application programs by 
utilising existing file I/O capabilities. Nevertheless, this approach 
can result in remarkably efficient solutions, as elaborated by Chris-
tian Cabos, DNV GL, in his presentation on the joint operation of 
Napa Steel (3D construction modelling), Shipload (wave forces and 
moments), Poseidon (rules calculations) and the Finite Element soft-
ware of Patran and Ansys. Although this work does not utilise neu-
tral 3D models, its practical value may be reason to expect others to 
follow suit on this path.
The centralised model was addressed in some eight papers. The 
most ambitious in the data integration area was by Lars Wagner 
from Prostep, with his presentation on Enterprise Architecture Man-
agement (EAM) in shipbuilding PLM. By means of EAM, technology- 
oriented software is merged with business-oriented software. This 
paper offers guidelines on EAM implementation and presents an  
application example on requirements management.  

This article also appeared, slightly modified, in The Naval  
Architect of May 2015.
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A more or less “light” version of EAM was presented by Bhavik 
Thakker, IHC, who presented a central portal that extracts informa-
tion from multiple sources of information, such as CRM, ERP, PDM 
and CAD systems. The portal digests and orders these data, and 
presents a holistic information overview to a variety of departments, 
such as sales, production, procurement and logistics. 

Developments in Product Data Technology
In a contribution from Fraunhofer IGD, Uwe von Lukas also reported 
on the potential of 3D data in the ship life cycle with open formats 
and interfaces. His central thesis was that although the ship design 
phase is intensively supported by 3D tools, other life cycle process-
es, particularly procurement and sales and marketing, are not. An 
example of using 3D data in design is ergonomics simulation (figure 
1). Furthermore, to determine the most favourable carrier for 3D in-
formation, several 3D file formats were investigated, such as Iges, 
Step, VRML, x3D, JT and 3DPDF, with JT as the clear winner. 
Darren Larkins, SSI Ship Constructor software, came to the same 
conclusion in his paper on utilising a single 3D product model 
throughout the ship design process. As such, this is remarkable, be-
cause JT is a visualisation file format. So, although it may contain 
some structure of the artefact, and some designer intent, it is not 
developed to represent an integral product model. Apparently, in 
this field, visions have changed; where once the quest was for cen-
tralised and neutral representation methods, as for example, con-
ceptualised in Step, now “just” visualisation seems to be enough. 
This trend was further explored by this article’s author in his pres-

entation of a virtual ship design system composed of multiple inde-
pendent components. With this approach, the distinct applications 
do not even try to share their product models, but communicate by 
higher-level data entities instead, while also sharing their specific 
processing capabilities in a request/reply fashion. With this system 
architecture, a ship design system was created where the compo-
nents Nupas-Cadmatic (engineering and ship construction), Eagle 
(GA and tank plan) and PIAS (hull design and (damage-)stability) 
collaborate, see the figure above.

Colour Full Displays
Another revolving topic is CFD, Computational Fluid Dynamics, or 
Colour Full Displays as a cynical friend once said. Milovan Peric, 
from CD-adapco, presented a historical overview of the develop-
ment of CFD over the past thirty years. In his very readable paper, 
the development of CFD software from a single-processor to mas-
sive parallel computers is described. In a case study of the airflow 
around a F1 racing car, in a grid with some hundred million cells, it 
is shown that with a small number – up to 4000 – of parallel proces-
sors, the computation speed increases more or less linearly with 
the number of processors. With larger amounts of processors, say 
up to 10,000, the speed in older software versions increased signifi-
cantly less than linear. However, in this area, software also be-
comes more efficient. With the latest version, the computation 
speed increase amounts to 85 per cent of the processor increase.
Thomas Hildebrandt focussed on the practical application of CFD, in 
the first instance on grid generation and the improved accuracy that 

Figure 2. Nupas-

Cadmatic (top 

and right) and 

Pias (bottom-left) 

collaborating.
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Huge Results
Tatsuo Nishikawa, from the Shipbuilding Research Centre of Ja-
pan, reported on a most impressive HPC application. He created 
computational grids of varying sizes around the hull surface and ro-
tating propeller, the largest grid with some 34 billion cells. Solving 
this equation is an enormous task, done on some 240,000 cores si-
multaneously. But the result is huge as well, see figure 4, which 
shows the eddies arising from the turbulent boundary layer and the 
propeller. An intriguing aspect of this exercise, is that it simulates 
vortices, with a diameter of less than one mm, from which the level 
of reality can only be verified in an indirect way. This computation 
has been applied on a 5.5 metre model of a VLCC, and it is only to be 
speculated when the application will be extended towards full-
scale vessels. In recognition of this outstanding contribution, Nishi-
kawa was given the DNV GL Compit Award 2015.
A presentation of a different nature was given by Andrea Serani, 
from Roma Tre University, who investigated the performance of sev-
eral derivative-free global optimisation methods. Although the appli-
cation was focused on resistance minimisation, the usefulness of 
these methods extends beyond CFD. Something to keep in mind 
when something to be optimised comes along.

Big Data
New on Compit was a session on the application of big data. Andre-
as Krapp, Jotun, reflected upon the combination of big data and 
simulation for application on hull performance monitoring. He con-
cluded that for a wide variety of loading conditions a dense CFD-
based speed-draft-trim matrix is to be preferred above interpolation 
of model test curves. Secondly, it was suggested that for adequate 
hull performance assessment, continuous monitoring is to be pre-

Maritieme software

adaptive grid refinement can bring. See figure 3 for an example, 
where, with an adaptively generated grid, the diverging wave pat-
tern is much more detailed than in the original, non-adaptive mesh. 
A second line in the paper is the way massive parallel computers 
can be utilised by the common ship designer. For many advanced 
CFD applications, such as 6-DOF simulation of multiple bodies, wave 
breaking and splashing, and optimisation, High-Performance Com-
puting (HPC) is a prerequisite. However, there will also be times that 
all X-thousand processors stand idle. So, acquiring HPC computers 
and multi-processor software licences may not always be the most 
economical choice. As an alternative, the speaker proposes Nume-
ca on-demand, a cloud-based model, where software licenses and 
processor capacity are available on a flexible basis.

Figure 3.The effect of 

adaptive grid refinement.

Figure 4. Vortical 

structures in a 

computation with 

4.4 billion cells.
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maintaining and operating a galley, one could serve caviar every 
day to the crew for several years’), the conclusion is that for the 
western world, with its high wages, unmanned shipping will be the 
only way to survive as maritime nations.

Sea Traffic Management
With twelve papers, another new stream on Compit was well filled: 
routing and traffic management. An interesting outlook on Sea Traf-
fic Management (STM) was given by Thomas Porathe from the 
NTNU in Trondheim. He reported on three EU-funded projects on 
STM, where the aim is to move responsibility from the captain on 
the ship to an operator on land. A focus in this presentation was on 
professional acceptance, and it was concluded that participants in 
STM prototypes and tests reacted rather positively.

The Heart of the Matter
A final word on the social environment. Do not expect long welcome 
speeches, keynote addresses or city hall receptions if you visit 
Compit. The atmosphere is concise and the attention is fully fo-
cussed on the heart of the matter: reporting and discussing the pro-
gress of computer applications in the maritime field. Nevertheless, 
in combination with the usual sheltering venue - this time Compit 
was hosted in a sixteenth century castle - this also creates a care-
free attitude which is cosy and inspiring. The openness of mind is 
also reflected by the fact that all presented papers are publicly 
available through the downloads section on www.compit.info. Let 
this be an example for other conferences! The next in line for 
Compit will be southern again; from May 9-11 2016 in Lecce, in the 
heel of the boot of Italy.

Maritieme software

ferred above long averaging periods (as in noon reports). An analy-
sis of massive amounts of AIS data was presented by Kay Dausend-
schön, DNV GL, not only for a ship owner’s own fleet, but in 
particular also of the competition. Application can be found in, for 
example dry-dock selection, port or berth selection, delay manage-
ment and voyage management. Another application of AIS is to col-
lect river water depths in a very dense grid of 25 x 25 m cells, as 
Arno Bons, Marin, pointed out. The “sensors” in this system are fifty 
inland ships equipped with accurate draught and depth gauges, 
which are transmitting their position and the measured depth con-
tinuously. Figure 5 presents an example of such a detailed depth 
chart, as overlay at Google Earth.

Unmanned Shipping
Robots and unmanned shipping have been occasionally addressed 
at earlier Compit conferences, but with five papers, this subject has 
received quite some attention this year. A prerequisite for the remote 
control of unmanned ships is secure communication, a subject ad-
dressed by Ørnulf Jan Rødseth from Marintek. In the contribution of 
the University College of London, Wenwen Liu presented the design 
of a path planning algorithm, which advises on a collision-free tra-
jectory. This fuzzy algorithm takes input from multiple sensors, cur-
rently a gyroscope, compass and AIS. The system has been tested 
in practice and by computer simulations, and both have been satis-
factory. Work is underway to include radar images as well. 
One of the most inspiring presentations at Compit was saved until 
the end, a contribution by Giampiero Soncini on sense and non-
sense of unmanned ships. After elaborating on the superfluousness 
of the galley and cook (‘with the money saved in buying, installing, 

Figure 5. Chart 

showing detailed 

and actual river 

depths.
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Door H.R.M. Dill

Versterken van de ketens
Havencongres Rotterdam

Economische ontwikkelingen, leiderschap en ondernemen in de keten, het 
versterken van de logistieke chemieketen en de LNG-keten rondmaken. 
Kortom, hoe kunnen de ketens sterker worden? Onder leiding van Jeanette 
Baljeu, voormalig havenwethouder, werd tijdens het 33ste Rotterdams 
Havencongres gezocht naar het antwoord.

Havens

Mededingingseconoom prof.dr. Barbara Baarsma verzorgde de 
opening van het congres dat op 16 april werd georganiseerd door 
Management Producties. Zij schetste een macro-economisch beeld 
voor de haven. Er is sprake van een verhevigde concurrentiestrijd 
tussen Noordwest-Europese havens, met groeiende teminalover-
slagcapaciteiten bij vrijwel gelijkblijvend ladingaanbod.
Er wordt “corrosie” in de logistieke keten aangetoond. Want er zijn 
luchtbellen van de Europese Centrale Bank, die maandelijks 60 mil-
jard euro aan schuldpapier opkoopt om de economie te stimuleren. 
De reële economie profiteert daarvan echter niet. Andere negatieve 
effecten in de keten zijn instabiliteit door oorlogen, de Duitse Energie-
wende en, dichter bij de haven, hoge opgelegde bouwleges en pre-

cariorechten, waardoor investeerders zich wel twee keer bedenken 
te investeren in de Rotterdamse haven. Steven Lak, bestuursvoorzit-
ter van Deltalinqs, de ondernemersvereniging van de haven en in-
dustrie in en om de Mainport Rotterdam, pleit er overigens al lange 
tijd voor deze bouwleges en precariorechten af te schaffen.
Baarsma vindt dat Nederland het binnen de eurozone slecht heeft 
gedaan en dat Europa het economisch slechter doet dan de VS en 
China. Nederland biedt veel makkelijker toegang tot de binnenland-
se markt dan omringende landen, zoals de toetreding tot de Neder-
landse markt van havensleepdiensten van Svitzer dat bewijst. Zij en 
overige sprekers uit de logistieke keten toonden de noodzaak aan in 
ketens samen te werken en waar mogelijk data uit te wisselen.

Congresgangers werden bij elk thema keuzes voorgelegd, beantwoord met het opsteken van rode of groene A5’jes.



Jaargang 136 • juni 2015 35

Hugo Dill is als redacteur Havens verbonden aan 
SWZ Maritime.

Voortgang in de keten
De managing director van MSC Nederland, Theo van Ravesteyn, 
discussieerde als cargadoor met Walter Vermeer, Category Procu-
rement Manager Logistics FrieslandCampina, als verlader. Goede 
afstemming tussen cargadoor en verlader om kwaliteit te behouden 
bij transport is mogelijk, maar voldoen aan tijdschema’s in de haven 
is moeilijker. Beiden wezen op de vertragingen van vorig jaar zomer 
bij containerstuwadoor ECT. Een structurele oplossing, waarbij de 
douane een belangrijke bijdrage kan leveren aan de voortgang in de 
keten, is noodzakelijk. Hier bleek weer het nut van goede informa-
tie-uitwisseling tussen alle partijen in de keten. 

Ondernemen
Na verkoop van zijn aandeel in brandstofhandelsbedrijf Argos en Ar-
gos tankterminals, startte multimiljonair Peter Goedvolk het handels-
huis “Count”, met handel en logistiek in grondstoffen, zoals olie, gas, 
biodiesel en cacao. Zijn handelskantoor en ketenregiecentrum zetelt 
aan de Veerhaven op de Westerkade in Rotterdam, omdat de facilitei
ten voor de keten in de handel, veredeling en logistiek in belangrijke
mate in Rotterdam zijn te vinden. Bedrijfsmiddelen en faciliteiten, 
zoals voor productie, opslag, scheepvaart en transport, kunnen in 
de Rotterdamse havenregio evengoed eigen of aanbestede midde-
len zijn. 

Gemeenschappelijke stoompijp
Hoe kan de chemie-supply chain veerkrachtig, flexibel, veilig en 

Portbase
Ronald Paul, COO Port of Rotterdam, wees op het belang van 
het havenoverstijgende Port Community System, het open plat-
form dat intelligente diensten biedt voor het 24/7 veilig en effi-
ciënt uitwisselen van informatie in de keten via Portbase. Port-
base, opgericht door de Havenbedrijven van Rotterdam en 
Amsterdam, biedt meer dan veertig verschillende services 
voor alle schakels in de logistieke keten, zonder winstoog-
merk. Jaarlijks creëert deelname voor bedrijven een toege-
voegde waarde tot 186 miljoen euro en er zijn dertig miljoen 
minder telefoontjes, honderd miljoen minder e-mails en dertig 
miljoen minder truckkilometers nodig. Zie: www.portbase.com/ 
services.
Portbase wil de Nederlandse havens in de komende jaren, sa-
men met de logistieke community, de slimste van Europa maken. 
De ambitie is via één loket de logistieke ketens van de Neder-
landse havens zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zie:  
www.portbase.com/over-ons.  
Binnen afzienbare tijd wil Portbase bovendien het nationale Port 
Community System zijn. Portbase ambieert verder een sleutelrol 
in havenlogistieke netwerken in binnen- en buitenland. Zie ook: 
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/de-slimste- 
haven-vd-wereld.html.

Bestaande en geplande  

LNG-infrastructuur in Europa.
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duurzaam worden gehouden? Ellis Deelen, Integrated Supply Chain 
Director BU Industrial Chemicals AkzoNobel, en Theo Zwijgers, Di-
rector Supply Chain EAI LyondellBasell, discussieerden met dag-
voorzitter Jeannette Baljeu, en communiceerden met het publiek via 
statements, die met rode of groene kaarten werden beoordeeld. 
Deelen besprak onder andere de noodzaak tot een gemeenschap-
pelijke stoompijp en integratie van common supply- en transport- 
faciliteiten.
Zwijgers wees op de economische consequenties van gebruik van 
goedkoper schaliegas in de Verenigde Staten als grondstof voor de 
chemische industrie. In plaats van productiehaven wordt Rotterdam 
meer een doorvoerhaven. Daar zou het havenbedrijf op moeten in-
spelen. Dat kan door uitbreiding van de Betuwelijn en bevorderen 
van liberalisering van standaarden in wegtransport in de EU. Beide 
sprekers meenden dat het industriële complex in de Rotterdamse 
haven zal krimpen en de doorvoer zal toenemen.

Havens

Toekomst in waterstof en elektrisch?
Dagvoorzitter Jeannette Baljeu informeerde, ook bij de congres-
gangers, of vrachtverkeer op LNG laten rijden passé is. Rijden op 
waterstof en elektrisch rijden hebben de toekomst. Daarbij ant-
woordde de zaal overwegend ten gunste van elektrisch en wa-
terstof. Maar, uit de zaal van de zijde van Green Award-directeur 
Jan Fransen werd gesteld dat dit voor die transportbranche dan 
mag gelden, voor de scheepvaart ligt op waterstof varen niet 
voor de hand en elektrisch varen nog minder. 

Dagvoorzitter Jeanette Baljeu met op de achtergrond  

LNG-carrier Coral Energy.

LNG in de binnenvaart
Ook de binnenvaart ontwikkelt LNG als brandstof. Vorig jaar on-
dertekenden de havenbedrijven van Antwerpen, Mannheim, Rot-
terdam, Straatsburg en Zwitserland een samenwerkingsverband 
voor de introductie van LNG. Het gaat om samenwerking op het 
gebied van onderzoek, promotie, kennisoverdracht, regelgeving 
en bunkerinfrastructuur. De afspraken liggen in het verlengde 
van het LNG Masterplan van de Rijn-Main-Donaucorridor. Doel 
van dit masterplan is vloeibaar aardgas als brandstof op vol- 
ledige schaal voor de binnenvaart in de Rijn-Main-Donau- 
corridor in te zetten.

Gate Terminal breidt uit met een LNG-breakbulkterminal met oplevering in de eerste helft 

van 2016.
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stemmingen te vervoeren. De schepen Coral Sticho en Coral Star 
varen op LNG als brandstof. Daarbij wordt de NOX-uitstoot met ruim 
85 procent gereduceerd, SOX en roetdeeltjes met bijna honderd pro-
cent en CO2 met twintig procent.
En er wordt meer en meer LNG als brandstof vervoerd. De interes-
se voor LNG als alternatieve brandstof wordt volgens Valkier ge-
dreven door regelgeving (zoals in de Seca-zones) en door publieke 
interesse. Maar ook door toename van de beschikbaarheid van 
vloeibaar LNG met een steeds groter netwerk van terminals, en 
door toename van technologie en afname van kosten. Ook is er 
een belangrijke ontwikkeling van LNG-infrastructuur aan land in 
Europa. En de haven van Rotterdam heeft de ambitie de nummer 1 
te worden van Europa in import, export en als bunkerhub voor 
LNG. 
Er is een toename van reders die overgaan op LNG als brandstof. In 
Rotterdam is de komst van diverse LNG-bunkerschepen aangekon-
digd. In het Noord-Europese Seca-gebied zijn zes LNG-terminals, 
met bunker(schip)faciliteiten aangekondigd met een gezamenlijke 
capaciteit van meer dan 20.000 kubieke meter.

Havens

LNG-keten rondmaken
De haven Rotterdam lijkt goed gepositioneerd te zijn als “LNG small 
scale hub” en “LNG-bunkerhaven”. Dit is de opvatting van Jan Val-
kier, de algemeen directeur van Anthony Veder Group. De Anthony 
Veder-rederij opereert een moderne vloot van vloeibaar-gascarri-
ers. De meeste schepen zijn semi-pressurised/fully refrigerated 
(SP/FR) gastankers en ethyleencarriers. Daarnaast bestaat de vloot 
uit gecombineerde en dedicated LNG-carriers, een FP-tanker en 
SP/FR CO2-tanker. De rederij heeft een innovatieve benadering, zo-
als met ‘s werelds eerste LNG/LPG/LEG-carrier, de Coral Methane 
(KVNR Shipping Award 2008). Dit schip en diverse andere schepen 
zijn dual-fuel (diesel-LNG) uitgerust. Van de vervoerde lading is 45 
procent ethyleen/ethaan, vijftien procent propyleen, veertien pro-
cent ammoniak, elf procent LPG, negen procent LNG en de rest is 
CO2 en andere. 
Met de vloot van 29 gascarriers (waarvan twee in time charter) 
worden diverse plants in de olie- en gasindustrie bediend. Zo nam 
de rederij vorig jaar twee LEG-carriers in dienst om vloeibaar ethy-
leen van Sabic UK Petrochemicals in Teesport naar Europese be-

Sirius Veder Gas AB bestelde een 5800 m3 LNG-bunker- en feederschip bij Royal Bodewes, met oplevering in februari 2017, dat Skangass in Noorwegen zal laden voor distributie in 

Skagerrak en Kattegat. Voor Anthony Veder is dit het vierde LNG-distributieschip, dat in het Noord-Europese gebied opereert.
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Door ir. C.J. Verkleij

Machine Powered Ship 
Propulsion (2)
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

The first part of this article described the development of the steam 
engine and concluded with a paragraph on surface condensers. 
This second part continues from there.

Steam Turbines
Two remarkable men, Carl de Laval (1845-1913) in Sweden and 
Charles Parsons (1854-1931) in Britain stood at the cradle of the 
steam turbine more or less at the same time. In 1883, Carl de Laval 

Part 2
Due to its length, this article is published in several parts. The 
first part was published in SWZ Maritime’s May issue. This is the 
second part. The third and final part will be published in the 
July-August issue.

developed a small single stage turbine of the action or impuls type 
running at 40,000 rpm. In this engine, steam is expanded through 
nozzles converting high-pressure steam into steam at high velocity, 
blowing on a row of turbine blades (figure 9).
One year later Charles Parsons started to develop a multi-stage re-
action type. This converted the steam’s energy into rotary motion in 
a number of stages, giving improved efficiency at significant lower 
rotor speed. The capability of his design was shown during the 
Queen Victoria’s Diamond Jubilee Review of the Fleet at Spithead in 
June 1897. His yacht Turbinia (see figure 10) passed before the Ad-
mirality and associated guests at an astonishing speed of 34.5 knots. 
The boat was equipped with three high pressure, intermediate pres-
sure and low pressure turbines, each driving its own propeller shaft, 
with a total output of 2000 bhp; steam being supplied by one coal 
burning water tube boiler. The Royal Navy was quickly convinced of 
the new propulsion system’s advantages with its compact size and 
concentrated power. A very great success followed in 1907 when 
passengers vessels Mauretania and Lusistania of Cunard Line, each 
of 31,000 ton, entered service with steam turbines in each ship total-
ling 73,000 bhp on a directly driven quadruple screw arrangement. 
Mauretania became legendary because it held the Blue Riband for 
more than twenty years, longer than any other liner. Now, Parsons 
began studying the application of reduction gearing to reduce pro-
peller speed and thus increase overall efficiency. From 1909 on-
wards, geared steam turbines came to be adopted generally. Sev- 
eral designers elsewhere in Europe and in the USA, that is, Camille 

Figure 9. This diagram shows the working principles of steam turbines of the reaction and 

impulse type. In a reaction stage, the force on the blades is realised by reaction established 

as the steam accelerates through the blade passages. In an impulse stage, the force 

imparted on the blades results from the change in momentum of the steam in the direction 

of the blades. Combinations of both principles are used in advanced types (from [3]).
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Edmond Auguste Rateau in France, Howden Zoelly in Switzerland 
and Glenn Curtiss in the USA, were actively developing different ar-
rangements of rotor blades combining impulse/reaction type blades 
to create more compact turbines and improve efficiency. Now also 
came the transition from coal to oil firing, which gave a substantial 
reduction of stokers. For example, 200 stokers were required to 
keep pace with the power demand of SS Mauretania, burning 1000 
tons of coal per day at maximum power. But coal remained the pre-
dominant ship’s fuel for the first half of the twentieth century. 
Throughout this century, steam pressures and temperatures in-

creased until these settled at about 60 bar and 515ºC by 1960, with 
installations up to 180,000 bhp. Figures 11 and 12 represent a sec-
tional arrangement of a low-pressure turbine and the plan arrange-
ment of a steam propulsion installation for a tanker.
In 1969, eight container vessels were ordered at several European 
yards with a capacity of 2250 containers. Each ship had a steam tur-
bine installation of 120,000 bhp on two shafts producing a speed of 
33 knots, an extraordinary speed for this type of vessel never seen 
before. Afterwards, no more cargo ships with similar high speed 
have been built. But the enormous increase of fuel oil prices in 1973 

Figure 10. General 

arrangement of the 

machinery plant of s.s. 

Turbinia as designed 

by Charles Parsons. 

Length: 103 ft 9 in; 

beam: 9 ft; draught: 3 

ft; displacement: 44.5 

tons; machinery (1897): 

three Parsons reaction 

type turbines with a 

total output of 2000 

bhp (from [4]).

Figure 11. Sectional arrangement of a low-pressure steam turbine with the astern turbine 

consisting of a three-row Curtiss rotor of the impulse type (from [12]).

Figure 12. Plan arrangement of a typical steam turbine propulsion installation for tankers. The high 

pressure and intermediate turbine are combined in one housing while the low pressure is combined with 

the astern as depicted in figure 11 (from [12]).
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four-stroke petrol engines used nowadays as prime movers for all 
kinds of transport: on roads, at sea and in the air. In 1897 Rudolf Die-
sel (1853-1913) presented his four-stroke engine with compression 
ignition using kerosene as a fuel (figure 13), which was quickly re-
placed by gas oil and diesel oil.
Whereas steam piston engines had thermal efficiencies of around 
ten per cent, the diesel engine achieved 25 per cent. Diesel’s work 
brought about a quantum leap in machine power efficiency. Appli-
cation to ships followed quickly, for submarines in France as early 
as 1904, soon followed by Germany and Britain, and for merchant
ships at the beginning of 1908.
Two-stroke designs were developed that provided more power per 
cylinder. After World War I, the use of diesel engines for merchant 
ships increased, especially in Europe, and even for passenger 
ships. A typical example is the MS Oranje of Stoomboot Maatschap-
pij Nederland built in 1939 with three separate propellers, each di-
rectly driven by a twelve-cylinder, two-stroke diesel engine for a to-
tal output of 37,500 bhp (see figure 14).

Voortstuwing

diminished the application of steam turbines, which gave way to the 
other major category of prime movers: internal combustion engines. 

Internal Combustion Engines
In the nineteenth century, several types of internal combustion en-
gines were invented. In 1859, Étienne Lenoir (1822-1900) developed 
a durable, spark-ignited gas engine based on the steam engine con-
struction. Nikolaus A. Otto (1832-1891) patented the four-stroke  
cycle for internal combustion engines in 1876 and built a gas engine 
based on this principle. This engine was the forerunner of today’s 

Figure 13. The first diesel engines as demonstrated in 1897 after four years of strenuous 

research. Rudolf Diesel used a rather complex fuel injection system by means of air blast. By 

the mid 1920s, airless injection was generally introduced as at that time the technology to 

produce fuel pumps and injection valves of high precision had been developed (from [6]).

Figure 14. Plan arrangement of the engine room installation of the MS Oranje. Three 

propeller shafts are each driven by a twelve-cylinder diesel engine of 760 mm bore and 

1250 mm stroke with a total output of 37,500 bhp at 145 rpm. Furthermore, five auxiliary 

diesel generators of 1000 kWe each are installed in the forward engine room (from [11]).
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Voortstuwing

More Power per Cylinder
Generally, the diesel engine was applied at the lower power end, and 
steam turbines for higher powers. This picture changed gradually 
with the introduction of supercharging, that is, raising the air content 
in the cylinder by pre-compression, allowing more fuel to be burnt 
and consequently more power to be generated in the same cylinder. 
This can be done mechanically, but more efficiently by means of tur-
bochargers that make use of the exhaust energy of the engine. Alfred 
Büchi (1879-1959), together with Brown Boveri Company in Switzer-
land, developed the first reliable turbocharger for four-stroke diesel 
engines in 1924. Supercharged two-stroke engines followed in 1952. 
By using lower grade and cheaper “boiler oil”, the diesel engine 
could compete with all types of steam installations. The energy crisis 
in 1973 accentuated the fuel price’s influence. 
Engine manufacturers made major improvements at that time, so that 
efficiency rose from forty to fifty per cent, while steam turbines were 
stuck at about thirty per cent. Lower propeller speeds could be 
achieved with direct-driven propellers, by increasing the stroke/bore 
ratio from 1.5-2.0 up to 4.5 resulting in propeller speeds in the range of 
60-80 rpm. Outputs of 100,000 bhp from a single unit are now available 
(figure 15).
The power density per unit piston area, also called the specific 
power, increased roughly five-fold from 1950-2000. Consequently, 
more compact engine rooms can be designed. For special ships 
such as passenger ships, ferries, coasters and smaller vessels, me-
dium speed engines with engine speeds of 350-1000 rpm are select-
ed to cope with the particular space requirements for the engine 
room. In that case, a reduction gearbox is used together with varia-
ble pitch propellers or an electric transmission. 
The application of steam turbines is presently confined to LNG tank-
ers, in which the gas boil-off can be used. However, for this catego-
ry of ships, dual-fuel engines are now also selected. Nowadays, 
more than 95 per cent of all merchant ships dead weight tonnage is 
diesel propelled.
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Figure 15. Side elevation of a fourteen-cylinder Sulzer type 

RTA96C intended for the propulsion of container ships of around 

10,000 teu. The 27.30 metre long engine develops 108,920 bhp at 

102 rpm (from [15]).
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Keeping Ships Upright
Safer and Faster Heavy Lift and Offshore Operations 
and Cargo Boosting on Container Vessels

Hoppe Marine’s systems measure ship motions, conning, dynamic trim and 
inclination, floating condition and hull deformation on offshore, cargo and 
cruise vessels. The company’s passive roll damping tanks and anti-heeling 
systems keep ships upright and support quick and safe loading operations in 
port and offshore. They reduce roll amplitudes even in slow steaming 
conditions and suppress parametric rolling. 

Scheepssystemen

The crane´s 

position on 

Heerema´s Aegir 

required 

additional water 

ballast in anti-

heeling tanks.

All this is based on long standing experience with ballast system 
controls, pumps and actuators, damping tanks, the development of 
an inertial measuring system (HOSIM) using electronic gyro (MEMS) 

technology and other precise sensors (including GPS). All sensors 
are embedded in sophisticated software and hardware solutions. 
Hoppe Marine’s motion control product range includes pump and 
blower driven anti-heeling systems, FLUME and U-shape type pas-
sive roll damping tanks, combined systems with roll damping and 
anti-heeling tanks including ice heeling and automated stability test, 
Dynamic Floating Monitoring and GPS based precision conning and 
dynamic trim measurement. The company’s naval architects de- 
velop and design practical motion control solutions suitable for all 
types of vessels based on a database of over 2500 scaled bench 
model tests.

Automatic Anti-Heeling for Heerema’s Aegir
Heerema’s Aegir is a 210 metre deepwater offshore construction 
vessel for heavy lifting, pipe-laying and installation of subsea struc-
tures in deep water. The vessel has been designed as a crane and 
pipe-lay vessel by Ulstein Sea of Solutions, the SOC 5000 design. 
The vessel’s primary function is to lay pipelines in ultra-deep water Standard anti-heeling systems reach their limits during dynamic load changes.
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depths to 3500 metres with its Multi-Joint and Pipe Handling (MJPH) 
equipment on the main deck and an RJ-lay tower situated above a 
moonpool. The tower is also suitable for a pipe reel-lay system from 
reels situated on the main deck aft. The loading of these reels in-
volves lifting operations with a fully revolving, 4000 mT offshore 
crane up to 40 metres radius. The crane is situated on the vessel’s 
stern, offset to starboard. 
‘Relocating the main crane from centre line to starboard aft intro-
duced a significantly high overturning moment on the vessel that 
had to be compensated by additional water ballast in the anti- 
heeling tanks,’ said Mr Edwin van Leeuwen, General Manager  
Ulstein Sea of Solutions. 
The vessel is very sensitive to the hook loads. The vessel would 
heel to a static angle of 4.6 degrees at hook load of 1000 mT and up 
to 36 degrees with 4000 mT hook load depending on outreach and 
actual ship stability. 
Heerema contracted Hoppe Marine to design and supply an easy to 
operate anti-heeling system to comply with the challenges of oper-
ating the Aegir. Considering the operational limits of the crane and 
vessel, a sophisticated Anti-Heeling System was required to com-
pensate heel moments imposed during crane and RJ-lay operations. 
A conventional anti-heeling system solely controlled on the heeling 
angle as the leading control parameter would not allow an efficient 
and safe crane operation. Standard anti-heeling systems reach 
their limits during dynamic load changes, as they are daily business 
in heavy lift- and offshore operations (see the figure on the left).
Hoppe Marine’s Anti-Heeling System design for the Aegir is based 
on ten anti-heeling tanks grouped in five pairs. Each tank pair is op-
erated by three reversible variable frequency drive (VFD) pumps. 
The nominal pump capacity is 15,000 to 25,000 m!/h. The system of-

fers operation in manual, semi-automatic (pre-selected pump rpm 
or flow), automatic or load moment control (LMC) mode. 
Hoppe Marine was the first to develop an anti-heeling system with 
Load Moment Control (LMC) to enable fast automatic anti-heeling 
operations to always keep the vessel in a defined floating condition 
while lifting heavy items. The LMC Anti-Heeling System operates 
the reversible propeller pumps during heavy lift slewing operations 
and continuously avoids numerous starts/stops of pumps and time 
consuming open/close periods of the valves. LMC ensures a 
smoother, faster and safer crane operation.

Ballast Follows the Crane
LMC simulates the impact of the crane slewing process under a  
given load on the vessel’s floating condition (trim, heeling) during 
the operation and computes the appropriate ballast operations for 
keeping the vessel in the defined floating condition within a narrow 
window of tolerance. In principle, the “ballast follows the crane” by 
generating the amount of heel moment required to counteract the 
crane’s righting moment. The “Flow Control” is achieved by a varia-
ble frequency drive pump control. In combination with LMC and a 
real-time inertial measurement system (HOSIM), stepless and rapid 
automatic anti-heeling compensation is achieved, enabling heavy 
lift anti-heeling operations at sea. The automatic, precise and con-
tinuous “Flow Control” during a four-quadrant operation of the  
reversible propeller pump is one of the key functionalities of the 
system (see the figure above). Hoppe Marine has invested consid-
erable R&D work to determine the necessary pump characteristics, 
based on full-scale mock-up tests, and to develop the respective 
control algorithms. The operation includes general pump, turbine 
and zero flow mode. During full-scale crane slewing tests of a 

Principle scheme of four-

quadrant pump operation.
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comprises a tower for reel-lay and flex-lay over a moonpool. It has 
superior manoeuvrability and a high transit speed with a multi-lay 
system that can support both rigid and non-rigid pipelines. The ves-
sel has heavy lift capabilities of 3000 mT via a crane located at the 
stern in the centre line. The LCO has been designed with a com-
bined roll damping and anti-heeling system with blower units to ex-
tend ship operation capability at sea and ensure the required crane 
operation up to loads of 3000 mT. The vessel operates in combina-
tion with a pipe spooling and transportation barge equipped with a 
Hoppe Marine pump driven anti-heeling system with “Flow Control”.
The roll damping system comprises one FLUME tank located behind 
the deckhouse and four U-shaped roll damping tanks integrated in 
the ship structure. The system provides up to fifty per cent resonant 
roll reduction at beam seas in sea state six depending on the load-
ing condition. This roll damping performance significantly enlarged 
the operational window during transit and pipe-laying operations.
The anti-heeling system with six blower units is connected to the 
four U-shaped roll damping tanks and extended by five anti-heeling 
tank pairs providing a compensation rate up to 12.000 tm/min. The 

Scheepssystemen

heavy load of 4000 mT the LMC Anti-Heeling System kept the vessel 
within the defined floating condition of approximately 0.5 degrees 
heel angle.
Van Leeuwen: ‘An anti-heeling system by Hoppe Marine was in-
stalled pumping water ballast between the portside and starboard 
side anti-heeling tanks. Regarding crane lifting and slewing opera-
tions in relation to the control of the anti-heel ballast system, three 
control modes were analysed: A separated manual crane and bal-
last pump operation with manual communication, a fully automatic 
crane-pump interaction, and an automatic ballast water transfer 
within limited crane slewing sectors (LMC). All control modes were 
implemented and full scale operations with the crane have shown 
that the automatic modes work really well.’ 

Better Roll Damping Performance
EMAS’ Lewek Constellation (LCO), a 178 metre ice classed ultra 
deepwater rigid and flexible pipelay, heavy lift and construction 
vessel, has been designed for the installation of subsea structures 
in water depths exceeding 3000 metres. The pipe-laying equipment 

The roll damping systems on board EMAS’ Lewek Constellation increase the vessel’s operational window.
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erate the required flow and phase relationship over a broad 
frequency band (see the figure on the next page).
The bottom figure on the next page shows the phase relationship in 
a resonant condition between the exciting moment (wave), the re-
sponse (roll) and the developed counteracting moment (tank). When 

Scheepssystemen

compressed air is used to shift the water between the tanks to 
maintain the vessel in upright floating position. The air flow control 
via fast reacting valve groups ensures a high flexibility and short re-
action time to support the heavy lift operations during construction 
work or pipe reel transfer from the supply transportation barge. 

Flexible Container Storage
Since 2011, Hoppe Marine has reintroduced FLUME type passive 
roll damping tanks to container ships. At present, the company has 
installed FLUME tanks on 29 ship sets of three large and ultra large 
container vessel classes of Maersk Line. The size of the new build-
ings and retrofits ranges from 8000 to 18,000 teu. The technology 
has been installed to utilise the positive influence of the reduced 
roll angles and accelerations on the magnitude of lashing forces. 
The technology allows to increase cargo intake and to store con-
tainers more flexibly on the vessels. For retrofits, the nominal num-
ber of container tiers and the maximum permissible weight of each 
individual container has been increased.  

Passive Roll Damping Tanks
The FLUME Stabilisation System is a passive free surface type roll 
damping tank. The water in the tank flows free, only stimulated by 
the vessel’s motion. No moving parts, valves or pumps are required 
to create the stabilising moment to counteract the ship’s roll motion. 
The FLUME System is composed of one or more tanks which are di-
vided into two or three sections, formed by the use of nozzle struc-
tures. The nozzles provide viscous damping within the tank to gen-

Anti-heeling system with blowers.

FLUME tank installations on container vessels.
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will be large, and the response motion will peak approximately a 
quarter of a cycle (90°) later than the passage of the maximum wave 
slope. In the same manner, the ship’s movement causes the move-
ment of liquids contained in the FLUME tank. By careful selection of 
the right tank configuration (including proper size, shape, location, 
and liquid level), a tank can be made to have the same resonant roll 
period as the ship, and the flow within the tank will lag naturally be-
hind the ship’s resonant movement by a quarter of a cycle. This 
means that when the ship is near resonance, the movement of the 
liquid in the FLUME tank will directly oppose the forces created by 
the passing wave. 
The application of a FLUME tank reduces the roll angle and the cor-
responding acceleration due to these motions. In the same manner, 
the forces arising through these motions and accelerations are re-
duced as well. Depending on the efficiency of the stabiliser and the 
loading condition, the achievable roll reduction ranges between 
thirty and fifty per cent. 
The route specific minimum roll reduction is considered an input in 
the loading computer for the calculation of the arising maximum 
lashing forces. The maximum lashing forces determine the maxi-
mum allowable weight in each container tier. 
FLUME Roll Damping Tanks have been installed on more than 2000 
ships worldwide of nearly all types, such as offshore (PSV, OSV, 
DSV and AHTS), RoRo, RoPax, research, fishing and naval vessels. 
They have proven to be effective for more than sixty years and are 
also well suited for container vessels.

Scheepssystemen

considering roll, the wave passing the ship causes a transverse 
shift in the center of buoyancy, which causes the ship to move from 
the upright position in order to balance itself. If the time it takes for 
the wave to pass the ship is equal to the natural or resonant period 
of the ship, there will be relatively little resistance to roll. The angle 

The FLUME Stabilisation System requires no moving parts, valves or pumps to create the 

stabilising moment to counteract the ship’s roll motion.

The phase relationship in a 

resonant condition between the 

exciting moment (wave), the 

response (roll) and the developed 

counteracting moment (tank).
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De ijzeren eeuw  

Na de Gouden Eeuw heeft Nederland nog eens 
een lange periode gekend van voorspoed en 
vooruitgang dankzij één metaal: ijzer. De peri-
ode van 1814 tot 1914 kan terecht de ijzeren 
eeuw worden genoemd en worden beschouwd 
als het begin van het moderne Nederland, een 
tijdperk van onophoudelijke innovatie en ver-
snelling. Het is de eeuw van treinen, bruggen 
en stoommachines. Hier liggen de wortels van 
grootindustriëlen en multinationals zoals W.A. 
Scholten, Stork, Philips, Shell, Unilever en 
Heineken, de transformatie van huisvlijt naar 
massaproductie. De negentiende eeuw was in 
Nederland een periode van indrukwekkende 
vernieuwingen, een tijd die al te lang is afge-
daan als saai en burgerlijk. Daarin hebben 
historicus en tv-presentator Hans Goedkoop 
(1963) en Kees Zandvliet (1953), historicus en 
hoogleraar aan de Universiteit van Amster-
dam, nu verandering gebracht.  
In die eeuw van vooruitgang als inhaalslag 
zijn belangrijke vaar- en spoorwegen aange-
legd, zoals het Noordhollandsch Kanaal, Keul-
sche Vaart en Zuid-Willemsvaart (1824-1826), 
de Nieuwe Waterweg (1872) en het Noordzee-
kanaal (1876), de eerste spoorlijn Amsterdam 
- Haarlem (1839) en de rechtstreekse spoor-
verbinding Amsterdam - Parijs (1877). Al in 
1817 begon John Cockerill in Seraing (bij Luik) 
met de productie van stoommachines, spoe-
dig gevolgd door Paul van Vlissingen in Am-
sterdam en Gerhard Moritz Roentgen in Rot-

terdam. Andere mijlpalen waren de droogleg- 
ging van de Haarlemmermeer (1852) met drie 
stoomgemalen en de oprichting in 1864 van de 
polytechnische school in Delft, de voorloper 
van de TU. Merkwaardig genoeg is er geen 
aandacht besteed aan de overgang van de 
houten naar de ijzeren scheepsbouw (ook dat 
was een ware revolutie) en dat hadden we 
toch wel verwacht van een telg uit het beken-
de Amsterdamse scheepsbouwers- en reders- 
geslacht. Op multimediale wijze worden de 
vele facetten belicht van zowel de technische 
vooruitgang als de politieke en sociale om-
wenteling. Naast een dertiendelige tv-docu-
mentaire (www.npogeschiedenis.nl/ 
ijzereneeuw/info.html, vanaf 3 april), een tijd-
schrift in zes online themanummers  
(www.ijzereneeuw.nl), een jeugdserie en een 
tentoonstelling in het Amsterdam Museum is 
hierover bij WalburgPers een fraai boek ver-
schenen met nostalgische foto’s in sepia, 
kleurenreproducties en tekeningen. De ten-
toonstelling is tot en met 2 augustus te zien in 
het Amsterdam Museum, Kalverstraat 92 in 
Amsterdam (www.amsterdammuseum.nl).
De ijzeren eeuw, 192 pagina’s, afmetingen 28,5 
x 22,5 cm, afbeeldingen, WalburgPers, Zut- 
phen, ISBN 9789057303418, prijs ! 29,95, info: 
www.walburgpers.nl

Nederlandse ondernemers - Rotterdam 
1850-1950
Eveneens bij uitgeverij Walburg Pers is het 
zesde en laatste deel in de reeks Nederlandse 
ondernemers 1850-1950 verschenen. Dit deel 
geeft een overzicht van de vijftig meest in-
vloedrijke ondernemers uit Rotterdam, die zo-
wel van economische als maatschappelijke 
betekenis zijn geweest voor de stad. De reeks 
bundelt de biografieën van 300 ondernemers. 
Per deel (regio) wordt een beknopt overzicht 
gegeven van de vijftig belangrijkste onderne-
mers en ondernemersfamilies uit de periode 
dat Nederland omschakelde van een agrari-
sche, op handel gebaseerde economie naar 
een industriële samenleving. De eerste vier 
delen beslaan de provincies en deel vijf heeft 
een selectie van Amsterdamse ondernemers 
als onderwerp. De redactie is gevoerd door 
dr. Joop Visser (1940), drs. Matthijs Dicke 
(1972) en drs. Annelies van der Zouwen (1978), 
die zijn verbonden aan het onderzoeksbureau 

Stad en Bedrijf in Rotterdam. In het Rotter-
damse deel komen veel bekende reders, ha-
venbaronnen, scheepsbouwers en andere on-
dernemers en hun families aan bod die een 
belangrijk aandeel hebben gehad in de ont-
wikkeling van de haven en de scheepvaart in 
Rotterdam en omstreken: D.G. van Beuningen, 
W. van der Vorm, Frans en Cornelis Swart-
touw, A.J.M. Goudriaan, A. Kröller, L. Pincoffs, 
de families Ruys, Van Ommeren, Hudig en Ve-
der, en vele andere, die zijn te beschouwen 
als wegbereiders van het Rotterdams tran-
sitokapitalisme. Voor geïnteresseerden in de 
geschiedenis van de Rotterdamse haven is dit 
boek zeker een overzichtelijk naslagwerk met 
veel feitelijke informatie en mooie illustraties. 
Per hoofdstuk is aan het eind een literatuur- 
en bronnenoverzicht vermeld. Het boek wordt 
afgesloten met een gedetailleerde index die 
zonodig refereert aan de eerdere delen. Dit 
boek is een herziene uitgave van het in 2002 
bij uitgeverij De Hef verschenen Rotterdamse 
Ondernemers 1850-1950 en passend gemaakt 
aan de richtlijnen van de nieuwe serie. Alle 
biografieën zijn opnieuw geredigeerd en soms 
herschreven door gespecialiseerde auteurs.
Nederlandse ondernemers - Rotterdam 1850 - 
1950, 408 pagina’s, afmetingen 24,5 x 18 cm, 
afbeeldingen, WalburgPers, Zutphen, ISBN 
9789057309915, prijs ! 39,50, info:  
www.walburgpers.nl

Door G.J. de Boer
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Marine Accident Reporting Scheme
Report No. 271

Moving Gantry Causes Serious Injury: 
Mars 201525
While in port, several cargo hold hatch cover 
pontoons had to be shifted from forward to 
aft. An officer was operating the hatch cover 
gantry crane and a deck crew member was 
standing nearby, but at one point, the crew 
member was not within the operating officer’s 
line of sight. It appears the crew member was 
standing with his back to the oncoming gan-
try, so he did not see it or the flashing warning 
lights to indicate its operation. Additionally, 
the port’s noise may have drowned out the 
ringing of the gantry alarm.
The crew member’s coverall became stuck on 
the leg of the gantry and pulled his left hand and 
arm between the gantry crane leg and the 
structure of the cargo crane. The crew mem-
ber’s left arm was severed at the elbow and the 
remaining tissue badly mangled. He was trans-
ported to a local hospital where the remaining 
part of his arm was surgically removed.
The company investigation determined, among 
other things, that safety is not achieved 
through rules and procedures alone, but also 
depends on the actual actions of people.
Some of the solutions brought forward were:
• Clear paint markings could be applied at 

the forward and aft part of each crane 
base (such as black and yellow stripes 
with letters reading “danger area”).

• On the gantry crane’s port side, a horizon-
tal nylon cord could be installed at a 
height of about 120 cm from the main 

deck, connected by means of an electrical 
switch to the emergency gantry stop.

• A fish eye camera could be installed on 
the port side of the hatch cover gantry 
crane, including a display at the crane’s 
operation unit. The operator then has a 
clear view on the crane’s port side area.

Editor’s note: Even with physical “defences” 
(functioning lights and an alarm), a serious 
accident occurred and a person’s seagoing 
career was instantly ended. Physical defenc-
es appear to be insufficient, although a cam-
era for the operator would probably increase 
safety. Procedures would also need to ensure 
“no go” zones were enforced while the gantry 
crane is in operation. While the photos were 
too ghastly to publish, one can imagine the 
scene where a person’s arm has been torn 
off. In this case, quick first aid and pressure 
applied to the shoulder were able to slow the 
bleeding enough for transport to the hospital, 
probably saving the victim’s life.

Familiar Port – Unfamiliar Outcome: 
Mars 201526
Edited from official report RS 2014:11  
(Swedish Accident Investigation Authority)
In darkness and good visibility, a ferry (196 m 
in length) was making a routine entrance into 
one of its normal ports of call. There was a 
light northerly current and SSE wind of about 
20 knots. As the ship approached the port at a 
speed of 14 knots, the OOW initiated the turn 
to port to follow the fairway using the auto- 

pilot and a preset turning radius of 0.3 nm. The 
autopilot was set in “heading mode”, which 
meant that the drift was to be corrected man-
ually. After the turn, the first green buoy en-
countered was passed somewhat closer than 
planned and a little beyond the intended route. 
At that moment, the master told the OOW he 
was manually taking over the steering and en-
gine control on the starboard bridge wing. He 
then disengaged the autopilot.
Soon thereafter, the OOW indicated to the 
master that they had drifted from their planned 
course and the master affirmed. He applied 
starboard rudder in an attempt to bring the 
stern away from the starboard shore before 
the vessel’s aft part had completely passed 
the buoy. The master then looked forward and 
perceived that the next green buoy was 
straight ahead, so he put the rudder to port 
and crossed the engines to place the ship on 
the correct side of the buoy. He then saw the 
green buoy disappear under the vessel at ap-
proximately midlength. The vessel made con-
tact with the bottom shortly thereafter. The in-
vestigation found, among other things, that:
• The central navigation stations were not 

equipped with hand steering, and bridge 
routines had developed whereby control 
of the ship was taken at the bridge wings 
during the last (critical) part of navigation 
into the port.The crane operator’s blind spots.

The ferry drifted from its planned course and grounded.
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The GPS display would also have shown the 
course and speed over the ground which, if 
compared with the course and speed through 
the water, would have indicated a very signifi-
cant difference.
During his watch, the OOW spent long periods 
of time at the chart table correcting and pre-
paring the newly delivered charts. With re-
sponsibility for navigation, it is understand- 
able that he felt a strong duty to prepare the 
charts for the passage ahead. However, this 
task distracted him from his primary role of 
maintaining a lookout and monitoring his ves-
sel’s passage, and resulted in him missing the 
planned turn to port.

Findings
All of these factors meant that the OOW did 
not have continuous and accurate positional 
awareness. Some of the findings, as edited, of 
the official report were:
• The vessel was underway without a com-

plete berth-to-berth passage plan.
• When taking over as OOW, the officer did 

not make himself aware of the navigation-
al hazards ahead or the very significant 
effects of wind and tidal stream.

• The OOW was distracted from his task of 
navigating the ship by undertaking pas-
sage planning and chart corrections when 
on watch, causing him to miss the planned 
course change and lose positional aware-
ness.

• After the alteration of course to 270°, the 
OOW did not effectively monitor the ves-
sel’s position; no fix was taken when 
steady on the new course, no estimated 
position (EP) was calculated and radar 
parallel indexing was not used.

• Unaware of the significant northerly set, 
the OOW assessed that the intended track 
was being regained and plotted the 1515 
fix where he perceived the vessel to be.

Editor’s note: Good navigation results are un-
likely if the OOW is preoccupied with other 
duties such as chart corrections. Close coast-
al navigation requires one hundred per cent 
of your focus and attention.

• There were no log or wind indicators at 
the bridge wing controls.

• The division of workload between bridge 
team members when navigating in narrow 
fairways is critical.

Editor’s note: Entering a port, even a familiar 
one, where the room for error is so small, given 
the vessel’s size, the speed of 14 knots, and 
that it was night time, is also cause for con-
cern here. Night navigation and manoeuvring 
is more tricky than in daylight; visual percep-
tion of speed, distance and general situational 
awareness are less than in broad daylight.

Chart Corrections While Navigating  
Contribute to Grounding: Mars 201528
Edited from official MAIB report 30-2014
With the vessel on a northerly course, at 1430 
the OOW fixed and plotted the vessel’s posi-
tion, but did not calculate the predicted time 
for the next course alteration. About seven 
minutes later a radar alarm sounded indicat-
ing that the vessel was five cables south of 
the waypoint, marking the start of the 283° 
track. The OOW acknowledged the alarm
and fixed the vessel’s position at 1438 using 
GPS and a range/bearing from a nearby 
Racon buoy. He then continued with his chart-
work, completing corrections on some newly 
delivered charts.
At 1441, the radar alarm sounded again, this 
time indicating the vessel was crossing the 
northern boundary of the five cable safety 
corridor on the 283° track. Realising that he 
had missed the turn to the 283° course, the 
OOW came to port and steadied the vessel on 
a heading of 270°. At 1500, the OOW recorded 

and plotted a fix, which showed the vessel 
was significantly to starboard of the planned 
course; he then adjusted the vessel’s heading 
further to port, to 267°.
At 1515 the OOW took a GPS fix, but incorrect-
ly plotted it one mile to the south of the ves-
sel’s actual position. At 1521, the vessel’s 
speed started to reduce and the bow swung 
to port as it grounded.

Analysis
When the relieving OOW took over the watch, 
he did not check to identify what navigation 
marks would be made or the potential dan-
gers that lay ahead. Neither did he make an 
assessment of the expected effects of tidal 
stream or wind.
When the OOW eventually altered course to 
port, the vessel was already well to starboard 
of the 283° track. His choice of 270° and then 
267° were not effective in regaining track. 
When plotting the fix at 1515, the OOW’s un-
founded understanding of the situation was 
that the vessel was regaining the track. As a 
result, it is highly likely that he plotted the fix 
showing where he perceived the vessel to be 
based on this incorrect assessment.
Yet, other clues that the vessel was not re-
gaining the planned track were available. Had 
the OOW correlated visual observations with 
the chart, it would have been readily apparent 
that a nearby buoy on the port bow should 
have been to starboard.
Additionally, the S-band radar and map func-
tion would have clearly shown the vessel’s 
actual track diverging away from the intended 
track as seen in the diagram overleaf.

The grounded position shows quite some deviation from the 

planned course.

Schematic overview of the vessel’s route.
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Lezingen en excursies tweede 
halfjaar

Locatie: aan boord van de Kapitein Anna (de 
gerestaureerde Kapitein Kok), NDSM-pier 6, 
Amsterdam
Aanvang lezing: 19.00 uur
Aanvang maaltijd: 17.30 uur
Aanvang borrel: 20.30 uur

Afdeling Zeeland
• Donderdag 17 september: lezing “Verbou-

wing Stanislav Yudin”
• Donderdag 15 oktober: lezing “Eddy Tug”
• Donderdag 19 november: lezing “Zeilend 

Schoolschip voor Oman”    
• December: excursie Stichting Historische 

Verbrandingsmotoren in Papendrecht (on-
der voorbehoud)

Locatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266, 
Vlissingen
Aanvang lezing: 19.30 uur   

Afdeling Noord
De data voor de lezingen van de Afdeling 
Noord zijn dinsdag 1 september (H), dinsdag 6 
oktober (O), dinsdag 3 november (H) en dins-
dag 1 december (O). De precieze invulling van 
deze lezingen was bij het drukken van dit blad 
nog niet definitief vastgesteld. 
Houd de website www.knvts.nl en de  
KNVTS-nieuwsbrief in de gaten voor meer in-
formatie.
Locatie: Restaurant De Twee Provinciën (H), 
Meerweg 245, Haren of Hotel Restaurant Oos-
tergoo (O), Nieuwe Kade 1, Grou
Aanvang lezing: 20.00 uur

Afdeling Rotterdam
• Donderdag 24 september: lezing “De  

Koningsdam, het nieuwste schip van de 
Holland America Line”

• Donderdag 22 oktober: lezingen door ge-
nomineerden Schip van het Jaar prijs  
2015

• Donderdag 26 november: lezing “Delta-
programma Rijnmond Drechtsteden”, een 
medewerker van Rijkswaterstaat gaat in 
op de laatste stand van zaken van de 
voorkeursstrategie van dit programma   

• Donderdag 17 december, in samen- 
werking met Kivi-Martec: lezing “Tidal 
Energy” door Allard van Hoeken, win- 
naar van de Prins Friso Ingenieursprijs 
2015

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

Afdeling Amsterdam
• Woensdag 15 juli: lezing “Ervaringen en 

expertises” door Adri Pijnappels
• Woensdag 12 augustus: lezing “Rules  

and Regulations and the Sense and Non-
sense of the ISM Code” door Jan Broek-
meyer, chief engineer Joseph Plateau  
(fall pipe rock dumping vessel van Jan  
de Nul)

• Woensdag 16 september: lezing “Stroom-
opwekking op stroom” door Allard van 
Hoeken, winnaar van de Prins Friso  
Ingenieursprijs 2015

• Woensdag 21 oktober: lezing diverse af-
studeerwerken (nog te selecteren) van 
studenten

• Woensdag 18 november: lezing “Hydrody-
namisch scheepsontwerp” door Piet van 
Oossanen van Van Oossanen Naval  
Architects

• Woensdag 17 december: onderwerp nog 
niet bekend

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

B. van Oudheusden
Student Maritieme Techniek – 
NHL Leeuwarden
Poststraat 39, 8911 GX  
Leeuwarden
Afdeling Noord

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

E.W.M. Boer
Engineer – Helmers Sappemeer
Nieuwstraat 101, 9724 KK Groningen
Voorgesteld door C.H.K. Wiepkema
Afdeling Noord

R. Bruinsma
Docent Navigatie en  
Zeemanschap –
Hogeschool van Amsterdam
Hondiusstraat 40, 3502 PJ Maarssen
Voorgesteld door S.A. Cijntje
Afdeling Amsterdam

R. Diepenbrock
Commercieel Manager – 
Easycrew Schiedam
Havenstraat 36, 3115 HD 
Schiedam 
Afdeling Rotterdam

P.M. Mast
Maritiem Officier – Holland America Line 
Rotterdam
Tweede Kruisweg 5, 3297 LK Puttershoek
Voorgesteld door P. Mast
Afdeling Rotterdam

Nieuwe leden juni
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“SWZ Maritime” is onder meer de periodiek van 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Tech-
nici op Scheepvaartgebied, opgericht in 1898. 
“SWZ Maritime” verschijnt elf maal per jaar. Het 
lidmaatschap van de KNVTS bedraagt ! 85,00 
per jaar inclusief dit periodiek. Het geeft u de 
vooraankondigingen van de maandelijkse lezin-
gen, te houden op vier verschillende plaatsen in 
Nederland en korting op verschillende activitei-
ten. U kunt zich opgeven als lid bij de algemeen 
secretaris van de KNVTS, Gebouw Willemswerf,  
Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam,  
e-mail: secretariaat@knvts.nl of via het aanmel-
dingsformulier op de website: www.knvts.nl.

In memoriam
 
Prof.ir. J.J.W. Nibbering is op 15 mei op 87-jarige leeftijd overleden, laatst woonachtig  
te Roosendaal. Hij was oud-hoogleraar Maritieme Techniek aan de  
TU Delft en Universiteit Gent. Hij was ruim 56 jaar lid van de KNVTS. 

J.D. Schouten is op 6 april op 81-jarige leeftijd overleden, laatst woonachtig te Vlaardin-
gen. Werkzaam geweest als Hoofd Inspecteur TD bij Van Oord in Rotterdam. Hij was ruim 
52 jaar lid van de KNVTS.

Nagekomen bericht
E. van Dieren is op 8 december op 84-jarige leeftijd overleden, laatst woonachtig te Har-
lingen. Werkzaam geweest als Surveyor ABS. Hij was ruim 56 jaar lid van de KNVTS.   



NEW! The SWZ – Akerboom Archive

Go to The SWZ – Akerboom Archive: www.swzonline.nl/swz-archive

M a rit iem  techn isch  vakblad  

J a a rg a n g  130 •  februari 2009

W olter Schurink, 22 jaar bij Ridderinkhof De laatste uit een serie van 17

Nederlands zeescheepvaartbeleid

Nieuwe Rotor Tugs

Index SWZ 2005

Deze maand:
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The archive offers different search options:
• by years(s), • key words, • or a combination of both options.

The SWZ – Akerboom Archive contains all 
of the editions and articles of the magazines 
SWZ Maritime, Schip en Werf de Zee, 
Schip en Werf and Het Schip since 1919.

YOU’LL FIND: 
• Nearly a century of 

maritime progression
• Ship descriptions 

• Technical developments 

• Market developments
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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
• Holland Paviljoen Marintec South-America (11 tot en met 13 augustus)
• Training “Werken met vreemdelingen” (8 september)
• Minimissie India (20 tot en met 22 september)
• Holland Paviljoen Neva St. Petersburg (22 tot en met 25 september)
• Holland Paviljoen Indonesia Maritime Expo (7 tot en met 9 oktober)
• Holland Paviljoen Offshore Energy (13 & 14 oktober)
• Training “Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers” (15 & 16 oktober)

Aanmelden? Kijk op www.maritimetechnology.nl/events

Hans Voorneveld volgt Sjef van 
Dooremalen op als voorzitter
Na vijf jaar heeft Sjef van Dooremalen het 
voorzitterschap van Netherlands Maritime 
Technology overgedragen aan Hans Voorne-
veld. Onder voorzitterschap van Sjef van 
Dooremalen zijn de vereniging voor de wer-
ven en die voor de maritieme toeleveranciers 
steeds verder geïntegreerd. Grote mijlpaal 
was de lancering van Netherlands Maritime 
Technology (NMT) vorig jaar mei. Volgens Van 
Dooremalen is zijn opvolger ‘een natuurlijke 
senior met brede ervaring’. Het voltallige be-
stuur van NMT heeft de nieuwe voorzitter 
unaniem uit de eigen geledingen gekozen. ‘Bij 
Damen is hij verantwoordelijk geweest voor 
verschillende scheepswerven en voor de  
maritieme-componentendivisie. Hij weet dus 
hoe belangrijk samenwerking tussen werven 
en toeleveranciers is. We opereren als sector 
bovendien in een wereldmarkt. Zijn lange er-
varing bij het internationale bedrijf Damen 
komt daarbij zeker van pas.’

Leer complexe maritieme projecten 
beter begrijpen en beheersen
Begrijp en beheers complexe projecten beter. 
Deel kennis met gelijkgestemden en vergroot 
uw inzicht. Ontdek en leer efficiënte manage-
menttechnieken in te zetten ten aanzien van 
ontwerp, communicatie, risicomanagement 
en het juridische kader. De eerste module van 
vier binnen de training “Projectmanagement 
in de maritieme industrie” gaat in september 
van start. De training is bedoeld voor project-
managers, leden van een projectteam, zoals 
inkopers en engineers, accountmanagers, af-
delingshoofden en ieder ander die nauw bij 
het projectmanagementproces betrokken is. 
Meer informatie is te vinden op  
www.maritimetechnology.nl onder “Kalen-
der”.
Contact: Christina Syropoulos  
(syropoulos@maritimetechnology.nl)  

Marine Propulsion Course start in 
september
Voor iedereen die diepgaande technische 
kennis wil verkrijgen over de complete voort-

stuwingstrein van een schip is er de Marine 
Propulsion Course. Deze Engelstalige cursus 
bestaat uit vijf modules van elk twee dagen. In 
september gaat de trainingsserie weer van 
start. Een bevlogen trainersteam ziet er erg 
naar uit. De training is gericht op maritiem 
specialisten, waaronder ontwerpers, engi-
neers, projectmanagers en technisch verko-
pers. De Marine Propulsion Course is van uni-
versitair niveau. Eerdere deelnemers gaven 
aan de inhoud van de training zeer te waarde-
ren en de opgedane kennis direct te kunnen 
toepassen in de praktijk. Meer informatie is te 
vinden op www.maritimetechnology.nl onder 
“Kalender”.
Contact: Christina Syropoulos  
(syropoulos@maritimetechnology.nl)  

NMT Netwerkbijeenkomst Groningen
Op donderdag 10 september vindt een NMT 
Netwerkbijeenkomst plaats bij het Hampshire 
Hotel-Plaza Groningen in Groningen. Thema 
van de bijeenkomst is Marktontwikkelingen 
Short Sea Shipping.
Contact: Dorien Beumer  
(beumer@maritimetechnology.nl) 

Maritime Awards Gala
Ook dit jaar reikt NMT twee prijzen uit tijdens 
het Maritime Awards Gala. De winnaars van 
de Maritime Designers Award en de Maritime 
Innovation Award 2015 worden tijdens de ju-
bileumeditie van het gala op maandag 2 no-
vember in de Onderzeebootloods in Rotterdam 
bekendgemaakt. Op deze dag gaat ook de 

Maritime Week van start. Informatie over de 
deelnamemogelijkheden aan het gala vindt u 
op www.maritime-awards.nl. 
Contact: Joëlla Lucas  
(lucas@maritimetechnology.nl) 

Nieuwe leden
• OFFCO Offshore Cooperation
• VABO Composites
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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

• 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
www.markvanschaick.nl 

 
Nicoverken Holland B.V.
Algerastraat 20, 3125 BS Schiedam
The Netherlands
The Netherlands
Tel. +31(0)10-238 0999
Fax +31(0)10-238 0990
E-mail: shiprepair@nicoverken.nl
WWW.NICOVERKEN.NL
Ship Repair and Marine Equipment.
Capable of crankshaft grinding.
24/7 - Service World Wide 
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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
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Ir. J.H. de Jong, Ir. W. de Jong, H.S. Klos, Capt. H. Roorda, Ing. S. Sakko, 
mevr. L. Cozijnsen (SG William Froude) 
Redactie Adviesraad: mevr. A.A. Boers, Ir. A. Kik, Dr. Ir. H. Koelman,  
Ir. W.J. Kruijt, Ir. G.H.G. Lagers, Mr. K. Polderman, T. Westra,  
J.K. van der Wiele
Aan SWZ Maritime werken regelmatig mee: Ir. R.W. Bos, H. Buitelaar,  
Ir. G.H.G. Lagers, A.A. Oosting, H.Chr. de Wilde

Redactieadres: Gebouw Willemswerf, 15e etage, Boompjes 40,  
3011 XB Rotterdam, telefoon: 010 - 241 74 35, fax: 010 - 241 00 95, 
e-mail: swz.rotterdam@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, Den Haag – Alphen aan den Rijn – Doetinchem – Deventer
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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DAMEN MARINE COMPONENTS IS  SPECIAL ISED IN THE DESIGN 
AND PRODUCTION OF PROPELLER NOZZLES,  SPECIAL  TOWING 
WINCHES AND RUDDER INSTALLATIONS.  WE DEVELOP A 
WIDE VARIETY OF MARINE COMPONENTS IN HOUSE SUCH AS 
PROPELLER NOZZLE TYPES OPTIMA,  WING AND VG 40 .

WWW.DAMENMC.COM

NO. 1 IN PROPELLER NOZZLES 
AND OFFSHORE CONSTRUCTIONS

COMPONENTS
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Closer relationships
for a safer world
We have an international network of more than 
8,000 people across 246 offi ces. This global reach 
gives us an unrivalled view of the marketplace 
and the technical developments shaping today’s 
marine industry. It also ensures that, wherever you 
are, we will be nearby and able to apply a genuine 
understanding of local issues and help you operate 
more safely and sustainably.

www.lr.org/marine

Working together
for a safer world
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