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Indonesia has the largest sea area and number of islands 
in the world. It has some 17,000 islands scattered in the 
archipelago region. Nearly 65 per cent of its population of 
261 million live in coastal and marine areas, making it an 
eldorado for the maritime industry. Such a country can 
only prosper with good shipping connections and associ-
ated infrastructure, giving the maritime sector a strategic 
role in the Indonesian economy. The current government recognises these facts and is 
taking strong measures.

24 Walking in Wind and Waves: 
Bibby WaveMaster-1

The Accommodation Support Vessel for windfarm main-
tenance is a new breed in the fl eet of Offshore Support 
Vessels (OSVs). Various mission profi les have laid the 
foundation for OSV designs, such as anchor handling, plat-
form supply and cable and pipe laying. The introduction of 
the motion compensated gangway and comfort on board 

are the driving factors behind this concept. Offshore gangway systems are widely in use on 
service vessels for oil and gas platform maintenance, [1, 2]. Now, they are also installed on 
vessels for offshore windfarm maintenance. This generally concerns standalone units. Yet, 
on the Bibby WaveMaster-1, the concept has been taken a step further by integrating the 
external workfl ow with onboard logistics.

32 De effecten van de MLC 2006
Een constante binnen het maritieme welzijnswerk is het koop-
vaardijpastoraat, wereldwijd beter bekend als de zeemans-
missies. Al meer dan 150 jaar zetten dominees, priesters en 
pastores zich in voor zeevarenden. Dat varieert van scheeps-
bezoek en kerkdiensten tot geestelijke verzorging bij calamitei-
ten. Zij zorgen voor een veilige plek in de havens, een thuis ver 
van huis. Daarbij staan ze stevig “in de wereld” en houden ze 
zich ook bezig met de ontwikkelingen op welzijnsgebied.

Chinezen ‘kopen’ onze 
scheepsbouw/vaart op
Als het gaat om het versterken van de con-
currentiekracht van de Europese en specifi ek 
de Nederlandse scheepsbouw, gaat het, als 
ware het een toverwoord, vrijwel altijd over 
innovatie. Logisch, want in een kapitalistische 
wereld van vrije ondernemingsgewijze pro-
ductie hoort de ondernemer met het beste 
product en de scherpste prijs het spel te win-
nen. Mits dat spel natuurlijk eerlijk wordt ge-
speeld. Iets waarvoor politiek en overheden 
verantwoordelijk zijn.
Maar wat nu als politiek en overheden het zelf 
niet eens zijn over de te hanteren spelregels? 
In Nederland krijgen scheepsbouwers en re-
ders geen geld van de overheden en moeten 
zij zich volledig zelf redden. De boodschap die 
bedrijven van de politiek en overheid krijgen 
is: innoveren en nog eens innoveren.
Dat ontkent echter een ontzettend belangrijk 
gegeven, namelijk dat het in de bouw en ver-
koop van kapitaalgoederen zoals schepen ook 
gaat om het bieden van de beste, lees gun-
stigste, fi nanciering. 
Tot de bankencrisis van 2008 hadden Europe-
se scheepsbouwers en reders een ruime keu-
ze aan banken voor de fi nanciering van hun 
schepen. Tot 2008 konden Europese scheeps-
bouwers daarom nog redelijk goed concurre-
ren met hun Aziatische branchegenoten.
Sinds 2008 zijn echter de regels voor het 
risicogehalte van leningen die Europese 
banken verstrekken, aanzienlijk strenger ge-
worden. Tal van voorheen grote Europese 
scheepvaartbanken hebben op last van die 
nieuwe bankenregels hun scheepvaartporte-
feuille tot een minimum moeten terugbrengen. 
Dat geldt voor met name Noord-Europese en 
dus ook de Nederlandse banken.
Het gevolg hiervan is dat reders die nu nog 
een schip willen bouwen, zijn aangewezen op 
de Chinese staatsbanken die niet gebonden 
zijn aan al die beperkingen. De voorwaarde 
voor deze leningen is echter bijna altijd dat 
het nieuwe schip dan op een Chinese werf 
wordt gebouwd. 
Op deze manier zijn de Chinezen 
dus bezig “onze” scheepsbouw 
en scheepvaart op te kopen. 
“Gefeliciteerd” Europese 
politiek!

Antoon Oosting, 
hoofdredacteur
swz.rotterdam@knvts.nl
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Nieuws

De Schiedamse zware-ladingrederij Jumbo 
tekende op 8 december een Letter of Intent 
(LOI) met China Merchants Industry Holdings 
(CMIH) voor het (detail)ontwerp en de bouw 
van een DP2 Heavy Lift Crane Vessel (HLCV) 
dat op LNG kan varen. De oplevering staat  
gepland voor het eerste kwartaal van 2020.
Het basisontwerp komt van Ulstein Design and 
Solutions. De romp krijgt de bekende Ulstein 
X-Bow. Volgens Jumbo krijgt het schip hier-
door een consistentere vaarsnelheid en ver-
hoogt dit ook de werkbaarheid (stabiliteit) in 
zwaar weer. Met een lengte van 185 meter en 
een breedte van 36 meter wordt dit het groot-
ste X-Bow-schip tot nu toe. Met dual fuel- 
motoren kan het schip ook op LNG varen en 
dus ook werken in zeeën als de Noord- en 
Oostzee waar strenge milieueisen gelden. 

Het HLCV krijgt twee kranen met een hijs- 
capaciteit van respectievelijk 2200 en 400 ton. 
Met deze kranen kan worden gewerkt tot een 
waterdiepte van 3000 meter. Huisman Equip-
ment ontwerpt en bouwt de kranen. 

Naast het transport van zware lading, heeft 
Jumbo zich sinds 2003 ook een positie ver-
worven in de aanvoer en het hijswerk van  
installaties voor de offshore olie- en gas- 
industrie. Het nieuwe kraanschip met een 
aanzienlijk zwaardere hijscapaciteit moet die 
positie verder versterken. Jumbo wil zich met 
het HLCV ook storten op de installatie van fun-
deringen voor windturbines en het ontmante-
len van installaties voor de olie- en gasindus-
trie in zowel diepere als ondiepere wateren. 
Ondanks het huidige gure klimaat in de off- 
shore olie en gas, verwacht Jumbo-managing 
director Michael Kahn voldoende emplooi. 
Jumbo bestaat al bijna een halve eeuw als 
zware-ladingrederij. Momenteel beschikt het 
bedrijf over tien schepen met hijsvermogens 
uiteenlopend van 650 tot 3000 ton.

Zware-ladingrederij Jumbo in voor LNG-kraanschip

Grijperfabrikant Nemag wint prijs voor innovatie
Opnieuw bewijst een Nederlands bedrijf dat 
ons land toonaangevend is op het gebied van 
innovatie: het International Bulk Journal be-
loonde Nemag uit Zierikzee met een award 
voor het ontwikkelen van de innovatiefste 
technologie voor grijpers van bulkgoederen. 
De onlangs gelanceerde nemaX, de snelste 
en productiefste grijper ter wereld, maakt 
bulkoverslagterminals ten minste tien procent 
efficiënter en realiseert zo grote besparingen.
De nemaX is ontwikkeld in nauwe samen- 
werking met de afdeling Maritieme Techniek 
en Transporttechniek van de Technische  
Universiteit Delft. Sinds 2009 werkt Nemag 
hiermee samen om grijpers door middel van 

virtuele simulaties verder te ontwikkelen en 
optimaliseren. 
Het familiebedrijf Nemag werd 93 jaar geleden 
opgericht. De grijpers met een inhoud tot 60 m3 
worden vanuit de productielocatie in Zierikzee 
wereldwijd geëxporteerd. In 2014 won Nemag 
ook al de genoemde award. 
Het International Bulk Journal is toonaan- 
gevend voor de maritieme droge-bulkindustrie 
en organiseert jaarlijks het IBJ Awards event. 
De prijzen gaan naar bedrijven die uitblinken in 
de bulkindustrie, gekozen door een onafhanke-
lijke vakjury. De winnaars werden dit jaar be-
kendgemaakt tijdens een galadiner op 13 no-
vember in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Het onafhankelijke scheepsontwerp- en engi-
neeringbureau C-Job Naval Architects heeft 
zijn eerste internationale kantoor geopend in 
Nikolayev, Oekraïne. Met deze uitbreiding ver-
groot C-Job zijn capaciteit om ontwerp- en 
engineeringdiensten aan te bieden voor de 
wereldwijde maritieme markt. 
Het nieuwe kantoor heeft twintig fulltime- 
ingenieurs in dienst en opereert onder de be-

drijfsnaam C-Job Nikolayev. Daarbij werkt het 
in volledige samenwerking met de drie kan- 
toren in Nederland waar al 75 ingenieurs  
werken.  
Met de nieuwe vestiging in Nikolayev hoopt 
C-Job de maritieme markten in Oost-Europa 
en rond de Zwarte Zee beter te kunnen be- 
dienen. ‘Nikolayev heeft van oudsher een rijk 
maritiem erfgoed en is het centrum van de 

scheepsbouwindustrie in de Oekraïne met tal 
van scheepswerven en de gerespecteerde 
Admiral Makarov National University of Ship-
building. Daarmee is het een geschikte locatie 
voor de internationale expansie van C-Job,’ 
aldus de lokale manager Andrey Zherebetsky 
waarmee C-Job al vijf jaar samenwerkt. 
C-Job Naval Architects zelf is tien jaar ge- 
leden opgericht.  

C-Job opent eerste internationale kantoor

De grijper maakt bulkoverslagterminals ten minste tien 

procent efficiënter.

Het HX-104-ontwerp van Ulstein vormt de basis.
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In aanwezigheid van onder andere de Vlaam-
se minister-president Geert Bourgeois en de 
Nederlandse minister van Infrastructuur en 
Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is vrijdag 
8 december de fusieovereenkomst getekend 
tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf 
Gent. De ondertekening vond plaats op een 
schip dat symbolisch vanuit Gent over de  
Nederlandse grens richting Terneuzen voer. 
De naam van de grensoverschrijdende fusie- 
haven wordt North Sea Port. De haven staat 

voor het 60-kilometer lange, grensoverschrij-
dende havengebied van Vlissingen, Borssele 
en Terneuzen in Nederland en Gent in België. 
Afgelopen weken stemden alle acht aandeel-
houders in met de fusie. Aan de Vlaamse kant 
zijn dat de Stad Gent, de gemeenten Evergem 
en Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen, 
aan de Nederlandse de provincie Zeeland en 
de gemeenten Borssele, Terneuzen en Vlis-
singen. De toevoeging Together. Smarter aan 
de nieuwe naam benadrukt enerzijds het be-

lang van hechte samenwerking met en tussen 
klanten, partners en stakeholders en ander-
zijds de focus op innovatie en slimmer wer-
ken. De maatschappelijke zetel van het nieu-
we havenbedrijf wordt gevestigd in Nederland 
(Sas van Gent), maar als internationaal uit-
hangbord dient het historische Havenhuis in 
het centrum van Gent. North Sea Port behoort 
meteen tot de Europese top van zeehavens: 
de nummer drie in toegevoegde waarde en 
nummer tien in goederenoverslag.

Havens Zeeland en Gent fuseren tot North Sea Port

Een Nederlands consortium van bijna twintig 
partijen is afgelopen maand gestart met een 
project om de technische mogelijkheden voor 
autonoom varen op zee te onderzoeken en te 
demonstreren. Dat werd bekendgemaakt tij-
dens de op 30 november gehouden Smart 
Shipping Challenge 2017. De toepassingen 
van autonoom varen op zee dragen bij aan 
verlaging van operationele kosten en ver- 
hoging van veiligheid en duurzaamheid.
In dit project wordt kennis opgebouwd over 
het integreren van bestaande technische op-

lossingen voor autonoom varen. De oplossin-
gen worden gedemonstreerd in simulatoren 
en in de praktijk. Autonoom varen is een eind-
beeld, maar de tussenstappen leveren al bruik-
bare resultaten op voor de deelnemers. Deze 
ontwikkeling maakt deel uit van de trend van 
vergaande digitalisering in de scheepvaart, 
ook wel aangeduid als “Smart Shipping”.  
‘De trossen zijn los! Het is heel mooi dat het 
ons gezamenlijk gelukt is te starten met dit 
project, zelfs in economisch lastige tijden 
voor veel bedrijven in onze sector,’ aldus  

Marnix Krikke, Innovation Director van 
Netherlands Maritime Technology. ‘TU Delft, 
Marin en TNO werken elk vanuit hun eigen 
specialisme aan dit praktijkgerichte onder-
zoek voor autonoom varende zeeschepen. Dit 
doen zij samen met de industriële partners, 
het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat, het ministerie van Defensie, een klasse-
bureau, het Loodswezen en de onderwijs- 
instellingen Maritiem Instituut Willem  
Barentsz, Scheepvaart en Transport College 
en Rotterdam Mainport Institute.’

Nederlands consortium duikt op autonoom varen

De Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar 
in Rotterdam heeft ceo Pieter van Oord van 
maritieme aannemer Van Oord unaniem ge- 
kozen tot Havenman van het Jaar 2017. 
Ondanks een moeilijke offshore-markt is Van 
Oord ook het afgelopen jaar blijven investeren 
in nieuwe activiteiten en innovatie. De onder-
neming bevindt zich in de voorhoede van be-
drijven die bijdragen aan de versnelling van 
de energietransitie in Nederland. Naast bag-
geren en offshore olie en gas, is offshore 
wind onder leiding van Pieter van Oord uit- 
gegroeid tot de derde pijler onder het bedrijf. 
Van Oord investeert in geavanceerde sche-
pen en bouwt enorme windprojecten op zee.
Van Oord is de 37ste havenondernemer op rij 
die de sinds 1981 bestaande onderscheiding, 
destijds ingesteld door de voormalige Rotter-

damse havenpersclub Kyoto, krijgt uitgereikt. 
Hij volgt de nog fungerende Havenman van 
het Jaar 2016 op: Erik de Neef, de voorzitter 
van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Een-
dracht (KRVE).
Van Oord (Vianen, 1961) is sinds 2008 ceo van 
het familiebedrijf dat halverwege de negen-
tiende eeuw werd opgericht. Onder zijn lei-
ding werd in 2012 een nieuw hoofdkantoor in 
Rotterdam betrokken. Ook heeft hij altijd 
maatschappelijke betrokkenheid getoond,  
van Rotterdam tot in het verre buitenland.
De onderscheiding wordt, geheel naar tradi-
tie, uitgereikt op de tweede maandagavond 
van het nieuwe jaar, op 8 januari, tijdens een 
feestelijke bijeenkomst aan boord van de 
Smaragd 2. De Stichting Havenman/-vrouw 
van het Jaar bestaat uit een bestuur van vier 

voormalige leden van Havenpersclub Kyoto, 
zijnde onafhankelijke journalisten, de drie 
laatst gekozen Havenmannen, het laatst geko-
zen Jong Haventalent en drie sponsoren van 
de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar.

Pieter van Oord Havenman van het Jaar 2017 

Onder leiding van Pieter van Oord draagt Van Oord bij aan de 

versnelling van de energietransitie in Nederland.
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De organisatie van ’s werelds grootste scheepsbouwbeurs, de SMM in 
Hamburg, concludeerde eind vorige maand dat scheepsbouwers en 
toeleveranciers nu duidelijk licht zien aan het einde van de tunnel. In 
het voor de eerste keer uitgebrachte SMM Maritime Industry Report 
melden de onderzoekers dat maar liefst een op de drie reders serieus 
overweegt binnenkort nieuwe schepen te bestellen. Van aan het on-
derzoek deelnemende reders geeft twintig procent aan binnen twaalf 
maanden ‘zeer waarschijnlijk’ nieuwe schepen te gaan bestellen. Nog 
eens twaalf procent zegt dat dit voor hen ‘waarschijnlijk’ is. Gaat dit 
door, dan is er dus binnen afzienbare tijd een stroom aan nieuwbouw-
orders te verwachten en volgt een aanzienlijke verjonging van de vloot.
Dat mag ook wel een keer na maar liefst negen jaar van malaise. Ter-
wijl in veel landen de economie al weer op volle toeren draait, gold dit 

tot voor kort niet voor de scheepvaart en scheepsbouw. De onlangs 
uitgebrachte Monitor 2017 van het Nederlandse maritieme cluster laat 
zien dat vooral in 2016 de werven in Nederland nog de grootste moeite 
hadden voldoende orders binnen te halen.

Dramatisch jaar
In de scheepvaart was 2016 voor Nederlandse reders regelrecht dra-
matisch met twee grote faillissementen van rederij Flinter en Abis 
Shipping. Dit voorjaar werd bekend dat ook Vroon het financieel bijzon-
der moeilijk heeft. Volgens de Monitor genereerden de zeevaart, visse-
rij en scheepsbouw in 2016 een toegevoegde waarde die nog steeds 
onder het niveau ligt van 2006. Voor de zeevaart komt dat vooral door 
de lage tarieven als gevolg van de overcapaciteit. In de overige twee 
sectoren wordt de afname in toegevoegde waarde vooral veroorzaakt 
door afnemende werkgelegenheid.
De sector van de zeescheepvaart is voornamelijk afhankelijk van de 
economische ontwikkelingen in de wereldhandel en de daaraan gere-
lateerde omvang van de transportstromen enerzijds en het aanbod van 
scheepsruimte anderzijds. Dit betekende volgens de Monitor dat 2016 
(wederom) geen herstel liet zien: er was sprake van scherpe concur-
rentie en vrachttarieven stonden onder druk. Volgens de Monitor zal 
deze moeilijke marktsituatie voor veel reders de komende periode nog 
wel even voortduren.

Dalende markten
De scheepsbouwsector had in 2016 te maken met een dalende markt, 
het aantal nieuwe orders nam voor het vierde achtereenvolgende jaar 
af, zowel in aantal als in waarde. Netherlands Maritime Technology be-
oordeelt daarmee het Nederlandse orderboek als ‘verontrustend’ laag. 
Als gevolg van het geringe aantal orders neemt de concurrentie toe en 
staan prijzen onder druk. Voor de nabije toekomst wordt hierin volgens 
de Monitor geen verandering verwacht als gevolg van de overcapaci-
teit in de scheepvaart, de lage olieprijzen en de daarmee samen- 
hangende malaise in de offshore-sector.
Ook de dienstverleners aan de offshore-sector hadden volgens de  
Monitor in 2016 te maken met slechte marktomstandigheden in de 

De topman van Clarksons Research en scheepvaartgoeroe dr. Martin Stopford denkt zelf dat het 
nog tot 2020 duurt aleer er in de belangrijkste scheepvaartmarkten weer sprake zal zijn van 
gezonde verdienmogelijkheden. Ook in de kringen van Nederlandse scheepsbouwers en 
toeleveranciers valt nog weinig optimisme te bespeuren. Voor wie het maritieme nieuws probeert 
te volgen en analyseren, begint het er echter toch echt op te lijken dat het ergste voorbij is. 

Gloort er dan eindelijk licht  
aan het einde van de tunnel?

Door A.A. Oosting
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offshore-olie- en gasindustrie als gevolg van de lage olieprijzen. Daar-
door worden nieuwe exploratieprojecten uitgesteld en ontvangen de 
dienstverleners minder opdrachten. Opdrachten uit de offshore-wind- 
industrie konden deze daling niet compenseren. De nadruk voor de 
sector in 2016 lag dan ook, net als in 2015, op kostenbesparingen en het 
zoeken naar werk in andere sectoren van de economie.

Nog steeds ontslagen, maar ook plannen
In oktober werd bekend dat offshore-grootheid Heerema Marine Con-
tractors (HMC) andermaal moet reorganiseren en nog eens 250 werk-
nemers moet ontslaan. Bij zusterbedrijf Heerema Fabrication Group in 
Zwijndrecht verdwenen in 2016 al 349 van de 512 vaste banen. Na het 
onlangs voor sloop naar China afgezwaaide kraanschip Hermod, wordt 
volgens vakbond Nautilus nu overwogen ook zusterschip de Balder te 
laten slopen. Van vier schepen zou HMC dan teruggaan naar drie, de 
Thialf, de Aegir en de in aanbouw zijnde Sleipnir.
Tegelijkertijd verschijnen er berichten dat Allseas-baas Edward Heere-
ma werkt aan plannen een nog groter zusterschip van de Pioneering 
Spirit te laten bouwen. Ook andere bedrijven in de offshore-dienst- 
verlening roeren zich, zoals OOS Energy (Overdulve Offshore Services) 
uit het Zeeuwse Serooskerke dat bezig is met plannen voor de bestel-
ling van twee nieuwe grote kraanschepen naast de twee die in China 
nog in aanbouw zijn. In de rubriek Maritiem Nieuws staat het bericht 
dat Jumbo Shipping een LOI heeft getekend voor de bouw van een 
nieuw groot kraanschip voor de offshore-industrie.
Daar komt dan nu dus bij het optimisme dat weerklinkt in de uitkomsten 
van het SMM Maritime Industry Report. Voor het eerst heeft de SMM 
op deze grote schaal een enquête gehouden onder exposanten en be-
zoekers van de om de twee jaar te houden beurs. De SMM vindt plaats 
om en om met de dit jaar gehouden Europort. De SMM is met ruim 
50.000 bezoekers echter nog een stukje groter dan de Europort (30.000 
bezoekers). Met nog tien maanden te gaan is de SMM van 2018 al weer 
bijna volgeboekt.
 
Maritieme barometer
Aan de enquête deden uiteindelijk 2500 mensen mee afkomstig uit 69 
landen. Zoals in veel economische onderzoeken, probeert de SMM 
hiermee ook een barometer van economisch vertrouwen te introduce-
ren, de Maritime Industry Score. Volgens de onderzoekers staat die 
voor de gehele maritieme industrie op gemiddeld 54,6 punten. Van de 
reders heeft 33,2 procent duidelijk positieve verwachtingen voor de  
komende twaalf maanden. Onder de uit de hele wereld afkomstige 
scheepsbouwers bedraagt het aantal positivisten 47,1 procent en de 
toeleveranciers zijn het meest uitgesproken positief met een meerder-
heid van 61,9 procent. Volgens de samenstellers van het rapport mag je 
hieruit afleiden dat de maritieme industrie licht aan het einde van de 
tunnel van de economische malaise begint te zien.
De SMM heeft in het onderzoek ook gevraagd naar de visie van met 
name de reders op alle op de scheepvaart afkomende milieueisen. Van 
de ondervraagden denkt 54 procent zijn schepen binnenkort uit te rus-
ten met een ballastwaterzuiveringssysteem. Wat betreft de te kiezen 
brandstof voor de voortstuwing van hun nieuwbouwschepen, is voor 44 

procent van de reders LNG de eerste keus. Daarnaast noemen reders 
ook vaak alternatieve hybride systemen op basis van diesel. Voor de 
toeleveranciers vindt zelfs 49 procent dat LNG momenteel de beste 
keus is als alternatief voor stookolie. Daarnaast verwacht negentig 
procent van de reders dat binnen twintig jaar autonome scheepvaart 
zal zijn doorgebroken. De beursorganisatie is van plan dit onderzoek 
elke twee jaar te herhalen.

Een stuk opgetogener
Overigens is de stemming in de maritieme sector bij onze oosterburen 
sowieso een stuk opgetogener dan hier. Een bericht hierover in het 
weekblad Der Spiegel werd onlangs ook opgepikt door het Chinese 
staatspersbureau Xinhua. Volgens Xinhua trotseert de Duitse scheeps-
industrie de wereldwijde trend van achteruitgang in de scheepsbouw 
met een groeiend aantal bestellingen. Het Verband für Schiffbau und 
Meerestechnik (VSM), de Duitse tegenhanger van onze NMT, stelt dat 
de scheepsbouwers in Europa en in het bijzonder Duitsland door de 
grote vraag kunnen bogen op een groeiende orderportefeuille.
De waarde van Europese bestellingen was medio dit jaar opgelopen tot 
48 miljard euro, waarvan een derde voor rekening komt van Duitse 
scheepswerven. Meer dan veertig procent van alle wereldwijde orders 
voor de scheepsbouw wordt momenteel in Europa geplaatst. Hoewel 
de vraag naar nieuwe vrachtschepen is gedaald, profiteren Duitse en 
Europese scheepsbouwers van hun nauwe banden met de veer- 
krachtige toerismesector door zich te specialiseren in de bouw van 
cruiseschepen.’De cruiseschipindustrie blijft een magneet voor klanten 
met steeds nieuwe attracties en passagiersrecords,’ zo verklaarde de 
VSM. Volgens Der Spiegel worden alleen al in 2017 26 nieuwe cruise-
schepen opgeleverd.

Defensiesector
Duitse scheepsbouwers blijven ook erg populair bij klanten uit de de-
fensiesector. Eind november kon scheepsbouwer Luerssen in Bremen 
een order ter waarde van 2,6 miljard euro veiligstellen van de Australi-
sche marine voor twaalf zeegaande patrouilleboten. De Duitsers kaap-
ten die bijzonder lucratieve order voor de neus weg van Damen en een 
andere Duitse concurrent.
Het wel en wee van Duitse en Europese scheepsbouwers staat in 
schril contrast met verslechterde omstandigheden in de hele industrie. 
Volgens VSM is sinds 2009 bijna tweederde van alle werven over de 
hele wereld gesloten. Er blijven nog 358 scheepsbouwbedrijven over, 
waarvan dertig procent aan hun laatste schip werkt. ‘Het valt te ver-
wachten dat een aantal van deze werven ook in de komende maanden 
moet sluiten,’ waarschuwde de VSM. Afgezien van cruiseschepen, 
kampt de sector sinds de financiële en economische crisis van 2007/08 
met een dramatisch tekort aan orders.
Stopford ten slotte, denkt dat het dieptepunt in de scheepvaart en 
scheepsbouw vorig jaar is gepasseerd en dat het nu langzaam, maar 
gestaag weer de goede kant op kan gaan. Op een maritiem forum eind 
vorige maand in Hongkong zei hij echter ook dat het volgens hem nog 
tot zeker 2020/21 zal duren voordat er zowel in de scheepvaart als 
scheepsbouw weer sprake zal zijn van een gezonde economie.

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist en  
hoofdredacteur van SWZ|Maritime.
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Nieuwe opdrachten

Vier ASD’s 3212
Smit Lamnalco bestelde op 8 november tij-
dens Europort, Rotterdam, vier sleepboten 
van het type ASD 3212 bij Damen Shipyards. 
Twee sleepboten (bouwnummers 512545 en 
512546, imo 9795787 en 9795799), die in juni 
2018 moeten worden opgeleverd, zijn bestemd 
voor de terminal van de Oman India Fertiliser 
Company SAOC (Omifco) in de haven van Sur. 
De andere twee (bouwnummers 512549 en 
512550, imo 9795828 en 9795830) worden vanaf 
september 2018 ingezet voor het Australische 
Rio Tinto-project in Weipa (Queensland). De 
vier ASD’s worden gebouwd bij Damen Song 
Cam Shipyard, Haiphong. De eerste sleepboot 
is al op 17 augustus 2017 te water gelaten. 
De gegevens van de ASD 3212 zijn: 442 bt, 135 
nt - L o.a. x B x H (dg) = 32,70 (31,25) x 12,82 x 
5,35 (5,51) meter. De voortstuwing wordt gele-
verd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3516C HD+TA/D met een totaalvermogen 
van 6772 pk of 5050 kW bij 1800 tpm op twee 
RR-roerpropellers, type US 255 P30 CP, met 
een diameter van 2800 mm voor een trek-
kracht van ruim 80 ton en een snelheid van 
14,3 knopen.
 
Twee StanLaunches 804
De volgende dag kon Damen Shipyards op 
Europort nogmaals een opdracht boeken. 
Multraship bestelde voor zijn werkmaat-

Door G.J. de Boer

schappijen Montis Mooring Boatservice BV 
en Verenigde Bootlieden BV twee Stan-
Launches 804 (bouwnummers 500813 en 
500814). Deze werkboten, die worden (af)ge-
bouwd bij Damen Maaskant Shipyards Stel-
lendam, worden ingezet in het havengebied 
van Terneuzen voor onder andere het af- en 
ontmeren van schepen. Maaskant leverde 
eerder de vrijwel identieke Montis 5 en VB 2. 
De twee nieuwe werkboten zijn een verbeter-
de versie die worden uitgerust met een boeg-
schroef van 11 kW terwijl de kruiplijn wordt 
gereduceerd tot 2,75 meter. 
De gegevens van de StanLaunch 804 zijn: L 
o.a. x B x H (dg) = 8,62 x 3,77 x 1,42 (1,35) me-
ter. De vaartuigen worden voortgestuwd door 
een Volvo-dieselmotor, type D5TA/I van 247 pk 

of 182 kW bij 1900 tpm via MG 5050 (3 : 1) op 
een vaste Kaplan-schroef met een diameter 
van 770 mm in een straalbuis (900 mm) voor 
een trekkracht van 3,2 ton en een snelheid 
van 7 knopen. 
 
Drie Waterbussen 2407
De waterbus, de Belgische dochter-
onderneming van Aqualiner en veerdienst-
onderneming op de Schelde in Antwerpen, 
heeft op 7 november bij Damen Shipyards nog 
drie boten van het type Waterbus 2407 be-
steld. Er is bovendien een mogelijkheid voor 
vervolgorders. 
De eerste Antwerpse Damen-waterbus, de 
Aqua Diamond, werd 30 juni gedoopt door 
Grietje François, echtgenote van Oost-Vlaams 
provinciegouverneur Jan Briers. De eerste 
waterbus volgt sinds 1 juli een traject van 
Antwerpen-centrum (Steenplein), met tussen-
stop in Kruibeke, tot in Hemiksem. Het traject 
wordt afgelegd in ongeveer een half uur. Het 
duurzame vervoermiddel had een vaste 
dienstregeling met elk uur een afvaart. Vanaf 
11 november kwam een tweede waterbus, de 
Aqua Ruby, beschikbaar, zodat de frequentie 
kon worden verhoogd tot elk half uur. 
Na de ingebruikname van de drie nieuwe fer-
ry’s in de eerste helft van 2018 wordt niet al-
leen het zuidelijk, maar ook het noordelijk 
deel van Antwerpen bediend in een halfuurs-
dienst. 
De Waterbus 2407 (vanaf bouwnummer 
537800) wordt in serie gebouwd bij Damen 
Shipyards in Antalya. Het geheel van com-
posiet gebouwde vaartuig is energiezuinig, 
behoeft minder onderhoud en heeft geen 
last van metaalmoeheid. Behalve veilig en 
effi ciënt is de robuuste waterbus bovendien 
zo ontworpen dat de passagiers nauwelijks 
hinder hebben van lawaai en trillingen. 
De gegevens van de Waterbus 2407 zijn: L 
o.a. x B x H (dg) = 24,50 x 7,00 x 2,30 (1,40) 
meter. De voortstuwing wordt geleverd door 
twee Volvo-dieselmotoren, type IPS-650/D11, 
2 x 280 kW, op twee roerpropellers voor een 
maximumsnelheid van 39,9 km/uur of 21 kno-
pen. De bunkercapaciteit is 2 m³. Aan boord 
is accommodatie voor 81 passagiers, inclu-
sief twee invaliden in een rolstoel en vijftig 
fi etsen. De bemanning bestaat uit twee kop-
pen.

Smit Lamnalco bestelde vier ASD’s 3212.

Damen Maaskant levert twee StanLaunches 804.
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Veerboot WDR 
Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum 
GmbH heeft bij Scheepswerf J. Talsma BV, 
Franeker, een nieuwe catamaran (34,15 x 
10,50 x 4,00 meter) besteld, tevens de grootste 
opdracht in de geschiedenis van deze werf. 
De veerboot krijgt accommodatie voor 250 
passagiers (150 in de salon en honderd op het 
zonnedek). Conoship International BV, Gronin-
gen, heeft de aluminium catamaran ontwor-
pen met een laag gewicht, weinig diepgang 
(1,50 meter), laag motorvermogen van twee 
dieselmotoren en een minimale operationele 
bezetting van slechts twee bemanningsleden. 
Onder alle omstandigheden moet de maximaal 
toegestane snelheid van 16 mijl behaald wor-

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

den. Het aan en van boord gaan kan op twee 
manieren: daar waar het kan via de boeg of 
als daarvoor geen voorzieningen in bepaalde 
havens voorhanden zijn, dan gebeurt het in- 
en ontschepen via een loopplank. 
De WDR onderhoudt met vijf veerboten veer-
diensten van Schleswig-Holstein naar de 
Noord-Friese Waddeneilanden (van Dagebüll 
naar Föhr en Amrum en van Schüttsiel naar 
Hooge en Langeness). 
De oplevering van de nieuwe catamaran is 
gepland voor april 2019. 

AmaMagna
Vahali Shipyards, Gendt, bouwt momenteel op 
de Servische Zasavica-werf in Belgrado een 

135 meter lang en 22 meter breed riviercruise-
schip in opdracht van het Zwitserse Ama- 
Waterways, de AmaMagda. De kiel is gelegd 
op 6 maart 2017. Hoogte, diepgang en aantal 
dekken zijn gelijk aan die van de huidige ge-
neratie riviercruiseschepen, maar door de 
dubbele breedte is er ruimte gecreëerd voor 
64 zeer luxe hutten met een oppervlakte van 
33 m², naast een suite van 66 m², zes suites 
van 44 m² en 27 hutten van 23 m², totaal 98 
hutten voor 194 passagiers. Het aantal be-
manningsleden is zeventig. Daarmee wordt de 
AmaMagna het grootste riviercruiseschip van 
Europa. De riviercruiser krijgt verder een res-
tauratie in de open lucht, een groot verwarmd 
zwembad, een heet bubbelbad met een bar en 
een watersportplatform met Zodiacs, kano’s 
en andere watersportuitrusting. 
De AmaMagna wordt uitgerust met een hy- 
bride aandrijving bestaande uit vier Scania- 
dieselmotoren, type DI16, en zes Scania/

 De Waterbus 2407 Aqua Diamond voor Antwerpen.

Een nieuwe catamaran voor de Noord-Friese Waddeneilanden.

 De AmaMagna wordt het grootste riviercruiseschip van 

Europa.
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Stamford-generatorsets DI16 voor onder  
andere de aandrijving van de vier contra- 
roterende Veth-roerpropellers, type VZ-900-
CR-VHD (800 kW bij 1800 tpm) en de twee 
Veth-Compact-Jets, type CJ-1000V (330 kW bij 
1500 tpm). Met dit systeem kan men de aan-
drijving kiezen welke optimaal bij het vaar- 
profiel van het schip past en zorgt voor onder 
andere een betere belasting van de motor in 
relatie tot het brandstofgebruik, een lager 
brandstofverbruik over het gehele toeren- 
bereik en lagere onderhoudskosten. De ver-
wachting is dat hiermee twintig tot 25 procent 
brandstof wordt bespaard. Nadat het casco te 
water is gelaten, wordt het via de Zwarte Zee 
op een zware-ladingschip naar Nederland ge-
transporteerd voor afbouw op de locatie van 
Vahali in Gendt. De oplevering moet in het 
voorjaar van 2019 plaatsvinden. Kamphuisen 
Projects, Wageningen, ontwierp de Ama- 
Magna voor tochten op de Donau. 

Tewaterlatingen
Acta Auriga
Bij Crist Sp. z.o.o., Gdynia, is op 7 november 
het casco van de Acta Auriga (bouwnummer 
308, imo 9822815) te water gelaten en de vol-
gende dag door de Noorse mslb FFS Amaranth 
wegggesleept. In de nacht van 15 op 16 no-
vember kwam het transport aan bij het over-
dekte bouwdok van Ulstein Verft AS, Ulstein-

vik, om te worden afgebouwd. Acta Marine 
BV, Den Helder, bestelde het DP2 Walk-to-
Work Construction Support Vessel (CSV) in 
januari. Het schip is van het type SX-195, een 
ontwerp van Ulstein Design & Solutions AS. 
De Acta Auriga wordt, evenals de eerder op-
geleverde Acta Orion, ingezet bij de aanleg  
en het onderhoud van offshore-windturbine- 
parken. Hiervoor wordt de Acta Auriga uitge-
rust met een geïntegreerde SMST telescopi-
sche walk-to-work gangway, een personeels/
goederenlift en een deininggecompenseerde 
knikarmdekkraan met een hijscapaciteit van 6 

ton. Het ondersteuningsvaartuig heeft twee 
werkdekken, elk met een oppervlak van 500 m². 
Het achterdek heeft een capaciteit voor 250 
ton en het binnendek een capaciteit voor 650 
ton of 24 TEU op twee dekken. Aan boord komt 
accommodatie voor 120 personen (inclusief 
bemanning) in veertig een- en veertig twee-
persoonshutten. 
De gegevens van de SX-195 met een X-boeg 
en -achtersteven zijn: 6050 bt, 3200 dwt – L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 93,40 (89,30) x 18,65 x 7,60 
(6,00) meter. De energie wordt geleverd door 
vier Caterpillar-dieselgeneratoren (2 x 1700 kW 
en 2 x 940 kW) voor onder andere de aandrij-
ving van twee roerpropellers (2 x 1500 kW), 
twee intrekbare boegpropellers (2 x 800 kW) 
en een boegschroef in tunnel (1040 kW). De 
maximumsnelheid bij een diepgang van 5,00 
meter is 13 knopen. De bunkercapaciteit is 800 
m³. Dat is voldoende voor dertig dagen inzet 
buitengaats tot golfhoogten van 3 meter. De 
oplevering van de onder klasse van DNV GL 
gebouwde SX-195 is gepland voor april 2018. 

 Het CSV Acta Auriga wordt in Ulsteinvik afgebouwd.

 De Baía Farta is een visserij- en oceanografisch onderzoeksvaartuig voor Angola.

De Acta Auriga gaat offshore-windparken onderhouden.
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Baía Farta
In Galati is op 9 november bij Damen Ship-
yards het visserij- en oceanografisch onder-
zoeksvaartuig Baía Farta (bouwnummer 
556069, DSN 418, imo 9813474) gedoopt door 
Dra. Isabel Cristóvão, directeur van het Ango-
lese Gabinete de Estudos, Planeamento e 
Estatística (Bureau voor studies, planning en 
industrie). Daarna werd het schip dwars-
scheeps te water gelaten in de Donau. De  
kiel werd op 18 januari 2017 gelegd. 
Het vaartuig van het type FRV (Fishery Re- 
search Vessel) 7417 is ontworpen door Skips- 
teknisk AS, Alesund, als ST-368 in samen- 
werking met Damen Shipyards Gorinchem en 
Damen Schelde Naval Shipbuilding. De bouw 
vond plaats in Galati onder klasse van DNV 
GL. Opdrachtgever is het Angolese ministerie 
van Visserij in Luanda. 
De gegevens van de Baía Farta zijn: 3211 bt, L 
o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 74,10 (66,50) x 16,40 x 
8,70 (5,80) meter. De dienstsnelheid wordt 13 
knopen. Aan boord komt accommodatie voor 
29 bemanningsleden en 22 wetenschappers. 
De oplevering is gepland in juli 2018. Naast 
onderzoekswerk kan de Baía Farta ook wor-
den ingezet bij berging en het opruimen van 
olievervuiling. 

WR-12 en WR-212
In Den Oever werden op 23 oktober door twee 
mobiele hijskranen de casco’s van de WR-12 
Emma (bouwnummer 1701) voor Gerard Kra-
nenburg en de WR-212 Rein Willem (bouw-
nummer 1702) voor Rein en Jelle van der Burg 
uit het water gehesen en over de kade en de 
Dokweg naar het terrein van Machinefabriek 
Luyt gemanoeuvreerd. Daar worden beide 
identieke garnalenkotters afgebouwd. Beide 
kotters zijn door Luyt in samenwerking met 
Gaastmeer Design BV ontworpen. Na het 

plaatsen van de opdracht op 3 februari is de 
bouw van de casco’s uitbesteed aan Gebr. 
Buijs in Krimpen aan den IJssel. 
De afmetingen zijn: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
23,90 (21,32) x 8,50 x 2,50 (1,70) meter. De 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit een Cater-
pillar-hoofdmotor, type C12 Acert, van 705 pk 
of 526 kW bij 2300 tpm. De kotters worden uit-
gerust met een vier-trommel Luyt-vislier en 
rvs jumper/loslieren. 
Luyt verwacht de WR-12 in januari op te leve-
ren en de WR-212 in maart.

Harvest Danube
Damen Shipyards Galati heeft op 27 oktober 
de kraanbak Harvest Danube (bouwnummer 
522006) te water gelaten. De 1970 bt metende 
CBa (Crane Barge) 6324 heeft als afmetingen: 
L x B x H = 63,00 x 23,50 x 4,50 meter. De maxi-
male diepgang is 3,50 meter. Het dek heeft 

 De WR-12 en WR-212 op de kade in Den Oever.

 De CBa 6324 Harvest Danube.

een oppervlak van 880 m² met een maximaal 
toelaatbare belasting van 10 ton/m². De Lieb-
herr-dekkraan, type CBG 350 heeft een hijs- 
capaciteit van 45 ton bij een reikwijdte tussen 
de 12 en 36 meter. De energie wordt geleverd 
door drie Caterpillar-dieselmotoren, type C 18, 
3 x 436 kW bij 1800 tpm. De bunkercapaciteit 
is 220 m³. De onder klasse van Lloyd’s Regis-
ter gebouwde kraanbak kan worden uitgerust 
met twee roerpropellers (2 x 323 kW). Aan 
boord is accommodatie voor twaalf personen.

Aquarius
Bij Royal Huisman, Vollenhove, werd op 7 no-
vember de klassiek ketch-getuigde Aquarius 
(bouwnummer 399) door middel van twee drij-
vende kranen te water gezet. Het 56-meter-
jacht is ontworpen door Dykstra Naval Archi-
tects terwijl Mark Whiteley Design voor het 
interieur tekende. De Aquarius, die in decem-

 De 56-meter-ketch Aquarius.
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ber 2014 werd besteld door niet bekend ge-
maakte Amerikaanse opdrachtgevers, maakt 
de eerste reis naar het Caribisch zeegebied. 
 

Opleveringen
Shanti Sagar 17 en 18 
Na uitgebreide testen en proefvaarten droeg 
Royal IHC de 8000 m³-sleephopperzuigers 
Shanti Sagar 17 (bouwnummer 1285, imo 
9802451) en Shanti Sagar 18 (bouwnummer 
1286, imo 9802463) over aan de Indiase bag-
germaatschappij Adani Ports & Special Eco-
nomic Group, Mumbai. Het zijn de eerste twee 
standaardhopperzuigers met een innovatieve 
rompvorm en gebouwd naar een modulair ont-
werp van het type Beagle 8. De kielen werden 
in februari gelegd in de nieuwbouwhal in Krim-
pen aan den IJssel. De 17 werd op 31 maart 
als eerste te water gelaten, de 18 op 7 juli. 
De hopperzuigers zijn beide uitgerust met een 
Trailspeed Controller die zorgt voor een con-
stante vaarsnelheid tijdens het baggeren voor 
een betere opbrengst en minder brandstof-
verbruik. Een EPC (Eco Pump Controller) redu-

ceert het optreden van cavitatie en slijtage 
tijdens het baggeren en daarmee ook brand-
stofverbruik. 
De gegevens van de Beagle 8 zijn: 8288 bt, 
10.406 dwt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 104,50 
(95,20) x 24,20 x (7,40) meter (baggerdiepgang 
8,20 meter). De Beagle 8 wordt voortgestuwd 
door twee Wärtsilä-hoofdmotoren, type 8L32, 
2 x 3500 kW, bij 720 tpm, op twee schroeven 
voor een snelheid van 13,7 knopen. De Beagle 
8 kan tot in maximaal 26 meter diep water 
baggeren. De twee zuigbuizen hebben een 
diameter van 800 mm. De hopperzuigers zijn 
identiek, maar de 17 is met een zwaardere 
sleepkop uitgerust.

Snow Crystal 
Ferus Smit, Westerbroek, droeg op 17 novem-
ber in de Eemshaven de Snow Crystal (bouw-
nummer 445, imo 9818319) over aan Erik Thun 
AB, Lidkøping. Deze ijsklasse 1A-minibulker 
van het type Trollmax was op 21 oktober te 
water gelaten en op 13 november verhaald 
naar Delfzijl voor proefvaarten op de Eems. 
De gegevens van de Snow Crystal zijn: 2990 
bt, 5680 dwt L o.a. x B x H (dg) = 89,00 (84,99) x 

13,35 x 9,05 (7,23) meter. De twee ruimen heb-
ben een inhoud van 5862 m³ of 207.220 cft. Het 
onder klasse van Bureau Veritas gebouwde 
schip wordt voortgestuwd door een Wärtsilä- 
hoofdmotor, type 6L26, van 2638 pk of 1940 kW 
bij 1000 tpm op een verstelbare schroef in een 
straalbuis voor een snelheid van 12 knopen. 
De boegschroef heeft een vermogen van 275 
kW. Aan boord is accommodatie voor acht 
personen. 
De Snow Crystal vertrok op 21 november on-
der de vlag van de Faeröer Eilanden voor de 
eerste reis van de Eemshaven naar Antwer-
pen. 
Op de dwarshelling van Ferus Smit aan het 
Winschoterdiep is momenteel een tweede 
schip (bouwnummer 446, imo 9818321) voor 
Erik Thun in aanbouw. Dat wordt echter 15,60 
meter langer en krijgt een ruiminhoud van 
7476 m³. Dit schip moet eind februari 2018 
worden opgeleverd. 

RPA 8 
Scheepswerf Gebr. Kooiman, Zwijndrecht, 
bouwde in opdracht van het Havenbedrijf Rot-
terdam het inspectievaartuig RPA 8 (bouw-

 De Shanti Sagar 17 is de eerste Beagle 8 (foto Flying Focus).
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nummer 209). Het aluminium vaartuig is ont-
worpen door Van Oossanen Naval Architects, 
Wageningen, in samenwerking met Kooiman 
Engineering. 
De RPA 8, die op 26 augustus werd besteld, 
heeft een bijzondere hybride aandrijving van 
Holland Ship Electric, Rotterdam. De schroe-
ven worden diesel-direct of dieselelektrisch 
aangedreven waarbij een van de twee ver-
stelbare schroeven daarbij altijd diesel-direct 
wordt aangedreven. De rond de as van die 
schroef gebouwde permanent-magneet- 
elektromotor van 150 kW fungeert dan als ge-

nerator en drijft de elektromotor van de twee-
de schroef (waarvan de dieselmotor is uitge-
schakeld) aan. Wanneer niet veel vermogen 
nodig is, kan het vaartuig op één dieselmotor 
varen. De als generator fungerende elektro-
motor levert via omvormers bovendien stroom 
aan het boordnet en de boegschroef van 55 
kW en vervangt dus ook de boordgenerator. 
Wanneer vol vermogen nodig is, wordt de 
tweede dieselmotor bijgezet. 
Hybride varend haalt het schip op één motor 
een snelheid van 25 kilometer per uur. Op bei-
de MAN-dieselmotoren, type D2676LEA424 (2 

x 382 kW bij 1800 tpm), varend, haalt de RPA 8 
een maximumsnelheid van 35 kilometer per 
uur. De bunkercapaciteit is 2,6 m³. Voor het 
minimaliseren van de uitstoot zijn bovendien 
een SCR-katalysator en een roetfilter inge-
bouwd. 
Het onderwaterschip is gebaseerd op de  
door Van Oossanen ontwikkelde Fast Dis-
placement Hull die vanaf 2014 tot dusver 
wordt gebruikt voor superjachten en gecom-
bineerd met de ook door Van Oossanen ont-
wikkelde Hull Vane. Deze onderwatervleugel 
onder het achterschip verbetert de trim, ver-
mindert de weerstand en veroorzaakt op vol-
le snelheid een zeer bescheiden hekgolf. Het 
model is getest in het bassin van Marin en  
de Hull Vane verminderde het vereiste ver- 
mogen met nog eens twintig procent. Ook 
daalt het aantal draaiuren van de hoofd- 
motoren dankzij de hybride voortstuwing  
met veertig procent. Omdat het Havenbedrijf 
streeft naar een duurzame haven, waren de 
belangrijkste aandachtspunten in de aanbe-
steding de totale kosten over de gehele  
levenscyclus van het vaartuig, het ver- 
minderen van de uitstoot en het terugdringen 
van de golfslag. 
De afmetingen van de RPA zijn: L o.a. x B x H 
(dg) = 25,00 x 5,40 x 3,10 (1,36) meter. Er is ac-
commodatie voor zeven bemanningsleden.

Gebr. Kooiman leverde de RPA 8 op aan het Havenbedrijf Rotterdam (foto Johan de Witte).

 De ijsklasse 1A Trollmax-minibulker Snow Crystal (foto F.J. Olinga).
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Door dr.ir. H.J. Koelman

Hiper: van CFD on demand 
tot onderwater-bijen
Onderwerpen die op congressen niet zo vaak aan bod komen, zoals ijsvaart en 
antifouling, stonden wel op het programma van Hiper, het elfde “Symposium on 
High-Performance Marine Vehicles”, dat van 11 tot 13 september plaatsvond in 
Zuid-Afrika. Ook werd er gesproken over traditionele zaken, waaronder 
ontwerpmethodes, de ontwikkelingen rondom CFD en nieuwe scheepsconcepten.

Maritieme evenementen

Een mooi voorbeeld van een innovatief scheepsontwerp is de Trans-
formable Submersible Hydrofoil Trimaran (TSHT), zoals geconcipi-
eerd en gepatenteerd door het Florida Institute of Technology. Het 
ding is bedoeld voor patrouilletaken, waarbij een lage waarnemings-
kans moet worden gecombineerd met de mogelijkheid om van tijd 
tot tijd met hoge snelheid te varen. De oplossing is geïnspireerd op 
de welbekende Transformer; speelgoed dat van vorm en functie kan 
veranderen. In dit geval gaat het om een vaartuig wat tijdens pa-
trouille onder water vaart en na het openklappen van de halve romp 
opeens over draagvleugels beschikt waarmee op hoge snelheid de 
achtervolging kan worden ingezet. Op de website van SWZ|Maritime 
staat een fi lmpje van dit concept.
Een ander onconventioneel voorstel werd gepresenteerd ten be-
hoeve van het in kaart brengen van de zeebodem. In plaats van de 
inzet van één groot vaartuig, werd de oplossing hier gezocht in een 
zwerm robots, die opereren naar analogie van de bij, vandaar de 
naam Marine Bees. De Bee is met enkele decimeters opvallend 
klein en daardoor goedkoop, zie bovenstaande foto en het fi lmpje op 
www.swzonline.nl. De bijen varen onder water, autonoom en com-
municeren met onbemande drijvende communicatiestations. Er is 
voorzien in zo’n 200 tot 300 bijen om een zeebodem van 500 km2 tot 
2000 meter diepte in kaart te brengen.
Een derde concept met een zeker James-Bond-gehalte is tank-
inspectie geassisteerd door Virtual Reality en drones, waarover 
DNV GL verslag deed. Conventionele periodieke inspectie van de 
conditie van het verfsysteem en het staal kan gepaard gaan met 
steigerbouw, schoonmaak en ontgassing en is daardoor duur en 
tijdrovend. Bovenal kan het werk in zulke gesloten ruimtes gevaar-
lijk zijn. Eén manier om de tijd die een mens in zo’n ruimte verkeert 
te minimaliseren, is het uitvoeren van een voorinspectie, niet op de 
echte scheepsconstructie, maar op de digital twin. Zo’n twin – het 
laatste modewoord – is gewoon een computermodel van de con-
structie, maar dan uitgebreid met aanvullende waarnemingen uit 
eerdere inspecties, zoals diktemetingen, foto’s en commentaar. Het 

idee daarbij is dat op die manier in de veilige en comfortabele kan-
tooromgeving de zwakke – en dus nader te bekijken gebieden – 
kunnen worden gekozen. Dat “bekijken” gebeurt vervolgens op af-
stand, met – het is immers 2017 – een vliegende of kruipende drone. 
Al deze technieken zijn nog lang niet uitontwikkeld, maar het artikel 
van DNV GL doet bondig relaas van ontwikkelingen en knelpunten. 
Zeer lezenswaardig.

Go with the Flow
Een evergreen op congressen als deze is CFD, Computational Fluid 
Dynamics. Deze keer ging het niet zozeer over de rekensommetjes, 
als wel om de popularisering ervan. CFD komt steeds meer ter be-
schikking van de gewone man. Een van de presentaties was van 
Numeca, de leverancier van het bekende CFD-pakket FINE/Marine. 
Het betoog kwam erop neer dat vroeger voor de toepassing van 
CFD specialistische kennis nodig was over het indelen en optimali-
seren van het rekengrid, maar dat dat nu grotendeels automatisch 
gaat dankzij de technieken van adaptive grid refi nement. Daar waar 
men voorheen de beschikking moest hebben over een eigen super-
computer, is nu dankzij cloud computing de benodigde rekenkracht 
via internet beschikbaar on demand, ook voor de kleine beurs. Al-
thans, zo werd gesteld. Een aardige eye-opener in dit geweld van 
parallel computing is een toelichting op de wet van Amdahl (zie het
kader], die een theoretische bovengrens stelt aan de snelheids-
verhoging die kan worden bereikt met het verdelen van rekentaken 
over meerdere rekenkernen. Het lijkt bijvoorbeeld heel wat als een 
computerprogramma 95 procent van de taken gelijktijdig uit kan 
voeren, maar dit impliceert onherroepelijk dat parallel processing 
dit programma maximaal slechts twintig keer zo snel kan maken. 
Ook al heeft men oneindig veel processoren.
Ook DNV GL heeft een on demand-dienst voor CFD in de aanbieding, 
onder de naam Virtual Trial. Het idee is dat een klant de computer-
representatie van de scheepsrompvorm uploadt, waarmee een 
RANSE weerstands- en voortstuwingsberekening wordt uitgevoerd. 

Een van de schaarse afbeeldingen 

van een Marine Bee.
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Deze dienst kost typisch één week en 17.000 euro en wordt gepositi-
oneerd als alternatief voor een modelproef die tien weken in beslag 
neemt en waarvan de kosten op 80.000 euro worden geschat. Een 
kanttekening van uw verslaggever is dat hiertoe bestandsformaten 
worden gebruikt – STL en IGES – die in de praktijk de rompvorm  
zelden zonder kieren weergeeft, terwijl dat voor CFD wel zo zou 
moeten zijn. Nou ja, dan wordt het iets duurder vanwege na- 
bewerkingen, maar het idee blijft staan.

Technologie en methodologie
De Hiper Hansa Award ging naar Kohei Matsuo voor z’n visionaire 
bijdrage getiteld “Innovative Technologies for Maritime Industry & 
Future Scenario”. Het aardige hiervan is dat niet slechts toekomsti-
ge technologieën worden opgesomd – want die kennen de lezers 
van SWZ|Maritime inmiddels ook wel – maar dat er ook een volgorde 
in ontwikkeling wordt aangegeven. Startend bij CFRP (Composite 
Fibre Reinforced Plastics) met koolstof nanotubes en grafeen, via 
zelfhelende materialen naar waterstoftechnologie. Elf onderwerpen 
totaal, het volledige lijstje staat op pagina 165 van de proceedings. 
Ook presenteert de auteur vijf toekomstscenario’s, waarin deze tech-
nieken verwerkt zijn, zoals een koolstof schip, een volledig automa-
tische productie dankzij Internet of Things (IoT) en het nul-emissie- 
vaartuig. U kunt hier het uwe van denken, maar dit is wel waar het 
National Maritime Research Institute van Japan naartoe wil.
De voordracht van het NTNU, Trondheim, zette ons weer even op de 
grond na de golf van IoT en big data met de nuchtere constatering 
dat de methodes die worden gebruikt bij het vervaardigen van een 
digital twin in wezen zijn terug te voeren op ingenieursgereedschap-
pen en Newtoniaanse fysica. Zij het uitgebreid met een accuraat 
verloop van de verschijnselen in de tijd en het gebruik hiervan bij de 
analyses. Vervolgens werden de twee analysemethodes machine 
learning en physics based vergeleken, waarna wordt geconcludeerd 
dat ze het best gecombineerd kunnen worden. Door toepassing van 
de onderliggende fysica hoeven de data die nodig zijn om de machi-
ne te laten leren dan niet zo heel erg omvangrijk (big) te zijn.
Onder de titel “Ship Design Technologies – A CAVE-Man’s View” 
werd de stand van het scheepsontwerpproces in kaart gebracht. 
CAVE staat daarbij voor de vier ontwerpstappen: genereer ontwerp- 
alternatieven (Create), analyseer (Analyse), visualiseer (Visualise) 
en leer ervan (Enlightenment). Achter deze vier begrippen gaan hele 
werelden schuil, zo is de belangrijke kwestie van optimalisatie ver-
stopt in de C en bevat de E ook gereedschappen die vervaardigd zijn 
met machine learning. Dit CAVE-model werd gepresenteerd als al-
ternatief voor de bekende ontwerpspiraal, waarvan inmiddels wel 
duidelijk is dat dit niet meer zo’n goed model van de werkelijkheid is. 

Chill Me to the Bone
De scheepsbouwer bemoeit zich graag met stoere dingen, zoals 
hoge golven, snelle boten of imposante vaartuigen, maar wie be-
kommert zich nog om profane zaken, zoals verf en aangroei? Wel, 
bijvoorbeeld Volker Bertram, DNV GL, de organisator van Hiper deze 
keer. Hij zette de zaken in perspectief door aan te geven dat het 

Meer informatie
• De wet van Amdahl, over de flessenhals bij parallellisatie:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl%27s_law
• De Hiper 2017 proceedings zijn te vinden op:  

http://data.hiper-conf.info/Hiper2017_Zevenwacht.pdf
• Op www.swzonline.nl vindt u filmpjes van de Transformable 

Submersible Hydrofoil Trimaran, de Marine Bees en inspec-
ties met drones.

brandstofverbruik van een sterk aangegroeide romp dertig tot ne-
gentig procent hoger is dan van een nieuw opgeleverd schip. Dus 
waarom zich druk maken over bijvoorbeeld energy saving gadgets, 
die typisch zo’n vijf procent besparing opleveren? Laten we eerst de 
grote posten aanpakken. Om daarbij behulpzaam te zijn, presenteer-
de Bertram een bondig overzichtsartikel waarin gangbare en poten-
tievolle middelen en stoffen ter bestrijding van aangroei eens over-
zichtelijk op een rijtje worden gezet. 
Toen hij toch bezig was, werd hetzelfde gedaan met de vaart in ijs. 
IJssoorten, empirische methodes om weerstandstoename in ijs te 
schatten, modelproeven van ijsvaart en numerieke simulaties daar-
van (zie de afbeelding), het hele scala kwam aan bod, plus een uit-
gebreide referentielijst voor achtergronden en details. 
De verrassendste voordracht op Hiper was van de Universiteit van 
Stellenbosch. Die begon ook met ijs met metingen verricht aan het 
Zuid-Afrikaanse arctische onderzoeksvaartuig SA Algulhas II. Van 
alles is er gemeten, zoals ijsbelastingen, trillingen en geluid veroor-
zaakt door ijs, romp- en schroefasspanningen, golfhoogtes, scheeps-
bewegingen en de ijsconditie van de zee. Statistische verwerking 
leverde heel wat nuttige inzichten op en men voorziet hier voorspel-
lingsmodellen uit te kunnen destilleren voor omgevingscondities die 
bij het scheepsontwerp gebruikt kunnen worden, zoals ijsdiktes, 
weerstandscomponenten, golfhoogtes en gevaarlijk dynamisch ge-
drag van schip of machinerie. 
Aan het slot van dit artikel aangekomen, zult u allicht de verslag- 
gever oppervlakkigheid verwijten; het is leuk om geïnformeerd te 
worden over de ontwikkelingen, maar veel diepgang zit er niet in. 
Gelukkig heeft men bij Hiper de gewoonte alle papers openbaar te 
maken. Dus als u zich verder wilt verdiepen, dan vindt u een link 
naar de gepresenteerde papers in het kader.

 Een numerieke 

simulatie van 

een ijsbrekend 

schip.
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Door ir. W. de Jong

A Maritime Eldorado
The Maritime Industry of Indonesia

Indonesia has the largest sea area and number of islands in the world. It has some 17,000 
islands scattered in the archipelago region. Nearly 65 per cent of its population of 261 
million live in coastal and marine areas, making it an eldorado for the maritime industry. 
Such a country can only prosper with good shipping connections and associated 
infrastructure. This gives the maritime sector a strategic role in the Indonesian economy. 
The current government recognises these facts and is taking strong measures. 

Special Indonesië

The Raden Eddy 

Martadinata is 

part of a Transfer 

of Technology 

project and was 

nominated for 

the Maritime 

Award: KNVTS 

Ship of the Year 

2017. Indonesia’s President Joko Widodo, also known as Jokowi, wants 
to make Indonesia the world’s “Maritime Axis”. Therefore, an ambi-
tious plan has been outlined to boost economic growth by improving 
connectivity between the islands of the archipelago. In addition, all 
government and state owned companies’ vessels now have to be 
built locally. The government has already proven its commitment by 
purchasing a lot of vessels at local shipyards:
• Sea Comm: a total of 188 vessels including patrol boats, passen-

ger vessels and other ships.
• Ministry of Fisheries: 2016 target of 3540 fi shing vessels of vari-

ous sizes ranging from smaller than 5 up to 30 GT. The 2016-2019 
target is 16,000 vessels (data from the German-Indonesian Fo-
rum on Shipbuilding, February 2017 Jakarta).

According to the Indonesian Ministry of Industry, the maritime sec-

tor grows some six per cent per year and an additional number of 
1000 ships per year is required to keep up with the growing econo-
my. 

Shipbuilding
Scattered over the archipelago, Indonesia has some 250 shipyards, 
most of these relatively small. According to Indonesian economists, 
the installed capacity for ship construction and repair is not suffi -
cient for the country’s geographic character amidst the busiest 
waterways in the fast growing Southeast Asian region. Ideally, ship-
yard capacity should grow hand in hand with the shipping business, 
but that has not been the case in Indonesia. The combined yard ca-
pacity is claimed to be around 800,000 DWT for newbuilding and 
some 10 million DWT for repair and maintenance. While those fi g-
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ures represent significant increases over the past years, the econo-
mists say they fail to accommodate the needs of the growing na-
tional fleet. The industry is also handicapped by the fact that at 
present, still some seventy per cent of the material and equipment 
for ship construction has to be imported. By taxing these imported 
materials, the government puts pressure on the industry to start 
manufacturing equipment locally. These taxes increase the price of 
locally built ships.
About one hundred of the shipbuilding companies are based on  
Batam or one of the other Riau Islands, a ferry ride of some forty 
minutes away from Singapore. Until the oil price dropped, these 
yards were very successful and employed thousands of people. 
Many of these yards are subsidiaries of Singaporean yards and 
mainly build for the offshore industry. Presently, these yards suffer 
and are fighting for survival. The Batam area is part of a Free Trade 
Zone (FTZ), which was very attractive during the boom period when 
under the FTZ rules they enjoyed free import of goods. This is good 
for export contracts, but is now a handicap, because when sold do-
mestically, import duties and taxes have to be paid. This makes it 
difficult to operate on the domestic market. 
The present order book of the Indonesian yards includes the follow-
ing commercial self-propelled ships of over 99 GT: 

Anchor Handling Tug/Supply 1
Bunkering Tanker 8
Buoy Tender 3
Chemical/Products Tanker 2
Container Ship 9
Crew Boat 1
Crew/Supply Vessel 1
Fishing Vessel 1
General Cargo/Passenger Ship 16

Landing Craft 2
Offshore Support Vessel 1
Passenger Ship 3
Passenger/Ro-Ro Ship 4
Patrol Vessel 13
Platform Supply Ship 1
Products Tanker 12
Tug 41
Utility Vessel 4
Total Number of Ships 123
Total Tonnage 200,000 GT

87 of these ships will fly the Indonesian flag, whilst eighteen will be 
flying the flag of Singapore.
According to IHS Fairplay figures, the ships above are being built by 
some thirty yards, which means that the remaining yards are occu-
pied by naval work, repair work, ships under 99 GT or are without 
work. Most of the ships above are for wholly or partially owned gov-
ernment companies. Indonesian private companies mainly renew or 
extend their fleets with second hand ships purchased from abroad. 
It is reported that only ten per cent of the 1000 Indonesian flagged 
vessels added yearly to the country’s fleet since 2005 have been 
built locally.
The Indonesian government wholly or partly owns several ship-
building companies such as PT Dok & Perkalan Kodja Bahari and PT 
PAL Indonesia. 

Naval Transfer of Technology Projects
In addition to commercial ship orders, Indonesia is also involved in 
a sizeable programme of building naval vessels. According to its 
long term programme, until 2025, the Indonesian Navy will acquire 
submarines, frigates, fast patrol boats and landing platforms.

Ports across the 

Indonesian 

archipelago. The 

yellow ports are 

categorised as 

very small, 

orange as small, 

blue as medium, 

and green as 

large.
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cal yards; about twenty or so have meanwhile been completed, the 
remaining will follow subject to budget.
As part of the Sea Com project, the building of a similar number of 
cargo/passenger vessels of the “Sabuk Nusantara” class, ships of 
about 1200 to 1500 GT, length of 62 to 70 metres, is now well in hand. 
These ships operate around the Indonesian archipelago as part of 
the “Toll Laut” (Sea Toll Highway) programme from President Joko-
wi to improve transport facilities in his country. 

First Hopper Dredger Built in Indonesia
Besides the cooperation with PT PAL Surabaya on naval ships, the 
Damen Shipyards Group has been and is involved in other ship- 
building projects. In the 1990s, they were building auxiliary vessels, 
such as buoy tenders at the PT Dumas Tanjung Perak yard. More re-
cently, the PT Steadfast Marine yard in Pontianak, Kalimantan, built, 
with support from Damen, a 2500 cubic metres trailing suction hop-
per dredger (TSHD) and some crew boats. The TSHD was the first 
dredger built in Indonesia and operates successfully to keep the 
Barito river in Kalimantan navigable for push barge combinations. 
Damen has delivered small cutter suction dredgers, also for mainte-
nance dredging, and it is expected that these units will in future be 
built locally. 

Domestic Shipping Boosted by Cabotage
At the end of September, the Indonesian fleet counted a total of 

Special Indonesië

Two submarines have been ordered at DSME (Daewoo) in Korea as 
part of a Transfer of Technology project. The third one is under con-
struction at PT PAL Indonesia under supervision of DSME. The first 
one, built in Korea, has already been delivered. According to the 
DSME information, these ships have an overall length of 61.2 metres, 
beam of 6.25 metres and a hull draught of 5.5 metres with a dis-
placement when under water of 1400 tons. Powered by four MTU 
12V493 diesel engines, top speed under water is 21.5 knots, 11 knots 
when surfaced and with a maximum operating range of about 10,000 
miles at 10 knots.
In a similar Transfer of Technology project, the combination of PT 
PAL Indonesia and Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) re-
cently delivered two guided weapon frigates. The first of these, the 
Raden Eddy Martadinata was one of the three ships nominated for 
the “Maritime Award: KNVTS Ship of the Year 2017” and that very 
special and challenging project has been described in the October 
issue of this magazine. Negotiations to extend this project with a 
third and possibly a fourth ship are rumoured to be imminent. 
PT PAL Indonesia recently also built two SSVs (Sealift Support  
Vessels) for the Philippines and is further involved with building  
Fast Patrol Boats and Landing Platform Docks. 

Numerous Sea Com Vessel Orders for Local Yards 
The Indonesian Sea Com project from the Ministry of Transportation 
includes a plan to build some 175 Coast Guard Patrol vessels at lo-

 A cargo/

passenger 

vessel of the 

“Sabuk 

Nusantara” 

class for the Toll 

Laut.
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operates cargo ships and passenger-cargo ships of the Sabuk Nu-
santara class, mentioned above. 
Other Indonesian shipping companies are Meratus Line (some 55 
smallish container ships), Samudera Indonesia (mixed fleet of about 
forty container ships, tankers and bulk carriers), Temas Line (some 
35 container vessels, ranging from 300 to about 3000 TEU), Tanto 
Line (fifty container vessels, ranging from 200 to 1500 TEU), SPIL Pa-
cific Indonesia Lines (with container, ro-ro and bulk transport facili-
ties) and many others. The state owned oil company Pertamina runs 
a fleet of about 45 oil tankers ranging from 3000 to 90,000 dwt and a 
couple of small and medium sized gas carriers.

Illegal Fishing Targeted
The fishing industry is of great importance to Indonesia. According 
to the Indonesia Fishing and Aquaculture Industry Handbook, in 
2012, fish production amounted to approximately 9 million tonnes, of 
which inland and marine catch reached about 5.8 million tonnes and 
aquaculture 3.1 million. In addition, some 6.5 million tonnes of sea-
weed were produced. Around 5.8 million people were engaged in 
inland and marine fishing and fish farming. The fishing industry ac-
counted for 21 per cent of Indonesia’s agricultural economy and 
three per cent of national GDP in 2012. The major products are tuna 
and shrimps. 
The marine fishing fleet comprised of 620,830 vessels in 2012, with 
28 per cent being non-powered. An additional fleet of 184,900 ves-
sels were operating in inland waters, with only 23 per cent of these 
with engines. As mentioned above, the Ministry of Fisheries has set 
ambitious targets to extend the fishing fleet.
Indonesian fishing suffers from overfishing in certain areas, low  
income/standard of living for the fishermen and fish farmers and 
weak fisheries management. Illegal, unreported and unregulated 
fishing is a major problem, although in this field improvements are 
also being made. 
International recognition of the concept of the archipelagic state in 
1982 permitted Indonesia to declare the waters separating its  
many islands to be an exclusive economic zone (EEZ), thereby  
giving the country effective control over the huge marine fisheries 
resources of this sea area. In 2014, Indonesia really started to fight 
illegal fishing by sending warships to hunt these fishing vessels  
and drive them off or sink them. It is reported that some 175 illegal 
fishing boats have been blown up by the Indonesian Navy since 
April 2014. 

Growth in Hand
For Indonesia, the maritime industry is of extreme importance. The 
economy of this island country cannot flourish and grow without a 
healthy shipping scene. The above shows that President Jokowi 
and his government appreciate that fact. Many policy decisions 
have been made and programmes to stimulate and grow the mari-
time business are in hand. Hopefully, the country will be able to  
pursue these programmes vigorously in the coming years and 
thereafter. 

Special Indonesië

9370 ships with a tonnage of 16.6 million GT, divided over the follow-
ing commercial, self-propelled ship types of over 99 GT:

       Ships        m GT
Bulk Carriers 227 2.9
Container Ships 203 1.9
Gas Ships 65 1.0
Anchor Handling Tug Supply 104 0.16
Fishing Vessels 172 0.05
General Cargo Ships 1176 2.17
Landing Craft 534 0.25
Tugs 4744 0.92
Passenger Ships 659 1.19
Tankers 859 4.8
Remaining Vessels 627 1.3

A significant development in the Indonesian shipping sector has 
been the introduction of cabotage regulations. Since 2005, Indone-
sia has gradually implemented cabotage (with a full implementation 
effective from May 2011) such that domestic shipping routes can 
only be undertaken by Indonesian flagged vessels or by foreign ves-
sels with a fully Indonesian crew on board. This has been working 
as a shot in the arm for domestic shipping companies with a subse-
quent growth of the Indonesian fleet. Exemptions may be given for 
certain ships, such as for seismic survey ships, ships with dynamic 
positioning and a few other specialised vessels. 

Reforms of Indonesian Port Sector
An issue that has traditionally hampered Indonesia’s economic pro-
gress was its infrastructure. The sector has suffered from lack of 
investment. This is especially true in the shipping sector, where 
there is a significant shortage of large-scale modern container 
ports. 
At present, there are about 1700 ports in Indonesia. Of these, some 
110 ports are commercial ports, while only eleven are container 
ports. However, there is cause for optimism following recent re-
forms of the Indonesian port sector. Port facilities are being upgrad-
ed and the regulatory system has been amended to allow a more 
commercial approach. This should be advantageous for the ship-
ping sector and associated businesses. It is also important for Indo-
nesia as a whole, recognising that in many ways, its economy will 
only grow as quickly as its shipping sector. 

Shipping Companies
Pelni, the state owned national shipping company is one of the larg-
est shipping companies of Indonesia. It was set up following the de-
parture of the Dutch company KPM at the end of the 1950s. It is one 
of the very last shipping companies in the world left that run true 
passenger liners on port to port liner routes. The fleet includes 
some 25 large, modern ships built at Meyer Werft in Germany. 
These ships, with a capacity varying betwen 1000 to 3000 passen-
gers, are deployed on routes throughout the archipelago. Pelni also 
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Door A.A. Oosting

Schepen bouwen in Indonesië 
is geld en kennis meebrengen
De behoefte aan nieuwe schepen in Indonesië is enorm, maar wie ze wil bouwen, zal erheen 
moeten en geld en kennis meebrengen. ‘Als je echt wat wilt, moet je daar investeren en een 
lange adem hebben,’ zegt Marjan Lacet, trade promotion manager van Netherlands Maritime 
Technology (NMT). Want Indonesië wil een eigen scheepsbouwcluster dat bouwt voor eerst 
de eigen scheepvaart en later ook de export. Het liefst levert dit cluster ook zoveel mogelijk 
werk op voor de eigen snelgroeiende, jonge bevolking.

Special Indonesië

Een aantal 

Indonesische 

werven kan al 

behoorlijk 

complexe, 

moderne 

schepen bouwen 

(foto Marjan 

Lacet).

Daarvoor zijn investeringen en kennis nodig, iets wat de Nederland-
se scheepsbouwers en toeleveranciers natuurlijk wel hebben. 
Royal IHC en Damen Shipyards Group hebben zelf al partners in 
Indonesië gevonden. Damen bouwt er fregatten en IHC bagger-
schepen. De kleinere scheepsbouwers en toeleveranciers zijn ech-
ter in eerste instantie vooral aangewezen op de ondersteuning via 
hun belangenorganisatie NMT en de onvermoeibare Lacet.
Ik spreek haar op een van de zeldzame dagen op kantoor in de Rot-
terdamse Willemswerf als ze even in Nederland is tussen het voort-
durend heen en weer pendelen tussen Schiphol en Azië. De afge-
lopen drie maanden vertegenwoordigde zij daar NMT op maar liefst 
vier maritieme beurzen in China, Zuid-Korea, Thailand en Indonesië.

Haar toegevoegde waarde zit volgens haar vooral in het leggen van 
directe contacten tussen Nederlandse ondernemers en potentiële 
zakenpartners, in dit geval in Indonesië. ‘Afgelopen maand was ik 
op een werf in Jakarta die een nieuw drijvend dok nodig heeft. Via 
ons netwerk in Nederland heeft daar inmiddels iemand op gerea-
geerd waarvan ik hoop dat daar iets moois uitkomt,’ zegt Lacet.
De activiteiten van Lacet vinden hun basis in een in april onder-
tekende MoU (memorandum of understanding) tussen Indonesië en 
Nederland. Daarbij is van Nederlandse kant steun toegezegd bij de 
opbouw van de scheepsbouw en scheepvaart in het grootste eilan-
denrijk van de wereld (17.504 volgens de Indonesische overheid).
Dat heeft in september 2016 geleid tot een vanuit NMT georgani-
seerde handelsmissie langs de Indonesische redersorganisatie 
(INSA), de nationale scheepsbouwbelangenorganisatie (IPERINDO) 
en verschillende werven bij met name Surabaya, Jakarta en in Ban-
ten, West-Java. Daar namen toen negen Nederlandse bedrijven aan 
deel: Bosch Rexroth, Combimac, CSI Control Systems, Damen, Mari-
time Consult, RDM Centre of Expertise, Rubber Design, Transocean 
Coatings en Winteb.

Personeel en aanloopkosten zijn bottleneck
Daarbij zijn ook de problemen ter sprake gekomen. De ambitie van 
Indonesië voor een eigen fl orerend scheepsbouwcluster mag dan 
groot zijn, maar er is een groot gebrek aan goed opgeleid personeel, 
vooral op mts- en hts-niveau. Daarnaast moet de lokale samen-
werking dringend worden verbeterd om een professionele lokale 
maritieme toeleveringsindustrie te kunnen opbouwen. Wat betreft 
het verbeteren van het onderwijs is het Rotterdamse STC (Scheep-
vaart en Transport College) hier al op ingestapt. Andere bedrijven 
staan alleen niet te dringen om in Indonesië aan de slag te gaan, 
omdat het niet zo makkelijk is een partner te vinden en er, voordat 
er geproduceerd en dus verdiend kan worden, veel moet worden 
geïnvesteerd in aanloopkosten.
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Naast politieke factoren vooral ook kansen
NMT wil als brancheorganisatie graag doorgaan met de uitwerking 
van de met Indonesië afgesloten MoU. In het kader daarvan is op 20 
januari een Exportbijeenkomst “Scheepsbouwcluster Indonesië” 
gehouden waarbij een dertigtal bedrijven was vertegenwoordigd. 
Dat geeft aan dat er toch wel behoorlijke belangstelling is.
De aanwezigen hoorden op die bijeenkomst niet alleen over de 
enorme hoeveelheid werk die er is te verrichten. Wie in Indonesië 
succesvol wil zijn, moet naast de puur zakelijke ook rekening hou-
den met politieke factoren. Er zijn veel staatsbedrijven en over- 
wegingen van politieke aard zijn op allerlei gebied van grote in-
vloed. Tegelijk staat Indonesië open voor juist Nederlandse bedrij-
ven, omdat het niet afhankelijk wil worden van China en Chinese be-
drijven.
Daarnaast is er concurrentie van Koreanen en Japanners die vaak 
financiering meebrengen, maar toch ook vooral eigen schepen en 
eigen technologie willen verkopen. Die hebben er ook minder be-
lang bij om in Indonesië een nieuwe potentiële concurrent in de ei-
gen regio te ontwikkelen. Dit biedt dus kansen voor Nederlandse 
bedrijven die hier niet bevreesd voor hoeven te zijn.

Nederlandse trekkers
Een echte voorloper in de Nederlandse bijdrage aan de opbouw van 
het Indonesische scheepsbouwcluster is Damen. Dit bedrijf heeft 
van Indonesië opdracht gekregen voor de bouw van twee fregatten 
en is in onderhandeling over de bouw van nog eens twee schepen. 
Die moeten zoveel mogelijk in het land zelf worden gebouwd. Omdat 
dit niet van de ene op de andere dag gaat, is het eerste schip van 
stapel gelopen bij Damen Schelde in Vlissingen. Het tweede is ech-
ter, met nog belangrijke in Vlissingen gemaakte componenten, op de 
werf in Surabaya in elkaar gezet.
Daarmee kan Damen garanderen dat ook een bij de werf PT PAL in 
Surabaya gebouwd marineschip voldoet aan de Damen-standaar-
den. Indonesië wil echter dat de volgende schepen ook in Surabaya 
worden gebouwd met steeds meer in Indonesië gebouwde onder-
delen. Omdat de Indonesiërs die nog niet zelf kunnen leveren, heeft 
Damen Nederlandse bedrijven nodig die bereid zijn een partner-
schap met een Indonesisch bedrijf aan te gaan om hun spullen daar 
te laten maken. 
Vandaar dat Damen, evenals IHC trouwens, belangrijke trekkers zijn 
in het beoogde NMT-programma voor de opzet van het Indonesi-
sche scheepsbouwcluster. IHC heeft afgelopen maand met een In-
donesisch bedrijf een contract getekend voor de bouw van twee 
standaard-type sleephopperzuigers, een op de werf in Kinderdijk, 
de ander op een werf in Indonesië.

Co-makership en joint ventures
Ondertussen probeert Arne Heutink als trade coördinator van NMT 
de clusteraanpak voor scheepsbouw in Indonesië structuur te ge-
ven en in kaart te brengen wat ervoor nodig is om Nederlandse be-
drijven in staat te stellen hun bijdrage te leveren aan de opbouw 
van het Indonesische cluster. Dat cluster moet gaan bestaan uit in-

novatief co-makership en eventueel joint ventures tussen Neder-
landse scheepsbouwers, toeleveranciers en kennisinstellingen.
De scheepsbouwers Damen Shipyards en Royal IHC nemen zoals 
gezegd het voortouw en hebben zich aan deze aanpak gecommit-
teerd. Toeleveranciers hebben volgens Heutink echter assistentie 
nodig om de stap te zetten richting Indonesië en daarbij betrouw- 
bare partners te vinden.
De aanpak zoals Heutink namens NMT voorstelt is dat Damen en 
IHC een strategische samenwerking met Indonesische scheeps-
werven aangaan en dat vervolgens Nederlandse maritieme toeleve-
ranciers meegaan in de marktkansen die Damen en IHC weten te 
ontwikkelen. Gezamenlijk moet dan identificatie en screening van 
Indonesische partners voor toeleveranciers plaatsvinden. 

Hulp bij kansen plukken
Verder wil Heutink wel ondersteuning zien te regelen vanuit de Ne-
derlandse overheid en kennisinstellingen voor de Indonesische 
overheid bij de verdere uitwerking van haar scheepsbouw- en 
scheepvaartbeleid. Scholen in de regio van de Indonesische wer-
ven moeten met behulp van Nederlandse onderwijsinstellingen hun 
onderwijs op het gebied van techniek en scheepsbouw naar een 
hoger niveau brengen.
Daarnaast wil NMT meehelpen om gezamenlijk met de Indonesi-
sche scheepsbouw marketing en promotie op te zetten en uit te 
voeren. Last but not least, gaat NMT op zoek naar financiering voor 
Nederlandse bedrijven om investeringen te kunnen doen in het lo-
kale scheepsbouwcluster in Indonesië.
‘Zeker voor toeleveranciers is ondersteuning nodig. De opzet van 
joint ventures is anders een veel te groot risico voor deze bedrij-
ven,’ aldus Heutink. Hij hoopt dat het huidige kabinet hier wat toe-
schietelijker in is dan de voorgaande. Het ondertekenen van een 
MoU, destijds door minister Schultz-Van Haegen, schept ook ver-
plichtingen vanuit de rijksoverheid. ‘Er is marktpotentieel, maar 
onze bedrijven moeten wel in staat worden gesteld de kansen te 
plukken,’ aldus Heutink.

Je gezicht laten zien
Aan Marjan Lacet zal het niet liggen. Momenteel werken Heutink en 
Lacet en andere NMT-collega’s aan de opzet van een nieuwe TER 
(Technology Exchange Roadshow)/handelsmissie volgend jaar. Be-
drijven die mee willen, moeten zich kwalificeren met toonaangeven-
de, kostenbesparende, innovatieve en duurzame oplossingen. Lacet 
hoopt ze daarmee in contact te kunnen brengen met Indonesische 
reders. Uiteindelijk moeten Nederlandse bedrijven er echter ook 
gaan zitten om duurzame relaties met Indonesische zakenpartners 
op te bouwen. 
De kwaliteit van Nederlandse producten staat hoog aangeschreven 
en als Nederlandse bedrijven ook alle benodigde garanties voor af-
ter services in de vorm van onderhoud en nazorg kunnen leveren, 
maken ze volgens Lacet een goede kans. Lacet: ‘After services is 
het allerbelangrijkste in Azië. Daarvoor moet je geregeld je gezicht 
laten zien, maar er permanent gaan zitten is nog beter natuurlijk.’
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Door ir. H. Boonstra

Opkomst en ondergang 
van de KPM
Van 1891 tot eind 1957 heeft de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) in Nederlands-
Indië en Indonesië het vervoer van producten en post tussen de talloze eilanden verzorgd. 
Ook was het een onmisbare schakel in het vervoer van bestuursambtenaren, militairen, 
handelaren en toeristen. Bovendien onderhield de KPM lijnen op Australië, China en de 
oostkust van Afrika. In de bloeitijd van de KPM, tussen de twee wereldoorlogen, was het de 
grootste Nederlandse rederij, zowel in aantal schepen als in Bruto Register Tonnage (BRT).   

Special Indonesië

Het lijnennet van 

de KPM in 

Indonesië 

volgens de 

dienstregeling 

van 1940.

In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide er ontevreden-
heid bij het gouvernement van Nederlands-Indië over de communi-
catie tussen Java en de buitengebieden. Ook waren rederijen als de 
Stoomvaartmaatschappij “Nederland” en de Rotterdamse Lloyd die 
het vervoer van Batavia naar Europa verzorgden van mening dat te 
veel doorvoerlading naar Singapore werd gebracht waar Engelse 
rederijen het voor het zeggen hadden. Er werd een commissie inge-
steld onder voorzitterschap van Tak van Poortvliet, een vooraan-
staand liberaal politicus, met leden uit de bankwereld en reders-
kringen om te komen tot een pakketvaartmaatschappij welke een 
langetermijncontract met het Nederlands-Indisch Gouvernement 
zou kunnen afsluiten. De heren Boissevain en Tegelberg, directeu-
ren van de (Amsterdamse) Stoomvaartmaatschappij “Nederland”, 
en W. Ruys, directeur van de Rotterdamse Lloyd, werden het snel 

eens over een gezamenlijk initiatief. Op 4 september 1888 passeerde 
de akte van oprichting van de Pakketvaartmaatschappij, waaraan 
de overheid direct het predicaat “Koninklijk” verleende (tegen-
woordig moet een bedrijf of instelling honderd jaar bestaan om 
hiervoor in aanmerking te komen). 
Het ontstaan van de KPM is te zien als een geslaagde privaat-
publieke samenwerking; doordat de overheid (min of meer) een 
monopolie verstrekte voor het reguliere vervoer van personen en 
goederen tussen de eilanden in Nederlands-Indië, durfden vooraan-
staande reders en banken het avontuur aan te gaan. Bovendien 
werd de rivaliteit tussen het Amsterdamse en Rotterdamse estab-
lishment op slimme wijze omzeild.
De eerste schepen werden besteld bij Nederlandse werven (een eis 
van de overheid), vier van 1200 BRT en drie van 500 BRT. De KPM 
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kon op 1 januari 1891 van start. In de jaren tussen de oprichting en 
de eerste diensten werd door middel van stevige onderhandelingen 
met de Engelse rederij N.I.S.M overeengekomen dat de KPM zes-
tien schepen kon overnemen (voor een bedrag van £ 270.000), waar-
mee men was bevrijd van een geduchte concurrent.

360 schepen
De KPM groeide snel tot een van de belangrijkste rederijen in Ne-
derland. Op het toppunt van haar bestaan, kort voor het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, was ze zelfs uitgegroeid tot de groot-
ste rederij, zowel in BRT als in aantal schepen, zie bijgaande tabel. 
Naast de 129 schepen in bedrijf, waren er op dat moment nog acht 
schepen in aanbouw. 

Rederij BRT Aantal  
  schepen
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij 307.847 129
Scheepvaart Maatschappij Nederland 275.185 31
Holland Amerika Lijn 263.751 22
Rotterdamsche Lloyd 244.545 29
Koninklijke Nederlandse Stoomboot  
Maatschappij 194.010 79
Vereenigde Nederlandsche  
Scheepvaartmaatschappij 143.560 22
Java-China-Japan Lijn 94.885 12

Grootste Nederlandse rederijen in 1939.

Bijgaand kaartje (in werkelijkheid een oppervlak zo groot als Euro-
pa) geeft een indruk van het lijnennet. Op veel locaties was geen 
haven met voldoende diepgang of helemaal geen haven en lag het 
schip op de rede. Goederen en passagiers werden door laadboten 
(een soort sloepen) van en naar land gebracht. De bemanning van 
de laadboten bestond uit Indische bemanningsleden van het schip. 
De tweede of derde stuurman hield aan land de wacht over de juis-
te afhandeling. In het algemeen werden de diensten als betrouw-
baar beoordeeld, maar uiteraard kon niet onder alle omstandig- 

heden het tijdschema worden aangehouden; de naam van de rederij 
werd dan ook wel gekscherend aangeduid als “Komt Pas Morgen”.  
De KPM heeft gedurende haar bestaan ongeveer 360 schepen laten 
bouwen, waarvan 280 in Nederland onder meer bij Wilton, Feijen-
oord (en de combinatie), Van der Giessen, Boele Bolnes, de RDM, 
Gusto en De Schelde. Voor de Tweede Wereldoorlog werden er 33 
schepen in het Verenigd Koninkrijk besteld en kort na de Tweede 
Wereldoorlog leverden werven in de Verenigde Staten twintig sche-
pen.

Kolen lang in trek
Tot 1930 waren vrijwel alle schepen voorzien van stoommachines, 
voor het grootste gedeelte triple expansie- en Lenz kleppen-machi-
nes. De schepen die na 1930 werden besteld, waren grotendeels 
uitgerust met dieselmotoren, maar omdat de meeste schepen lang 
in de vaart werden gehouden, bestond ook na de Tweede Wereld-
oorlog nog een groot gedeelte van de vloot uit stoomschepen. Om-
dat in Nederlands Indië olie werd gewonnen, was de KPM al vroeg, 
omstreeks 1911, op zware olie (residu) overgegaan voor het stoken 
van de ketels. Echter, in de Eerste Wereldoorlog steeg de olieprijs 
sterk. Bovendien was de aanvoer van kolen uit Europa of Australië 
niet betrouwbaar, reden voor de KPM om eigen kolen te gaan win-
nen op Borneo. De lage kostprijs van de eigen kolen was zelfs reden 
om een aantal olie-gestookte schepen weer voor het stoken met ko-
len om te bouwen.

Tweede Wereldoorlog
Na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940, verplaatste de KPM 
het bestuur naar Batavia. Kort na de Japanse aanval op Pearl Har-
bor werden alle 135 schepen echter gevorderd door de regering en 
na de capitulatie van Java hield de KPM op als koopvaardij-organi-
satie. De schepen werden ingezet als ondersteuning van de gealli-
eerde troepen in de Zuidwest-Pacific. Het hoofdkantoor van de KPM 
was inmiddels verhuisd van Batavia naar Sydney. De KPM verloor 
tijdens de oorlogstijd 96 schepen (ongeveer zeventig procent van de 
vloot) waarbij ongeveer duizend bemanningsleden omkwamen.

Van Linschoten 

(I), 1910-1939 

(foto M.C. 

Craandijk). 
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Na de oorlog en Indonesische zelfstandigheid
Nederland probeerde na de oorlog en na het vertrek van de Japan-
ners het gezag over de Indonesische archipel te herstellen. Indone-
sische nationalisten verzetten zich daartegen. Het leek daarom voor 
de KPM, die kampte met een zwaar ingekrompen vloot en een ge-
brek aan bemanning, een onmogelijke taak de oude positie weer in 
te nemen. Toch lukte het, vooral omdat er een schrijnend tekort aan 
vervoersmogelijkheden was en beide partijen dankbaar gebruik-
maakten van de voortvarende aanpak van een organisatie die ken-
nis van zaken had. 
Na de soevereiniteitsoverdracht (eind 1949) was het de vraag hoe 
de verhouding tussen de KPM, als Nederlandse rederij, en de jonge 
Republik Indonesia gestalte kon krijgen. Ondanks de gespannen 
verhouding tussen de Nederlandse overheid en het Indonesische 
bewind, groeide de vloot van de KPM gestaag; in 1950 waren weer 
107 schepen in dienst.

Bemanning van tachtig tot negentig personen
Jan Verweij (zie kadertje) monsterde in 1954 aan op de ss Bontekoe, 
in 1923 (!) gebouwd bij de werf J&K Smit te Kinderdijk. Het schip  
(L: 127 m, 4668 BRT) was voorzien van een triple expansiemachine 
van 3150 ipk, gebouwd bij Werkspoor Amsterdam, en twee olie- 
gestookte ketels. Alle werktuigen werden door stoom aangedreven. 
Er was ruimte voor 54 passagiers in hutten, daarnaast werd het dek- 
oppervlak per vierkante meter “verhuurd” aan handelaren en in-
landse passagiers, soms honderden tegelijk. De bemanning bestond 
uit een kapitein en vijf stuurlieden, een hwtk en zeven wtk’s, dus 
veertien officieren. Daarnaast een smid, elektricien, per zeewacht 
twee olielieden en één stoker plus enkele personen voor algemeen 
onderhoud, twee marconisten, enkele ladingklerken, een civiele 
dienst voor de passagiers in hutten en een uitgebreide lokale dek-
bemanning onder leiding van een bootsman. In totaal bestond de 
bemanning van de meeste schepen uit tachtig tot negentig perso-
nen. Het leek wel of er weinig veranderd was ten opzichte van de 
periode voor de oorlog. 

Exodus 
De Indonesische regering had de KPM nodig om het vervoer tussen 
de eilanden op ordentelijke wijze te garanderen, maar de verhou-
ding bleef gespannen. Vooral toen de Nieuw-Guinea-kwestie tussen 
Nederland en Indonesië hoog opliep, sloeg de vlam in de pan. In de-
cember 1957 drongen vakbondsbestuurders het hoofdkwartier van 
de KPM binnen en eisten van de directie overdracht van het bedrijf. 
Op veel schepen ging de Indonesische bemanning muiten en dwong 
de kapitein naar een Indonesische haven te varen. 34 schepen lukte 
het naar een haven buiten Indonesië te varen, veertig schepen wer-
den opgebracht en door de Indonesische overheid aan de ketting 
gelegd.
Dit luidde het einde in van de KPM in Indonesische wateren. Welis-
waar werd de Indonesische regering na enkele maanden ge- 
dwongen de schepen weer vrij te geven, met name onder druk van 
de verzekeraars en underwriters van Lloyd’s, waar de schepen ver-

Special Indonesië

Dankbetuiging
Ik ben voor dit artikel veel dank verschuldigd aan Jan Verweij 
voor het verstrekken van informatie en literatuur. Verweij voer 
van 1954 tot 1970 als werktuigkundige (wtk) voor de KPM (later 
KJCPL), eerst op de lijnen binnen Indonesië en daarna op de  
buitenlijnen. Hij begon als vijfde wtk en doorliep de rangen tot 
hoofd-wtk vanaf 1962. In de jaren tot 1970 wisselde hij zee- 
diensten af met functies aan de wal als inspecteur bij de bouw 
van motoren bij Stork Hengelo, afbouw van schepen bij Verolme 
te Alblasserdam en verlenging van schepen in Japan. In 1971 
trad hij als Engineer Surveyor in dienst bij Lloyd’s Register. 

Rotan laden te Makassar.
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Special Indonesië

zekerd waren, maar de verhoudingen waren verziekt. Indonesië wil-
de niet meewerken aan de overdracht van de schepen en de KPM 
kon maar mondjesmaat bemanning regelen. Sommige schepen 
moesten uiteindelijk worden weggesleept door de schepen waarop 
het wel gelukt was de machinekamer op tijd in het gerede te bren-
gen. Uiteindelijk lukte het met kunst en vliegwerk de meeste sche-
pen buiten Indonesische wateren te krijgen en werden ze opgelegd 
op de rede van Singapore. Voor de KPM brak een moeilijke tijd aan; 
de schepen die op de Indonesische lijnen hadden gevaren, waren 
voor het grootste deel niet geschikt om elders in de wereld te wor-
den ingezet en werden verkocht aan lokale Chinese rederijen of 
verkocht voor de sloop. De grotere, modernere schepen werden in-
gezet op diensten in Zuid-Oost-Azië, de Pacifi c, Perzische Golf van-
uit Oost-Afrika en op de Middellandse Zee. De operaties werden 
aangestuurd vanuit het kantoor in Singapore.
In oktober 1966 ging de KPM een fusie aan met de KJCPL (Konink-
lijke Java China Pakketvaart Lines), een rederij waar al lang mee 
werd samengewerkt op de lijnen buiten de Indonesische archipel. 
Hoewel de KPM nog enige tijd in naam voortbestond, was het 
slechts een onderdeel van een steeds groter wordende groep rede-
rijen. In 1970 fuseerde de KJCPL met vier andere rederijen tot de 
Nederlandse Scheepvaart Unie (NSU), waaruit in 1977 de Konink-
lijke Nedlloyd ontstond. De namen van vele Nedlloyd container-
schepen herinneren nog aan beroemde KPM-schepen: Heems-
kerck, Houtman, Van Noort, Hoorn, enzovoort.

Literatuur
• Een halve eeuw Pakketvaart, door dr. M.G. de Boer en dr. 

J.C. Westermann, Amsterdam 1941
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Scheepsbeschrijving

The Accommodation Support Vessel (ASV) 9020 concept is 
based on a market study done by Damen Shipyards Group. 
Much to the surprise of the offshore industry, wind turbine 
maintenance at sea is largely based on the employment of 
small craft. These have a restricted availability in the North 
Sea. Based on market forecasting models, Damen predicted 
positive results for building and operating offshore accommo-
dation vessels equipped with a motion compensated gangway. 
Bibby Marine Services Ltd, part of the Bibby Line Group, has 
ordered the ASV 9020 and named it Bibby WaveMaster-1. The 
vessel has been delivered and is now in operation.

Finding the Optimal Dimensions
Damen has performed an OSV design optimisation program. 
Starting from the parameters of a Platform Supply Vessel (∆ = 
6000 t), the main dimensions, hull shape and capacities have 

been varied systematically. The results of heave and roll were 
ranked, along with the accelerations on board and on the gang-
way system. The analysis was based on operations in the cen-
tral North Sea with a signifi cant wave height Hs = 2.5 m and 
wave period of T~7 sec. A minimum availability of eighty per 
cent was required. The study resulted in a hull with a wider 
beam and a smaller draft. See the table on the next page. In 
this table, the ASV 9020 design is compared with average di-
mensions compiled from publications. The OSV-1 series [3] is 
larger, the OSV-2 series [4] a bit faster, but the table clearly 
shows the B/T of the 9020 exceeding the other values. 

V-shaped Bow and U-shaped Bottom
The bow of the Bibby WaveMaster-1 has a vertical stem creat-
ing a long waterline length and minimal resistance. The wider 
beam combined with a slender hull, clearly results in V-shaped 

The Accommodation Support Vessel for windfarm maintenance is a new breed in the 
fl eet of Offshore Support Vessels (OSVs). Various mission profi les have laid the 
foundation for OSV designs, such as anchor handling, platform supply and cable and 
pipe laying. The introduction of the motion compensated gangway and comfort on board 
are the driving factors behind this concept. Offshore gangway systems are widely in 
use on service vessels for oil and gas platform maintenance, [1, 2]. Now, they are also 
installed on vessels for offshore windfarm maintenance. This generally concerns stand-
alone units. Yet, on the Bibby WaveMaster-1, the concept has been taken a step further 
by integrating the external workfl ow with onboard logistics.

Walking in Wind and Waves:
Bibby WaveMaster-1 
A Tailor-made Accommodation 
Support Vessel

Door ir. R.W.Bos
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cross sections. The aft body has a deep V-shape to mitigate 
bottom slamming in stern wave directions during station keep-
ing or manoeuvring, see figure 2. The raked stern has a very 
gentle elevation from base line to the propeller race, which is 
beneficial for their efficiency, see figure 3. The transom stern is 
partly submerged, which adds some resistance to the hull, but 
it is a sensible choice for a vessel in this service. Sailing time 

will take only five per cent of a roundtrip and the loading decks 
astern do require buoyancy of the hull part below. 
A skeg has been fitted to enhance course stability and provide 
local strength during docking. 
The waterlines in the bow have a long and slender entry. Due 
to the presence of a gondola, the V-shaped bow sections ad-
just smoothly to the U-shaped bottom. The gondola is below the 

Design L B T D ∆ Cb L/B B/T Vs Fn

 m m m m t - - - kts -
OSV-1 series 105.35 22.42 6.63 9.97 14,128 0.70 4.76 3.41 14.4 0.23
OSV-2 series 71.34 18.56 5.86 7.92 5570 0.70 3.88 3.16 16.1 0.31
ASV 9020 84.96 20.00 4.80 8.00 6100 0.69 4.48 4.17 13.6 0.24

Dimensions and design parameters; L length; B breadth moulded; T summer draught; D depth to freeboard deck; ∆ displacement in seawater; Cb block coefficient;  

Vs trial speed in knots; Fn Froude number metric values.

Figure 1. Bibby WaveMaster-1 with slipway supports.

Figure 2. Shape of 

transom stern.
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Figure 3. General 

Arrangement side view.

Figure 4. Tweendeck.

Figure 6. Below tanktop.

Figure 5. Tanktop.
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Response 
We would like to hear from you, so please feel free to send 
any questions or response to swz.rotterdam@knvts.nl.
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base line and this striking bow shape has clear benefits. It pro-
vides room for installation of the bow thrusters. It keeps the 
thrusters more submerged in waves, reducing the risk of air 
suction during station keeping. Moreover, the larger depth of 
the stem reduces the probability of slamming and green water 
shipping when travelling at speed in waves. 
As the gondola and skeg extend below the ship’s baseline,  
special supports are required for docking. This is clearly  
shown in figure 1, the Bibby WaveMaster-1 on the transverse 
slipways of Damen Shipyards Galati, Romania.

Hull Arrangement
The ship’s structure consists of the watertight hull and a large 
integrated superstructure. The watertight hull is defined by 
maindeck, bottom and shell. The hull is horizontally subdivided 
by a tweendeck and a double bottom structure. Between the 
aft and fore peak structures, the hull length is further subdivided 
by five watertight transverse bulkheads, see figure 3. 
The tweendeck space aft, below maindeck, provides space for 
the thruster engine rooms at portside (PS) and starboard (SB) 
aft, with a large electrical switchboard room in the centre. Two 
engine rooms with day tanks are located in front of this, and in-
clude a control cabin and workshop. The rooms are sheltered 
by void side tanks. The main part of the remaining tweendeck 
space has been arranged for living quarters and a thruster en-
gine room with technical stores in the bow area (figure 4). 
Below this tweendeck, the hull space is largely reserved for 
tanks, see figures 5 and 6. Two longitudinal bulkheads divide 
the forward three-quarter space into series of side and centre 
tanks. A pumproom is located at mid centre. The pumproom 
provides access to the fore and aft thruster rooms via dual pipe 
tunnels. The ballast tanks are connected through a ring main 
and a dedicated sea chest. Ballast water can be transferred 
between four groups of tanks: forward, aft, PS and SB. This in-
cludes the U-shaped tanks of a roll suppression system. The 
pumproom allows space for installing ballast water treatment 
equipment, pending the ratification of the ballast water treat-
ment legislation. Urea tank space has been reserved to accom-
modate a future exhaust gas cleaning system.
The fuel settling tanks are located below the engine rooms 
area along with the seawater crossover trunk. Many of the 
tanks in the aft part of the hull have been kept void, while most 
of the ballast tanks are in the mid and forward part of the hull. 
Ballast capacity aft is not required in view of the container 
loading area aft and the vessel’s lightweight distribution. In ad-
dition, the available tank capacity exceeds the vessel’s dead-
weight capacity. The ship is normally scheduled for a roundtrip 
of thirty days, but an endurance of fifty days has been consid-
ered for the various tank capacities. 
A few tanks have been reserved for fuel and potable water car-
go. Although designed for windfarm services, occasional sup-
plies to oil and gas platforms are not ruled out. When these 

tanks are filled, the container storage areas can only partly be 
loaded. The tank and cargo capacities with a typical loading 
condition are summarised in the table above.

Superstructure
A large superstructure covers the entire length and breadth of 
the ship. It consists of decks A and B above maindeck and it is 
fully integrated with the watertight hull below.
On maindeck aft, in front of the area with capstans and bol-
lards, a warehouse has been arranged for container storage, 

Hull Tanks Capacity m3 Dw t Type of Space
Ballast water  1130 variable peaks tanks
   side tanks 
   double bottom
  162 anti-roll contents
Void space - - hull side aft
   double bottom aft 
Fuel oil incl. settling tanks 545 489 centre tanktop
Potable water 181 181 double bottom
Bilge, black and grey water 164 75 double bottom
Crew, inventories, provisions  46 accommodation
Cargo    
6 TEU 390 m2 80 warehouse
11 TEU 425 m2 600 weatherdeck-A
Fuel oil tanks 345 0 3 x centre tanktop
Potable water tanks 432 0 4 x side tanks

Tank and cargo capacities; Dw deadweight in tonnes; TEU Twenty foot Equivalent Unit.
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(fi gure 10). The containers will be loaded through pontoon 
hatches by harbour crane. The containers are secured on pre-
pared places, allowing fl ush entrance with the deck. They are 
prepared with tools and stores for the planned maintenance 
activities. Upon arrival, the containers will be unpacked on 
board. Small packages of goods are prepared in the packing 
areas, and shifted by pallet truck to the pallet loading area on 
A-deck. From there the pallets are carried by trolley via the ele-
vator system, to the external loading platforms of the gangway, 
the daughter craft or to the lay down area of the ship’s crane. 
The area on weatherdeck aft is also arranged for container 
storage, but these units are intended for taking return loads 
from the wind turbine, such as waste and replaced parts. 
These loads are also packed on pallets and shifted by trolley. 
The open deck area is sheltered by plated cargo rails fi tted 
with a few alcoves for escape and safety of the deck crew. At 
starboard side, the funnel structure with air inlets and exhaust 
gas piping is integrated with the plated cargo rails, see fi gure 9.Figure 7. Ship and turbine logistics.

Figure 8. Superstructure 

B-deck.

Figure 9. Superstructure 

A-deck.

Figure 10. Hull maindeck.
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Most of the area on maindeck and tweendeck-A is reserved for 
accommodation, see fi gures 9 and 10. The superstructure is 
asymmetric. Where the starboard cabin walls are fl ush with the 
hull side, the portside area has left space for an external walk-
way. The walkway is protected by plated bulwarks and the 
weatherdeck overhead. It connects with the forecastle and it 
provides side entries to the living quarters and packing areas.
Weatherdeck-B is the top of the superstructure (fi gure 8). The 
deck provides space for the mission equipment and several 
smaller pieces of outfi tting. Its forward part has been arranged 
as fl ight deck for Sikorsky S-92A helicopters. The deck struc-
ture extends slightly outside the parallel hull to allow for a cir-
cular part of 20.88 m diameter, as required by CAP 437 regula-
tions. The deck can take an impact load of 12.6 t. It is A-60 fi re 
insulated underneath.

Accommodation and Wheelhouse
The accommodation is arranged on the tweendeck, maindeck 
and on deck-A of the superstructure. The living quarters and 
most of the sleeping cabins are in the midpart, where ship mo-
tions are minimal. The vessel is classed with DNV GL as an OSV 
with the additional notation COMF (C-2, V-2). This means that 
during DP operations, noise and vibration levels in the cabins 
are below IMO requirements (noise minus 5 dB). The accom-
modation outfi tting is comfortable. All cabins are provided with 
Wi-Fi, LAN, telephone and audio/video entertainment system. A 
gymnasium and a sauna are available. Ship owners realise the 
attraction of comfort at sea, especially to personnel from 
ashore, but at the same time, windfarm exploitation costs are 
under serious pressure. Crew comfort may become a winning 
factor in case of personnel shortage. 

Twenty cabins, one-person with private shower, washbasin and 
toilet are available for the ship’s crew. Windfarm technicians 
and specialists are sleeping in ten single and thirty double cab-
ins, all fi tted with shower, washbasin and toilet. All cabins have 
daylight through portholes, a few in the centre from roof lights. 
There are separate day rooms for special personnel and for the 
ship’s crew, but the mess room is for everyone. The entry to the 
living quarter areas with boots on goes via the ”dirty area” on 
deck-A. This includes the male and female changing rooms 
from where a clean entry can be made to the living quarters. 
The bridge deckhouse is mounted on weatherdeck-B. The two 
lower tiers hold offi ces and technical rooms, as well as a hos-
pital (two beds) and a large cinema/conference room. The 
wheelhouse is arranged on top, with bridge wings extending to 
the ship’s sides. The wheelhouse is fi tted with large windows 
all round providing an unobstructed view of the helideck and 
the forward navigational sector. It also overlooks the aft deck 
with the gangway system and the ship’s crane.

Power and Thruster Systems
The vessel is equipped with a diesel-electric power generation 
and distribution system. Four diesel generators (DG) are con-

Electric No Notation Power e-kW Power rpm VAC 60 Hz
Power Supplier
Diesel generator 2 DG1 2350 1800 690
 2 DG2 994 1800 690
Emergency DG 1 EDG 238 1800 440
Shore connection 1  440

Power generation equipment; DG diesel generator; e-kW electrical kilo Watt; rpm revolutions per minute; 

VAC voltage alternating current.

Figure 11. Simplifi ed one 

line diagram.
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nected to the vessel’s electrical network. The network supplies 
690 V, 60 Hz (three phases) electrical power to the propulsion 
drives, bow thruster drives, mission equipment and distribution 
transformers. These transformers produce 440 V, 60 Hz (three 
phases) electrical power for various lower rated consumers and 
to the transformers for the 230 V, 60 Hz (two phases) network.
A simplified single-line diagram is shown in figure 11. The main 
consumers are indicated, including the mission equipment. 
Four switchboards can be separated/interconnected by three 
bus-ties to ensure the required redundancy in DP2 mode. When 
power demands are low and operations permitting, two of the 
three bus-ties can be closed and subsequently one or two gen-
erators be switched off. This can save fuel, avoids unnecessary 
running hours of the machinery, or it may be needed for main-
tenance. So the four switchboards can be reduced to two units. 
The vessel is equipped with two ducted azimuth thrusters at 
the stern. These are needed for propulsion, steering and sta-
tion keeping. The propellers are fixed pitch and controlled by 
variation of rpm via frequency drives. For station keeping, a fur-
ther three bow thrusters have been installed. This concerns 
two tunnel thrusters and one retractable azimuth thruster. In 
retracted mode, the azimuth thruster can also be operating in a 
transverse tunnel. When extended below keel, the ducted pro-
peller unit can rotate freely and holds the vessel on station as a 
single point thruster. The hull is weathervaning downstream, al-
beit within a large watch circle. This mode is being used in 
stand-by condition, with mission equipment stowed, awaiting 
further action. 
The smaller and larger units have been arranged in pairs in the 
engine rooms, enabling different combinations of power gener-
ation when switched off-line, see the table below. 
The bus-ties are closed in all operations, except in DP2 mode 

and during access operations. In low load-mode, power can be 
supplied by two or three diesel generators with one bus-tie 
open. In maximum design condition, all four diesel generators 
are on-line with all bus-ties open.

Mission Equipment
An Uptime offshore access gangway system is mounted port-
side on deck-B, in front of the storage areas. Its pedestal is in-
tegrated in the hull structure through all decks. Its height 
reaches up to approximately 28 m above base. A telescopic 
gangway is fitted to the pedestal and can be elevated to three 
stops. This enables working on several types and sizes of 
windturbines and platforms. The telescopic gangway with its 
base structure, operating cabin and power house can rotate 
approximately 180 degrees around the pedestal. The gangway 
itself can be extended to reach the access platform of a turbine 
transition piece. The gangway is motion compensated to allow 
for dynamic extensions, sway and tilt angles, caused by station 
keeping and the ship’s motions. The watch circles, the control 
and alarm systems of the gangway along with the vessel’s dy-
namic positioning system are designed for operations in Hs = 
2.5 m and Tp = 7.34 sec. However, model tests, mathematical 
simulation and recent full-scale trials demonstrate that the  
vessel’s workability extends to waves well over Hs = 3.0 m.

Height on Foundation m 
High-stroke a.b. 25.45
Mid-stroke a.b. 22.70
Low-stroke a.b. 19.95
Gangway width 1.20
Gangway length max-stroke 23.40
Gangway length mid-stroke 15.40
Gangway length min-stroke 19.40
Gangway width 1.20
Gangway Tilt Angles Degrees
Max-up 20
Max-down 15

Gangway properties; a.b. above base, 4.8 m below summer draft.

The gangway properties as shown in the table are the physical 
capabilities. Operational margins must be observed, dependent 
on conditions. The gangway system is powered by a hydraulic 
power unit (HPU) with two electro motors and pumps, each of 
one hundred per cent capacity. This ensures a safe termination 
of a connection after a possible single point failure. Further-
more, stored power in nitrogen bottles can be released for 
making an emergency retreat. The HPU receives electric  
power from the ship through dual cabling. The controller, sen-
sors and other essential equipment are all redundant. 
The gangway approach manoeuvring is performed as follows. 
After positioning the vessel near the windturbine, with due re-

Actuators No Type Power Properties 
   kW rpm dia (m)
Stern azimuth thrusters  2 FP 2150 0↔1000 2.60
Bow tunnel thrusters 2 FP 860 -1000↔1000 1.99
Bow retr. azimuth thruster 1 FP 860 0↔1200 1.65

Bow and stern thrusters; FP fixed pitch; kW kilowatt; rpm revolutions per minute; dia diameter.

Operation Time  Vs Vw Hs Power  
 % kts kts m Mode
Trial speed - 13.6 10 0.5 3-4 DG
Eco speed 5 12.0  6 0.5  2-3 DG
Harbour preparations 5    1 DG or shore connection
DP-access operations 50 - 15 2.5 4 DG
    mild seas 2–3 DG
Stand-by DP 20 - 20 3.1 2 DG
Stand-by azimuth thruster 20 - 20 3.1 2 DG

Operating conditions and power modes; Vs ship speed; Vw wind speed; Hs significant wave height.
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gard for wind, waves and current directions, the gangway is 
moved out to approach the turbine’s landing structure. The 
gangway is operated manually with automatic motion compen-
sation. After touching the edge of the landing structure, the 
gangway can be switched to bumper mode. The connected 
gangway tip will then be pressing against the landing structure 
with a pre-selected force, with the compensation system for tilt 
and sway angles engaged.
A high elevator trunk is mounted on the vessel, next to the 
gangway pedestal. It starts on maindeck level and its top is  
elevated approximately 29 m above base. Loaded pallet trolleys 
from the packing areas can enter the elevator and be lifted to 
the gangway platform for transfer of packed goods of up to 300 
kg. The same applies to the daughter craft loading platforms 
and the lay down area of the ship’s crane. 
The ship is equipped with a knuckle boom crane with a dynam-
ic capacity of 2.0 t @ 27.5 m for offshore work (5.0 t @ 27.5 m on 
board) and is heave compensated. The crane can also be used 
as back-up for the gangway system and is certified for handling 
a rescue basket. 
The daughter craft supports the vessel’s gangway operations, 
in particular when bad weather is expected. The various teams 
of personnel must be picked-up from the turbines in the field 
and returned to the vessel. Its hull length is 10.3 m and its dual 
waterjet propulsion delivers a cruising speed of over 20 kts. 
Technicians can transfer between the craft and a turbine tran-
sition piece in Hs ≤ 1.20 m. The craft is fitted with two rows of 
four comfort seats and two pilot seats. It can be launched and 
retrieved in Hs ≤ 2.5 m from the recess on maindeck by an over-
head telescopic davit system.

DP-tracking through the Field
During a mission, the Bibby WaveMaster-1 will be out at sea for 
four weeks. Special personnel will be on duty for two weeks 
before their replacement by helicopter or crew boat. During the 
day, all teams of special personnel will be transferred to the 
subsequent turbine structures (four per turbine) and picked up 
after ten to twelve hours. 
This means that the ship is involved in active field operation for 
at least sixteen hours per day. For this purpose, the usual DP- 
tracking mode has been upgraded to an automatic field opera-
tion mode. The DP system can automatically sail the ship up to 
the safety circle of the turbine (approximately 150 m) with a 
speed of 10 kts and continue to move with 0.5 kts before the DP 
operator (DPO) takes manual control. The DPO will select a 
preferred heading and makes the DP system move obliquely 
towards the landing platform for a gangway connection. From 
there, after disconnecting and retrieval, the ship will sail auto-
matically to the next structure and so on. The position and cir-
cles of the turbines have been pre-programmed. In this way, 
the Bibby WaveMaster-1 can serve many turbine structures 
with approximately half hour intervals. 

Performance Guarantee
Of course, the entire operation is weather dependent. Yet, the 
ship’s behaviour in a seaway proved to be very comfortable in-
deed, especially in transverse waves. The optimum behaviour 
as predicted by calculation and model tests, is now confirmed 
by the crew of the Bibby WaveMaster-1. 
The design teams of Damen have achieved their objectives. 
Damen has further refined its simulation models with results 
from laboratory tests using the actual DP control system. 
Damen is now prepared to define a performance guarantee for 
the ASV as requested by the client. This is a major competitive 
achievement.

Figure 12. Gangway 

Access System.
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‘A Signifi cant Accomplishment’ 
De effecten van de Maritime Labour Convention 2006

Een constante binnen het maritieme welzijnswerk is het koopvaardijpastoraat, 
wereldwijd beter bekend als de zeemansmissies. Al meer dan 150 jaar zetten 
dominees, priesters en pastores zich in voor zeevarenden. Dat varieert van 
scheepsbezoek en kerkdiensten tot geestelijke verzorging bij calamiteiten. Zij zorgen 
voor een veilige plek in de havens, een thuis ver van huis. Daarbij staan ze stevig “in 
de wereld” en houden ze zich ook bezig met de ontwikkelingen op welzijnsgebied.

Maritieme regelgeving

Remia, Heinz en aardappeltjes en Oosterse gerechten; omdat ook eten onderdeel van de 

MLC 2006 is, kan elke zeevarende gemakkelijker vragen om het “eigen” voedsel.

Binnen dit werk speelt de zogenaamde Maritime Labour Convention 
2006 (MLC 2006) ook een rol. Dit akkoord, van kracht geworden in 
2013, heeft een grote invloed op het welzijn van zeevarenden. 
Douglas Stevenson, werkzaam bij het Center for Seafarers’ Rights in 
New York en verbonden aan de International Christian Maritime 
Association, noemt de MLC 2006 zelfs een van de belangrijkste ont-
wikkelingen ooit in de maritieme wereld. Volgens hem is het ‘a sig-
nifi cant accomplishment’. De jurist (en oud-zeevarende) is vanaf de 
start in 2001 betrokken geweest bij de “bouw” van het akkoord. Hij 
stelt dat de wetgeving een bredere invloed heeft op de maritieme 
wereld dan alleen de wetten op zich. De MLC 2006 is dus een ty-
pisch geval van “het-geheel-is-meer-dan-de-som-van-de-delen”. 

Volgens Stevenson komt dat onder andere doordat:
• er een minimumstandaard is neergezet; sjoemelen is moeilijk,
• er een level playing fi eld voor de rederijen ontstaat; niemand 

kan onder de prijs gaan zitten door zijn bemanning onder sub-
standaard omstandigheden te laten werken,

• de akkoorden ontworpen zijn om geratifi ceerd en dus ook uitge-
voerd te worden; het zijn geen papieren tijgers, en

• het robuust is, want het is af te dwingen; handhaven is mogelijk 
vanuit diverse partijen.

De procedures hangen in de messroom
Rijk van Lent, werker voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam, 
kan dit beamen. Met bijna dertig jaar ervaring met zeevarenden die 
onder moeilijke en soms ook laakbare omstandigheden moeten wer-
ken, ziet ook hij een verbetering. Een belangrijk wapen, zo zegt hij, 
is dat de slagkracht van de MLC 2006 wordt bepaald door Port State 
Control. Een surveyor kan nu een schip aanhouden op grond van het 
akkoord. Vroeger kon dat niet. Hij geeft als voorbeeld dat wanneer 
mensen langer dan een jaar aan boord zitten, of wanneer het con-
tract afgelopen is, het schip niet mag varen als de bemanning niet 
gewisseld wordt. Eventueel kan dat nog in een volgende haven, 
maar langer aan boord laten mag niet. 
Een ander voorbeeld: als er geen loon betaald is aan het eind van 
de maand, dan krijgt een bedrijf nog tien dagen de tijd om te betalen, 
of in de volgende haven. Zo niet, dan wordt het schip aangehouden.
De bemanning moet wel zelf de knelpunten aangeven, anders kan 
er geen actie worden ondernomen. Maar, zo constateert Van Lent, 
met de MLC 2006 is ook het algemeen bewustzijn toegenomen; het 
is geen geheimzinnig onderwerp meer. De procedures hangen bij 
wijze van spreken in de messroom.

Bewust van sociale en culturele omstandigheden
Eigenlijk is er bij de “goede” rederijen niet veel veranderd. Zij werk-
ten al volgens een bepaalde standaard. De praktijk is echter weer-
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barstig; bij andere rederijen kan het minder soepel lopen. Men is 
zich echter bewuster van de standaard. Zo ziet Van Lent meer aan-
dacht voor de culturele en sociale omstandigheden aan boord. Hij 
geeft als voorbeeld het eten. Een basisvoorwaarde – iedere zee- 
varende kan je vertellen wat er gebeurt als de pot niet goed is. Met 
de MLC 2006 heeft een zeevarende recht op eten waaraan hij ge-
wend is in de eigen cultuur. Een Filippino hoeft dus geen aard- 
appelen te eten – behalve als hij dat wil natuurlijk. Twintig jaar ge- 
leden was dat wel anders volgens Van Lent.
Regelmatig waren er conflicten omdat die ene Nederlander aan 
boord elke dag rijst moest eten, of die juist bepaalde dat de Indone-
sische of Filippijnse bemanning aan de piepers moest. Mensen die 
niet lekker eten, werken ook niet lekker. Het is voorgekomen dat  
een zeeman ondervoed in het ziekenhuis terechtkwam omdat hij  
het eten aan boord letterlijk niet door zijn strot kon krijgen. Doordat 
iets als eten en de sociaal-culturele betekenis is genoemd binnen 
de MLC 2006, kan een zeevarende gemakkelijker vragen om het  
“eigen” voedsel. Er ontstaat dus geen probleem.

Ontworpen om te voorkomen
Het akkoord is geen statisch gegeven. Stevenson zegt nadrukkelijk 
dat met het in werking treden van de MLC 2006, er geen proces is 
afgesloten, maar dat het eigenlijk een begin is. Inmiddels is al een 
aantal wijzigingen en/of verbeteringen (amendementen) doorge-
voerd. Elk land dat de MLC 2006 heeft geratificeerd, is gebonden 
aan deze amendementen. 
Een daarvan, dat van kracht is sinds januari 2017, is dat elk schip 
bewijs moet leveren dat het financieel verantwoordelijk kan zijn 
voor het operationele reilen en zeilen. Het is klip en klaar dat dit een 
goede bescherming voor de zeevarenden biedt. Natuurlijk wordt er 
al sinds mensenheugenis gebruikgemaakt van de P&I Clubs en een 
goede verzekering kan een hoop leed oplossen, maar ook hier geldt: 
een aanvulling als deze doet meer. Het is ontworpen om te voor- 
komen. Als een schip al financieel gezond moet zijn om überhaupt 
te kunnen varen, zal ook dát probleem niet ontstaan.

Erkenning voor de expertise van de zeemansmissies
De zeemansmissies wereldwijd zijn ondertussen zeer positief over 
het akkoord als het gaat om zeevarenden. Ook voor het werk van de 
pastores heeft het gevolgen. Nu in veel havens, zoals aanbevolen in 
de MLC 2006, zogenaamde “Port Welfare Committees” zijn opge-
richt, worden hun mogelijkheden verruimd en is er meer erkenning 
voor hun expertise. Een havenwelzijnscomité helpt ook bij de zoek-
tocht naar financiële steun. Het netwerken wordt gemakkelijker – 
de spelers in het veld zijn nu bekend, zoals de havenmeester, de 
agentschappen, de bedrijven.
De verschillende zeemansmissies vormen een duidelijker aan-
spreekpunt. De politie kan nu bijvoorbeeld de missies gemakkelijker 
benaderen en reageren kan dan gezamenlijk. Uiteindelijk is dit ook 
weer bevorderlijk voor het welzijn van de zeevarenden.

Werk in uitvoering
Diaconaal werker Van Lent heeft een droom, namelijk dat Port  
State Control als er een klacht is niet alleen het schip aanhoudt, 
maar ook het voortouw neemt als het gaat over de procedure.  
Want een schip aanhouden is eerlijk gezegd niet al te moeilijk,  
maar wel wat er daarna gebeurt. Want wat als er een probleem is, 
bijvoorbeeld met de verzekeraar, of als een bank geen geld wil  
voorschieten? Dat men dan kan zeggen: ‘We hebben dit probleem, 
wat gaan we eraan doen?’ Dat de lijn die er vanuit de MLC 2006 ligt 
ook gezamenlijk getrokken kan worden, structureel. Dat het niet af-
hangt van toevallig een kerk of een vakbondsman die meer dan zijn 
best doet.
Stevenson ten slotte: ‘Aanvullingen zullen altijd noodzakelijk blijven, 
de MLC 2006 is een werk in uitvoering. Ook de zeemansmissies en 
de pastores zullen zich daarmee bezig moeten houden. Dat hoort bij 
hun werk. En iets anders, zeevarenden kunnen nog steeds terug-
houdend zijn om zich op de MLC 2006 te beroepen, omdat ze bang 
zijn voor repercussies. Ook al zijn ze volledig gerechtigd het ak-
koord te gebruiken. Of deze angst gerechtvaardigd is, zal de toe-
komst leren.’

 Ook de zeemansmissies spelen een rol in het verder uitwerken van de MLC 2006, want zij 

kennen het wereldje en staan in direct contact met zeevarenden.
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Door A. Gibbins

How Classifi cation Societies 
Change Their Rules

At regular intervals, classifi cation societies change their Rules in order to keep 
requirements relevant in connection with developments taking place in the 
maritime industry. Recently, Lloyd’s Register issued Notices No. 7, 8 and 9 to their 
existing Rules and Regulations and this article describes how this process works 
and gives some details about the background of these three specifi c Rule Notices. 
Other classifi cation societies have similar processes to keep their Rules up to date. 

Rules & Regelgeving

LR recently 

adapted its rules 

to incorporate 

the latest 

understanding of 

container stack 

behaviour.

Lloyd’s Register’s rule development community devotes a consider-
able amount of time and resources into looking at change in the in-
dustry and the impact (both positive and negative) it may have on 
vessel design, construction and operation. In recent years, the mar-
itime industry has seen signifi cant change, caused by a variety of 
factors including the fl uctuating oil price, the rapid pace of change 
of technology, ever-increasing computational power and new anal-
ysis and certifi cation techniques. It can be diffi cult to keep up with 
how these changes will affect you. However, to assist with this, one 
of the outputs of LR’s monitoring are biannual updates to the Lloyd’s 
Register (LR) Rules and Regulations for Classifi cation .
Amongst the recently released Notices detailing the updates made 
to the “Rules and regulations for the classifi cation of Ships, July 
2016”, were a number of improvements including the introduction of 
a number of new notations associated with emissions abatement, 
amendments to the container securing and analysis requirements 
associated with the BoxMax notion and diversifi cation of the shear 

force distribution curves based on ship type. These carefully con-
sidered updates leverage LR’s rigorous Rule development process 
to assess the need to update requirements and, where appropriate, 
develop Rule solutions. Drivers for Rules can come from a number 
of sources including academia, technology development, feedback 
on existing requirements or the statutory sphere, but not all warrant 
a Rule change.
The thorough and robust assessment of a Rule proposal includes 
impact assessments, reviews by internal subject matter experts and 
external review by a wide group of industry experts known as the 
Lloyd’s Register Technical Committees (TCs). 

Emission Abatement
The proposal introducing a suite of new emission abatement nota-
tions was put forward as recognition and incentive to clients mak-
ing the extra effort to install an emission abatement plant, or inten-
tionally designing their vessels so that such plant could safely be 
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added in the future. The associated design work (and equipment) is 
an added cost to clients, so recognition should be given, but the 
new notations also demonstrate to all looking at the register of 
ships that the vessel is suitably prepared for the future as emissions 
regulations become stricter. 
For these notations, the technology must comply with LR’s existing 
requirements for emission abatement plants contained in Part 5 of 
the Ship Rules. In the technology-ready case, the level of readiness 
is appraised and the notation adjusted accordingly (from a prelimi-
nary assessment, to a full consideration of the proposed system in-
cluding structural loading, electrical and control arrangements and 
tank requirements). As the notations are built around existing re-
quirements, the TC did not need to deeply consider the technical 
justifications associated with this proposal, but rather could focus 
on the question of whether the presented solution was addressing 
market demand and provided a suitable value to the industry.

Container Securing Arrangements
Unlike the notations above, the amendments to the BoxMax require-
ments included an element of change to the technical requirements 
within the Rules. The proposal associated with this Rule amendment 
had three main goals; to further refine the existing requirements 
based on industry feedback, to increase the accuracy in the wind 
loading models and to provide an optimised solution for lashing re-
quirements for limited duration voyages.
Clients require container stacks to be optimised for loading and 
transporting. Although the previous Rules catered for specific voy-
age and weather conditions, these provisions only function at their 
best if the analysis method also uses the latest understanding of 
container stack behaviour (new lashing arrangements are being 
adopted by industry). It also has to be noted that wind loadings are 
an essential part of the loadings of individual stacks and that for an 
appropriate model they must be predicted and applied correctly. 
Through continued research and refinement of the models, it has 
become apparent that LR is in a position to implement limited voy-
age factors.
In considering all of these points, the author was able to draft a 
solution that was able to satisfy all of the stated goals. The first was 
achieved by utilising feedback and developments in the field to inte-
grate changes such as:
• Removing the weather dependent factor for whipping accelera-

tion, as it became clear that this was always equal to unity.
• Enhancing the clarity of requirements relating to transverse and 

longitudinal loads application to longitudinal and athwartships 
stowed containers.

• Refining and expanding the “overstow” condition for the in-hold 
stacking tables.

• Extending the range of applicability of the requirements to in- 
clude 48 and 53 ft containers.

The second goal was achieved by implementing a new set of formu-
lae that describe wind loadings on containers. These loadings are 
based on Computational Fluid Dynamics (CFD) calculations of vari-

ous stack arrangements on several vessels. The CFD assessment 
looked at the effects of roll angle, outboard stacks lower than in-
board stacks, shielding from wind by other stacks and wind direc-
tion. Wind force interaction between containers in differing bays 
was also investigated.
Additionally, the analysis method for container stacks was reviewed 
and subsequently removed, hence allowing the use of individual or 
proprietary analysis methods. To save losing the previously present-
ed information, it has been migrated to a Guidance note for those 
that wish to use the LR developed method.
The third goal is achieved by implementing a new notation feature 
of BoxMax. This feature is denoted with the letter L (limited duration 
voyage) and is to be accompanied by the V (voyage dependency) 
and W (weather dependency) features to give BoxMax (V, W, L).
For this notation, the application of weather dependent factors is 
extended (or further restricted) to limited duration voyages. Under a 
predefined procedure and using factors provided by LR, the cargo 
planner and master can decide to keep their lashings to the mini-
mum required for a limited duration voyage. The length of the voy-
age and the duration of the cargo planning prior to departure, in 
combination with the limited validity of weather forecasts, make this 
procedure short, but directly targeted at the client’s needs.
The development and changes listed above are fully supported by 
documented in-depth numerical investigations and technical dis-
cussions to allow LR to fully trace the development of the changes 
and support any technical questions.

Shear Force Distribution for Container & Passenger Ships
As part of this series of rule changes, the assumed distribution of 
shear forces along the length of both container and passenger 
ships were revised. 
In the case of container ships, the author noted that IACS has left 
the consideration of the critical locations for global strength as-
pects outside the 0,2 L – 0,75 L extent to the discretion of the individ-
ual Class Society. Currently, for these locations, the Rules require 
that they be assessed using the Bending Moment and Shear Force 
distributions given in IACS Unified Requirement (UR) S11A. How- 
ever, the UR S11A Shear Forces are much higher at the ends of the 
ship than those determined using UR S11, yet both are equally ac-
ceptable. In addition, the Rules also needed to be updated to sup-
port changes to the supporting ShipRightTM whipping and springing 
procedure. 
In this case, as with the others incorporating a technical change, 
the author undertook a technical study to support their proposed 
changes. A series of four complete finite element models of con-
tainer ships was used and a non-linear ship motion analysis was 
carried out using an Equivalent Design Wave approach where the 
regular wave height and length have been selected to produce the 
required Rule wave bending moment. The results of the study were 
the instantaneous wave shear force distributions along the length 
of the ship (considering twenty time steps within one wave cycle), 
an example of such results are shown in figure 1. The results of the 
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In conjunction with the updates to the container ship LR shear force 
distribution, LR opted to undertake a similar activity for passenger 
ships. As detailed in the technical background of the proposal, in 
this case the author utilised the ShipRightTM Structural Design As-
sessment Procedure for Primary Structure of Passenger Ships and 
the inherent response based analysis methodology. This analysis 
provided accurate data on the shear force distribution of modern 
vessels and the result of which is to allow for an adjustment in the 
prescriptive requirements.

Goal Based Approach
As the above examples show, the numerous considerations that are 
applied to the Rule amendment processes may not be visible to all, 
but importantly, they are present in every amendment to the Rules 
that LR makes. 
The discussions and drivers for any Rule change are robustly con-
sidered in LR using a number of suitably qualified experienced per-
sons and up-to-date methods for analysing the proposal, including a 
goal based approach to Rule development, application of common 
content and collaborative working. If further information on the ra-
tionale behind any of LR’s Rule amendments is required, LR’s knowl-
edgeable Rule authors are always on hand to provide this. 

Rules & Regelgeving

investigation clearly demonstrated that the tapered vertical wave 
shear force distribution detailed in UR S11A was conservative at the 
aft end for the hogging case. However, the distribution in the aft re-
gion presented in UR S11 fit well with the results and so was imple-
mented. 

Figure 1. 

Example of a 

shear force 

distribution 

result from non-

linear analysis.

Energy Saving Devices in ISP
International Shipbuilding Progress (ISP) aims at publishing peer-reviewed 
articles on a wide scope of topics related to ship design, shipping and 
production and as such, may also be of interest to SWZ|Maritime’s readers. 

ISP was started in 1954 by prof. Jaeger, ir. Spuyman and mr. Zanen, 
and has become internationally valued. Traditionally, the Editor-in- 
Chief is the professor in Ship Hydrodynamics of the TU Delft. In 
June 2017, professor Riaan van ‘t Veer took up this position after 
professor René Huijsmans retired, from June 2017. 
During recent years the majority of papers submitted concerned (a 
wide range of) hydrodynamic topics. ISP likes to encourage authors 
to also submit articles about ship design, ship building and construc-
tion, ship stability (and safety in general), issues related to ice, ship 
propulsion systems, control systems, human factors and so on. 
ISP Volume 63 (numbers 3, 4 of 2016/2017) is a special issue about 
the European Union (EU) project GRIP (Green Retrofitting through 
optimisation of hull-Propulsion Interaction). The project addressed 
aspects of fitting Energy Saving Devices (ESDs) to existing ships, 

such as: the working principles of ESDs, the development of an Ear-
ly Assessment Tool (EAT) to estimate the energy saving potential of 
a specific ESD for a specific ship, structural aspects (loads, fatigue 
and vibrations), and the shipyard process to fit an ESD to a ship of 
which the hull geometry is not exactly known. Within the project, a 
specific ESD has been designed, built and tested on full scale.
This ISP issue contains nine articles, covering all aspects, from  
estimating the power saving potential to the actual design and con-
struction of ESDs, fitting them to a ship and full-scale testing. 
Info: www.iospress.nl/journal/international-shipbuilding-progress, 
www.mkc-net.nl/kennisontwikkeling/isp-journal, info@iospress.nl or 
info@ispjournal.eu

By ir. J.T. Ligtelijn, Secretary of the ISP Foundation.

Wetenschappelijk onderzoek
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Japanese Ferries with Air Lubrication 
Japanese ferry company Shin Nihonkai has commissioned two 25-
knot ro-pax vessels, the Lavender and Azalea. Ships for 600 passen-
gers, 150 trailers and 22 cars or other permutations. The efficient hull 
body has the waterline increased by a near-vertical stem. Hydro- 
dynamic efficiency has further been enhanced by the Proximity 
Twin-Screw System and the Mitsubishi Air Lubrication System 
(MALS). Air from an electric motor driven blower is directed to outlet 
chambers in the hull bottom and immediately forms bubbles when it 
leaves the outlets due to the shearing force of the friction against the 
seawater. This system has been applied to a number of vessel types, 
including bulkers, cruise ships, heavy load carriers and ferries. 
MALS is claimed to achieve net energy savings of some four to  
seven per cent, depending on specification. (Motorship) 

Survey Reveals Sulphur Cap Uncertainty 
A survey by ExxonMobil has found that many vessel operators feel 
unprepared to comply with the 2020 0.5 per cent global fuel sulphur 
limit set by the International Maritime Organization (IMO). Results 
show a sense of uncertainty, with seventy per cent saying they do 
not believe the marine sector is ready for the deadline. The survey 
also showed that the makeup of marine fuel post-2020 is of concern 
to the industry, with 32 per cent predicting that a combination of 
heavy fuel oil, marine gas oil and other fuels and blends will be used. 
31 per cent expects a growth in the adoption of LNG as a marine fuel. 
According to ExxonMobil, the survey shows a multi-fuel future is 
likely and that there is not one obvious fuel solution that will apply to 
all vessels. The cost implications of the cap were also highlighted as 
a potential challenge; 53 per cent of the respondents predicted an 
increase in fuel spend. (The Marine Professional) 

REG Launches New Yacht Code
A new yacht code has been launched at the Global Superyacht Fo-
rum in Amsterdam. This REG (Red Ensign Group) Code has taken into 
account all the expertise gained across almost two decades of regu-
lating the large yacht sector since the first version was published by 
the Maritime & Coastguard Agency in 1997. The new code, which is 
made up in two parts, combines the Large Yacht Code 3 and the Pas-
senger Yacht Code into one document and will come into force on 1 
January 2019. According to the writers, the regulations remain most-
ly the same as in the original codes, but they are to ensure that with-
in this prescriptive framework, there are equivalent arrangement 
clauses. These support innovation and point to alternative SOLAS 
design routes and allow for different solutions that would be just as 
safe as the prescriptive one. REG is a group of British shipping regis-
ters, made up of the UK; the Crown Dependencies, such as the Isle of 
Man, Guernsey and Jersey; and the UK Overseas Territories, such as 
the Cayman Islands and Gibraltar. (World Maritime News)

Cargo Vessels Get Bigger, Except Tankers
The table shows how the average deadweight of the most common 
types of cargo ships have changed over the past twenty years:

Average ,000 DWT January 1997 January 2017 Change
Gascarriers 15.1 32.6 116%
Container ships 23.9 48.7 104%
Bulkers 48.0 73.5 53%
Tankers 88.8 88.0 - 1%
(Clarksons Research)

First Unmanned Vessel Joins UK Ship 
Register
The vessel C-Worker 7, owned by the company ASV unmanned  
marine systems, is the first unmanned unit ever being registered  
with the UK Ship Register. The vessel will be used for work such as 
subsea positioning, surveying and environmental monitoring. It can 
be used under direct control, semi-manned or completely unmanned. 
It may carry out these tasks without the need of a ship on station or 
seabed anchoring. C-Worker 7 can integrate a variety of payloads 
including multi-beam, USBL (acoustic positioning), CTD (measuring 
conductivity, temperature and depth) and ADCP (acoustic doppler 
water current velocity measuring) via exchangeable payload frames. 
Other applications include security and surveillance, hydrocarbon 
detection and marine construction surveys. The unit is self-righting 
(loaded or light), suitable for launch from a mothership or by shore 
side crane, has fully redundant power propulsion and communica-
tion systems, a moonpool and a maximum speed of 6.5 knots. It can 
operate at sea for thirty days. (World Maritime News) 

Door ir. W. de Jong

Lifeboats Go Electric
Diesel engines have been the standard for powering ships’ lifeboats, 
such as davit-launched and freefall types. With the advances in 
electric propulsion and batteries, lifeboat manufacturers claim elec-
tric power could bring significant advantages. According to lifeboat 
specialist Verhoef, about 75 per cent of lifeboat inspection time is 
taken up with the maintenance of the diesel engine alone. Because 
of the reduced range under electric power, Verhoef’s development 
focused on the offshore oil and gas freefall lifeboat sector, where it 
can be expected that rescue from the lifeboat will not take long or 
involve sailing long distances. After R&D, Verhoef has successfully 
tested the first freefall lifeboat powered by an electric motor, which 
uses the most advanced type of lithium-ion battery packs currently 
available. Yet, electric propulsion of lifeboats is presently not permit-
ted under IMO rules. So before such boats will be formally accepted, 
the IMO “alternative design and arrangements“ approach as set out 
in SOLAS Regulation III/38 will have to be passed. (Fairplay) 
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Noordam – Het verhaal van vier  
HAL-schepen

De Holland-Amerika Lijn heeft altijd van tradi-
tionele scheepsnamen gehouden. De in 1873 
als Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart 
Maatschappij opgerichte rederij gaf een pas-
sagiersschip zesmaal de naam Rotterdam. Vijf 
keer werd het Statendam en ook Maasdam. 
Viermaal werden de namen Edam, Nieuw Am-
sterdam, Veendam en Noordam gekozen. Op 
alle cruiseschepen van de sinds 1989 in Ame-
rikaanse handen zijnde Holland America Line 
staan nog steeds Nederlandse scheeps- 
namen. 
Dit boek gaat over de geschiedenis van de 
vier schepen die in een tijdsbestek van ruim 
honderd jaar de naam Noordam hebben ge-
voerd. Het eerste schip was van 1902, het 
tweede van 1938, het derde van 1984 en het 
vierde kwam in 2006 in de vaart. De eerste 
Noordam overleefde tweemaal (zonder slacht-
offers) een explosie van een zeemijn, de twee-
de speelde als troepentransportschip voor 
geallieerde militairen van 1942 tot 1945 een 
belangrijke rol in de Stille Oceaan, de derde 
Noordam was een van de eerste specifiek ge-
bouwde cruiseschepen van de rederij en is 
nog steeds in de vaart als Thomson Celebra- 
tion. De laatste Noordam is een van de vier 
luxueuze cruiseschepen van de Vista-klasse 
van de HAL. 
Maritiem auteur Bram Oosterwijk publiceerde 
in 1998 al een boek over de zes HAL-schepen 
die de naam Rotterdam kregen (de zesde 
vaart nog steeds). Met het fraai geïllustreerde 
boek “Noordam – Het verhaal van vier HAL- 

schepen” beschrijft hij de bouw, de inrichting, 
de reizen, de talloze bekende en nog niet eer-
der gepubliceerde wederwaardigheden en de 
vele herinneringen van zowel bemannings- 
leden als passagiers van de vier schepen. 
Helemaal toevallig was de keuze voor de 
Noordam niet. Mr. Gijs Noordam – maritiem 
advocaat in Rotterdam en fervent scheep-
vaartliefhebber – is een goede relatie van de 
auteur. Hij was de stimulator van het boek- 
project over de Noordam-schepen hoewel hij 
vooral interesse heeft in de tweede Noordam. 
Die belangstelling is te herleiden naar zijn fa-
milienaam en zijn werk in de maritieme advo-
catuur. Toch hebben Oosterwijk en Noordam 
er nog vijftien jaar over gedaan voordat zij uit-
eindelijk het besluit namen het interessante 
onderwerp toch maar eens op te pakken. On-
opgehelderd is de toch wel wat mysterieuze 
scheepsnaam van de schepen: waarom was 
die niet Noorddam of Noorderdam? Waarom 
wél Noordam? Oosterwijks speurtocht naar 
de oorsprong van die naam is zonder resul-
taat gebleven. Dat neemt niet weg dat hij 
weer een belangrijke episode van de HAL- 
historie heeft uitgediept en beschreven.
Noordam – Het verhaal van vier HAL-schepen, 
192 pagina’s, afbeeldingen, formaat 29,5 x 21 
cm, ISBN 9789491354694, Coolegem Media, 
Rotterdam, prijs € 24,95, info:  
www.coolegem-media.nl

Een Terschellinger zeilvaartkapitein – 
Reizen en lotgevallen van Sies Jans 
Rotgans

Min of meer toevallig kwam Bram Oosterwijk 
in contact met de Stichting Jacob Spin, een 
initiatief van ing A.L.B. (Ab) Küchler, architect 

in Maassluis. De auteur kende de stichting 
niet, want die bestond nog niet toen zijn boek 
“Wind in de zeilen” over het leven en de wer-
ken van de Amsterdamse scheepstekenaar en 
schilder Jacob Spin (1806-1875) in 2005 ver-
scheen. Zo kwam Oosterwijk op het spoor van 
een dagboek van de van Terschelling afkom-
stige zeeman Sies Jans Rotgans (1805-1857) 
die tijdens zijn betrekkelijk korte leven op zee 
en aan de wal heel wat heeft meegemaakt. 
Als jongen van tien ging hij al op het schip van 
zijn vader naar zee. Hij klom snel op tot gezag-
voerder van zeilschepen die met lading en 
passagiers op Nederlands-Indië voeren. Zijn 
levensverhaal had hij jarenlang nauwgezet 
bijgehouden in een schrift dat hij “Reizen en 
lotgevallen van Sies Jans Rotgans” noemde. 
Maritiem auteur Oosterwijk heeft zijn levens-
verhaal authentiek overgenomen en van een 
groot aantal annotaties en aanvullingen voor-
zien. Rotgans overleed in 1857 onverwacht in 
St. John, New Brunswick, toen hij voor zijn  
reder Gebr. Hartsen als toezichthouder op de 
bouw van het zeilschip Acadia in Canada was.
Enkele schepen waarop Rotgans heeft ge- 
varen, zijn door Spin, een tijdgenoot van Rot-
gans, op aquarel vastgelegd. Het mooi geïllus-
treerde boek wordt gecompleteerd met een 
uitgebreid hoofdstuk over de maritieme histo-
rie en betekenis van het Waddeneiland Ter-
schelling en een hoofdstuk over Spin. In feite 
een aanvulling op het eerder verschenen 
boek “Wind in de zeilen”, waarbij vooral een 
aantal rampen van zeilschepen is beschreven 
en afgebeeld.
In tegenstelling tot zijn eerste boek over Spin, 
kon Oosterwijk bij deze laatste uitgave terug-
vallen op de Stichting Jacob Spin. De Stichting 
stelt zich onder andere ten doel afbeeldingen 
van de door Spin vervaardigde scheeps- 
portretten bijeen te brengen en deze voor het 
nageslacht te bewaren. Uiteindelijk moet dat 
leiden tot een oeuvrecatalogus van zijn werk 
om daarmee een belangrijk deel uit de Neder-
landse maritieme geschiedenis vast te leg-
gen. Spin vervaardigde tussen 1824 en 1873 
honderden scheepsportretten, vaak op ver-
zoek van kapiteins of in opdracht van reders. 
Een groot aantal hiervan is te zien op de web-
site www.jacobspin.nl.
Een Terschellinger zeilvaartkapitein, 168 pagi-
na’s, afbeeldingen, formaat: 22 x 22 cm, ISBN 

Door G.J. de Boer
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97894912350649, Coolegem Media, Rotterdam, 
prijs € 21,95, info: www.coolegem-media.nl

J.G. Bröerken Scheepswerf 
Westerbroek

Vanuit het keukenraam van de boerderij van 
zijn ouders tegenover de werf van Bröerken 
en met zicht op het Winschoterdiep zag Simon 
Marrink al op jonge leeftijd tijdens de naoor-
logse gloriedagen van de Groninger scheeps-
bouw regelmatig nieuwe coasters voorbij  
varen. Ook werd hij door zijn vader en moeder 
vaak meegenomen naar de spectaculaire 
dwarsscheepse tewaterlatingen. Hier werd in 
feite de basis gelegd voor de interesse voor 
een belangrijke episode van de geschiedenis 
van de Groninger scheepsbouw en kustvaart, 
en dan met name voor de Scheepswerf Wes-
terbroek van J.G. Bröerken. Een interesse die 
pas jaren later – in 1988 – echt vorm kreeg. 
In bijna dertig jaar van grondig historisch on-
derzoek haalde Marrink heel veel informatie 
boven water wat heeft geresulteerd in een 
uniek boek. Behalve de geschiedenis van de 
werf is ook de levensloop van alle door de 
werf gebouwde schepen uitvoerig en gede-
tailleerd beschreven. De historie van de werf-
gebouwen gaat zelfs terug tot het jaar 1902. 
Toen werden de eerste werfgebouwen van 
Wortelboer & Co. gebouwd aan het Win- 
schoterdiep in Westerbroek, op de plek waar 
Bröerken zijn werf begon. Tegenwoordig zijn 
de nog bestaande gebouwen als jachtwerf in 
gebruik. De werf en de kielbalk zijn door de 
gemeente Hoogezand-Sappemeer aange- 
wezen als gemeentelijk monument. 

Op 5 mei 1928 richtten Johannes Gerardus 
Bröerken en Hinderikus Johannes Jacobus 
Muller de NV Scheepswerf Foxhol op, ook  
wel bekend als Bröerken & Muller. Eind 1940 
kon Bröerken zich door Muller laten uitkopen 
en kon hij het terrein met opstallen van de 
voormalige en in 1933 failliet verklaarde werf 
van Wortelboer & Co. kopen waar hij met zijn 
drie zonen zijn eigen onderneming kon vesti-
gen. 
Al op 28 december 1940 ontving Bröerken de 
eerste opdracht van E. & A. Scheer in Amster-
dam voor een raised-quarterdeck-coaster, de 
Antoni, die de werf direct na de oorlog mocht 
bouwen. Tijdens de oorlog zijn voornamelijk 
sleepschepen, tanklichters en landingsvaar-
tuigen (bouwnummers 102-126) voor Duitse 
rekening gebouwd. Op 5 december 1946 kon 
dan eindelijk worden begonnen aan bouw-
nummer 101, de Violette Erica, voor E. & A. 
Scheer. Tot 1972 werden niet alleen schepen 
voor de KHV gebouwd, maar ook een aantal 
lichters en binnenvaartschepen. Van 1963 tot 
1965 werden drie casco’s van trawlers in op-
dracht van Gebr. Boot en drie casco’s voor 
motorjachten gebouwd. Begin jaren zeventig 
ontstonden liquiditeitsproblemen en door ge-
brek aan nieuwe opdrachten is na ruim 32 
jaar besloten de activiteiten te staken. Op 10 
oktober 1972 werd het laatste schip, de Bot-
tensee (bouwnummer 195), opgeleverd. 
Het door de auteur in eigen beheer uitge- 
geven boek is geïllustreerd met 188 foto’s van 
goede kwaliteit. Met de nodige anekdotes, 
achtergrondinformatie en veel feiten is dit 
boek een naslagwerk voor iedereen geïnte-
resseerd in de lokale geschiedenis en de  
Groninger scheepsbouw. 
J.G. Bröerken Scheepswerf Westerbroek – 
Coasterbouwers aan het Winschoterdiep, 278 
pagina’s, afbeeldingen, formaat 29 x 21,5 cm, 
ISBN 9789082633801, prijs € 37,50 plus € 6,95 
verzendkosten binnen Nederland,  
info: simon.marrink@ziggo.nl

Scheepswerf Boot 1877-1979 Leiderdorp 
& Leiden
Ruim honderd jaar is in Leiderdorp en Leiden 
de Scheepswerf Boot gevestigd geweest. In 
1877 kocht Jacobus Boot circa 81 are land op 
het Waardeiland in Leiderdorp waar hij de 
Scheepsbouwerij De Waard begon. Eerst zijn 

houten schepen gebouwd voor het vervoer 
van groente en fruit afkomstig uit de omge-
ving van Leiderdorp. In 1903 is een tweede 
scheepswerf geopend aan de Zijl, later de 
hoofdvestiging. In de Eerste Wereldoorlog is 
de werf zich vooral gaan toeleggen op de 
bouw van stoomtrawlers, loggers en sleep- 
boten en aan het eind op hektrawlers voor op-
drachtgevers uit Scheveningen, Katwijk en 
zelfs Canada. In ruim honderd jaar werden 
bijna 1500 schepen gebouwd en aan het eind 
grote hektrawlers. Het bedrijf groeide uit tot 
een van de grootste werkgevers van Leider-
dorp met in de hoogtijdagen meer dan 350 ar-
beiders. Andere takken van de familie hadden 
scheepswerven in Woubrugge (1847-1981), 
Gouwsluis/Alphen aan den Rijn (1851-1977) en 
Vrijenban/Delft (1856-1988). 
Over de werf in Leiderdorp/Leiden heeft War-
ner Veltman een bescheiden boekje geschre-
ven met veel wetenswaardigheden, maar he-
laas zonder werflijst. Het is verkrijgbaar in het 
Leiderdorps Museum. Jammer dat er niet 
eens een compleet boek is geschreven vanuit 
scheepsbouwoptiek over de familie Boot en 
hun werven. Tot dusver moeten wij het doen 
met het hierboven beschreven boekje, “Hon-
derd jaar schepen en veertig jaar motoren”, 
gedenkboek uitgegeven bij het jubileum van 
D. en J. Boot NV Alphen aan den Rijn, 1951 
door K. Norel en “Schepenboek De Dageraad 
v/h Wed. J. Boot, Woubrugge 1847-1981” (al-
leen binnenvaartschepen) onder redactie van 
Miny Lemkes-van Wijk (2005).
Scheepswerf Boot 1877-1979 Leiderdorp & 
Leiden, 78 pagina’s, afbeeldingen, formaat 15 
x 21 cm, ISBN 97890815891-3, tweede druk,  
prijs €9,50, info: www.leiderdorpsmuseum.nl
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Handling Mooring Lines Requires Experience
Mariners’ Alerting and Reporting Scheme

Mooring Fatality: Mars 201770
Edited from official report no 02-2017, Marine 
Safety Investigation Unit, Malta
A ro-ro passenger vessel with a skeleton crew 
of four (master, chief engineer, bosun and en-
gine rating) was being manoeuvred out of dry 
dock, dead-ship, but with two tugs. Further 
work was to be done alongside in order to 
bring the vessel up to operational status. The 
berth to which the vessel was assigned, was 
shorter than the vessel itself, so that nearly 
half of the vessel was not lying flat on any sort 
of fender.
Extra manpower was provided by seven dry 
dock employees at the mooring stations. The 
tug boats were made fast fore and aft. One 
crew member and four shipyard personnel 
were assigned to the forward mooring station, 
while at the aft mooring station, there were 
two crew and three shipyard personnel. Ap-
parently, the stern line was passed around a 
lower pedestal fairlead and in between the 
two aftermost button-rollers and sent ashore. 
A second line at the aft mooring station was 
sent ashore as a spring and was fed around a 
higher pedestal fairlead and between the two 
forwardmost button-rollers. This resulted in 
the aft spring line being higher than the stern 
line yet crossing from below this line, causing 
an upward thrust on the lower pedestal fair-
lead.
At some point in the manoeuvre, the aft spring 
line came under extreme tension. The stern 
line absorbed some of the tension, which was 
transferred to the lower pedestal fairlead. Un-
expectedly, the roller fairlead was launched 
from its pedestal, fatally injuring one of the 
shipyard personnel.
Some of the findings of the official report were:
• The immediate cause of the accident was 

the failure of the two ten millimetre bolts 
holding the roller-keep in place, which 
sheared off under the tension generated 
by the mooring ropes.

• The berth configuration, which supported 
only half of the vessel, and the position of 
the fender contributed to a turning moment 

that could easily cause uneven tension on 
the fore and aft mooring ropes.

• The handling of mooring ropes was not 
discussed, nor were the dangers associ-
ated with mooring stations. 

• None of the seven shipyard personnel 
present at the mooring stations on board 
the vessel had any training in mooring  
operations.

• The crew members at the aft mooring sta-
tion did not have the necessary experi-
ence and knowledge to handle mooring 
ropes safely.

Lessons Learned
• Mooring a vessel involves great stresses. 

Always have experienced and sufficient 
crew to handle mooring lines.

• Never cross your mooring lines and never 
have them acting against each other in 
competing planes of action.

• Be aware of the forces acting on the 
mooring lines and stay clear of any areas 
of potential danger.

A Most Dangerous Tool: Mars 201772
UK P&I Club Bulletin 605
The crew member in the photograph is seen 
operating a handheld grinder, yet, he is not 
wearing any eye protection.
Grinding work throws off metal particles from 
the disc as well as from the metal surface be-

ing worked. Additionally, incidents of grinder 
disks shattering are not uncommon.
Operators of grinding and cutting tools should 
assume that the disc may shatter and should 
ensure that the guarding will deflect broken 
pieces away from themselves. The correct 
component parts which support and secure 
discs must always be used.

Did You Know?
• Angle grinders are one of the most dan-

gerous tools in any workplace.
• Most angle grinder injuries are from metal 

particles lodging in the operator’s eye.
• However, the most serious injuries are 

from kick-back, where the disc is thrust 
back violently towards the operator.

• Discs can shatter or explode, sending 
pieces flying in all directions.

Lessons Learned
• Give your crew training and guidelines 

before letting them work with a grinder.
• Cutting wheels or discs should not be 

used for grinding jobs, and grinding wheels 
should not be used for cutting jobs.

• Wheels designed for a particular revolu-
tion speed should not be used on ma-
chines of different speeds.

• Wheels should be used only for the spe-
cific material and purpose for which they 
are designed, and according to the manu-
facturer’s recommendations.

• The British Abrasives Federation recom-
mends using abrasive discs that comply 
with standard EN12413:2007+A1. This stip-
ulates that discs be marked with a date of 
expiry that is at most within three years 
from the date of manufacture.

• Wheels worn small through use should be 
discarded and never used on smaller ma-
chines.

Unidentified Fire Damper Hazard  
Contributes to Injury: Mars 201775
During a Port State Control (PSC) inspection, 
the inspector asked the engine room crew to 

It is important to use eye protection when working with 

grinding and cutting tools (from the University of New  

South Wales, Australia). 
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This is a selection of the November Mars
Reports. The full Mars Reports can be
read online: www.swzonline.nl/dossiers.

sure that pilotage is conducted within the  
areas that are defined in applicable regula-
tions’. 

Lessons Learned
• Communication between vessel bridge 

teams must be sufficiently early, clear and 
unambiguous, especially when it involves 
a deviation from the collision regulations.

• A best practice is to repeat back the  
message that was sent to you and ask for 
the sender’s confirmation.

• Multi-tasking is not safe; in this case, the 
master was the sole lookout and acting as 
navigator while the pilot left the vessel. 
His attention to the pilot transfer left his 
navigational situational awareness less 
than adequate.

• The official report states that the officers 
on both vessels were probably affected 
by fatigue. Fatigue is an insidious and of-
ten overlooked factor in accidents.

demonstrate the function of one of  the en-
gine room ventilation fire dampers by moving 
the lever to the closed position.
The crew member grabbed the lever in the 
middle and pulled to close the damper. The 
damper closed rapidly to its maximum and 
was then stopped by the welded limiter  
block. Because the crew member was hold-
ing the lever in the middle, his finger was 
caught between the lever arm and limiter 
block and heavily squeezed.
Neither the lever arm nor the limiter were 
marked in any way to warn of this hazard.
Apart from the lack of hazard identification, 
another contributing factor was that engine 
room dampers may not be subject to regu- 
lar operation. Crew may hesitate to shut  
these dampers or otherwise be unfamiliar 
with the particulars of a specific damper  
lever.

Lessons Learned
• Identify all hazards on your vessel. Each 

close call or accident presents opportuni-
ties for identification and risk reduction 
measures.

• Practise closing engine room dampers 
with crew when the vessel is in port and 
the main engine(s) are not running. The 
more familiar crew are with each lever, 

the more efficient they will be in case of 
an emergency or PSC inspection.

Message Mix-up Contributes to  
Collision: Mars 201776
Edited from official report RS 2016:05e,  
Swedish Accident Investigation Authority
In the very early morning hours (2 am), a load-
ed tanker was outbound from a port at about 
nine knots. The pilot left the vessel about six 
cables before the normal pilotage disem- 
barkation point, in order to disembark in more 
protected waters. The master, who had been 
surveying the pilot transfer from the wheel-
house, now had the con, with a helmsman on 
the wheel. The master realised that an in-
bound ro-ro ferry was closing faster than he 
had anticipated, at about twenty knots.
With the vessels now about seven cables 
apart, he contacted the ferry via VHF and pro-
posed that they should pass starboard to star-
board. 
The ferry’s OOW, possibly believing there was 
still a pilot on the tanker, responded in the 
negative – but in a language the master of the 
tanker did not speak. At a closing speed of 
nearly 29 knots, the vessels were now only 
ninety seconds apart.
The bridge teams of both vessels were in VHF 
contact, but each team developed different 
understandings of how the meeting would be 
conducted. The master of the outbound tank-
er had the impression that it had been agreed 
that they would pass starboard to starboard.
However, on the inbound ro-ro, the OOW in-
tended to have the vessels pass in the con-
ventional port to port fashion. He requested 
this via VHF, but received no response from 
the tanker. About thirty seconds before the 
collision, Vessel Traffic Services (VTS) inter-
vened to warn both vessels they were running 
into danger, but no response was received.
As the tanker was turning to port, in order to 
provide more space for what the master be-
lieved would be a starboard to starboard 
meeting, it became apparent that the ships 
would collide. The master of the tanker put 
the engine astern, but a collision ensued 
nonetheless.
One of the recommendations from the acci-
dent investigation states, in part, that the 
Swedish Maritime Administration should ‘en-

 After the incident, warning stripes were added to alert crew 

to the danger.

A collision could not be avoided with considerable damage 

as a result. 

The tanker’s master thought the vessels would pass starboard 

to starboard, while the OOW intended to pass port to port.
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In 1999 zijn de beginselen gelegd voor wat nu 
de Delftse Dream Teams zijn. “Dream” staat 
voor Dream Realization of Extremely Advanced 
Machines. Dit kan van alles zijn, van een door 
een mens aangedreven onderzeeër tot een 
raceauto op waterstof. Ze worden gekenmerkt 
doordat ze bijvoorbeeld extreem zuinig zijn, 
met behulp van duurzame energie worden 
aangedreven of technisch innovatief zijn. De 
multidisciplinaire teams van vooral Delftse 
studenten werken hard om binnen een jaar 
een geweldige prestatie neer te zetten en te 
laten zien dat hun aanpak grenzen kan verleg-
gen. Bekend is het Nuon Solar Team dat met 
overmacht de veertiende Bridgestone World 
Solar Challenge won, het officieuze wereld-
kampioenschap voor zonneauto’s in Australië. 
De seniorleden mochten op 16 november tij-
dens de jaarlijkse KNVTS Seniorendag een 
kijkje nemen in de hal waar aan al deze pro-
jecten wordt gewerkt. Dit bezoek was moge-
lijk door de zeer goede samenwerking met het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap “William  
Froude”. Graag willen we het gezelschap nog- 
maals danken voor hun bijdrage aan deze  
fantastische dag. 
In de hal presenteerden verschillende teams 
hun project, waaronder de Solar Boat en 
WASUB. Het TU Delft Solar Boat Team ont-
werpt en bouwt draagvleugelboten die puur 

en alleen worden aangedreven door zonne- 
energie. De draagvleugels tillen de gehele 
romp uit het water, waardoor de waterweer-
stand wordt verlaagd. Zo kunnen de boten 
een hoge snelheid halen op de energie ver- 
gelijkbaar met die van twee waterkokers.
Het WASUB Team bouwt jaarlijks een nieuwe 
innovatieve door een mens aangedreven on-
derzeeboot. Deze boot doet mee aan wedstrij-
den zoals de International Submarine Races, 
waar het vooral om snelheid gaat. Op dit 
ogenblik is het team met een snelheid van 
7,42 knopen wereldrecordhouder. Ook dit jaar 
wil het team een wereldrecord bemachtigen. 

Seniorleden op bezoek bij de TU Delft

 De Solar Boat vaart puur op zonne-energie, qua hoeveelheid vergelijkbaar met die benodigd voor twee waterkokers.

 De WASUB is met een snelheid van 7,42 knopen wereldrecordhouder (foto’s A. Pijnappels).

Ditmaal bij de European International Sub- 
marine Races, waarbij het niet alleen om snel- 
heid gaat, maar ook om manoeuvreerbaarheid. 
Daarom wordt er nu voornamelijk aandacht 
besteed aan de steering en stabiliteit van de 
WASUB. Er wordt gewerkt aan een automa-
tisch systeem om diepte en hoogte te corrige-
ren, zodat de piloot zich volledig kan focussen 
op het sturen zelf. Verder is de hull lichter dan 
voorgaande jaren en wordt er gewerkt aan de 
luchtafvoer.
Na het bezoek aan de werkplaats van de 
Dream Teams zijn we voor het aperitief terug-
gekeerd naar de nabijgelegen Escobar. Hier 
verzorgde de voorzitter van de KNVTS, Bart 
Soede, de traditionele huldiging van de jubila-
rissen, de leden die vijftig jaar lid van onze 
vereniging zijn.
De afsluiting van de Seniorendag vond plaats 
in het Hampshirehotel in Delft. Hier brachten 
Peter Wellens, docent aan de afdeling Mari-
tieme Techniek, en Amber Viskil, secretaris 
van het S.G. William Froude ons op de hoogte 
van de huidige situatie met betrekking tot de 
studie Maritieme Techniek. Wellens vertelde 
over het studieprogramma dat studenten te-
genwoordig krijgen aangeboden, Viskil over 
het leven als student in Delft. Na deze presen-
taties hebben de deelnemers kunnen ge- 
nieten van een uitstekend diner. Uit de vele 
reacties kunnen we opmaken dat ook deze 
Seniorendag weer als geslaagd beschouwd 
mag worden.
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SWZ|Maritime is onder meer het periodiek 
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied, opge-
richt in 1898. SWZ|Maritime verschijnt elf-
maal per jaar. Het lidmaatschap van de 
KNVTS bedraagt € 86,00 per jaar, voor  
juniorleden € 39,00 per jaar, beide inclusief 
dit periodiek. Een digitaal lidmaatschap 
(alleen voor studenten) kost € 15,00 per 
jaar. Het geeft u de vooraankondigingen 
van de maandelijkse lezingen, te houden 
op vier verschillende plaatsen in Neder-
land en korting op verschillende activitei-
ten. U kunt zich opgeven als lid bij de al- 
gemeen secretaris van de KNVTS, Gebouw 
Willemswerf, Boompjes 40, 3011 XB Rotter-
dam, e-mail: secretariaat@knvts.nl of via 
het aanmeldingsformulier op de website: 
www.knvts.nl.

Landelijke Nieuwjaarsborrel
Donderdag 11 januari
Hoofdbestuur samen met Afdeling Rotter-
dam
Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, 
Vlaardingen

Afdeling Noord
Zaterdag 13 januari
Datum en locatie nog onder voorbehoud

Afdeling Zeeland
Datum en locatie nog niet bekend

Afdeling Amsterdam
Woensdag 17 januari

In combinatie met lezing in Amsterdam
Locatie: aan boord van de Kapitein Anna  
(de gerestaureerde Kapitein Kok), NDSM-
pier 6, Amsterdam (100 meter lopen op de 
pier), www.kapiteinanna.nl

Verdere details treft u binnenkort aan op de 
website van de KNVTS.

Nieuwjaarsrecepties 2018

Dit voorjaar zijn Piet Boekel en Henk ten Hoo-
pen afgetreden als lid van het bestuur van de 
afdeling Rotterdam. Inmiddels hebben drie 
jongere leden van de KNVTS aangegeven tot 
dit bestuur te willen toetreden. Dit past geheel 
in het streven van de KNVTS om jongere le-
den bij de activiteiten te betrekken. Deze drie 
leden zijn Fleur Bakkum, Egbert Kooij en Mar-
tijn Versluis.
Fleur Bakkum is in 2013 na een korte carrière 
in het onderwijs opnieuw gaan studeren, dit-
maal Scheepsbouwkunde aan de Hogeschool 
in Leeuwarden. Tijdens de studie heeft zij ver-
schillende (afstudeer)stages gelopen en ge-
werkt als werkstudent. Hierbij is te denken 
aan Kenniscentrum Jachtbouw, Bluewater, 
CIG en Heerema. Na haar afstuderen in de-
cember 2015 en het volledig afronden van de 
opleiding in januari 2016, is zij in maart 2016 
begonnen als assistent-projectmanager bij 
Damen Shipyards Gorinchem. Hier heeft zij 
mee mogen werken aan de eerste OSV 9020, 
ofwel de Bibby WaveMaster-1. Na een jaar 
moest zij het schip helaas verlaten door  
stormy weather binnen de scheepsbouw. 
Hierna heeft zij bijna een half jaar gewerkt bij 
MarQuip, een toeleverancier binnen de mega-
jachtbouw. In september 2017 is zij gestart als 
technical trainee bij Van Oord op de afdeling 
Ship Management.
Egbert Kooij is op dit moment bachelorstudent 
Maritieme Techniek aan de TU Delft. Afge- 
lopen jaar heeft hij van deze studierichting de 
studievereniging, het S.G. “William Froude”, 

mogen leiden met vier medestudenten. Tij-
dens dit jaar heeft hij William Froude verte-
genwoordigd in de redactie van SWZ|Mari-
time. Als zodanig is hij geen onbekende voor 
de KNVTS-leden en is hij ook bekend met de 
activiteiten van de KNVTS. Het afgelopen jaar 
heeft hij kennis mogen maken met vele delen 
van de maritieme industrie om zich te oriënte-
ren op zijn masteropleiding. Zijn interesses 
liggen vooral bij de baggerindustrie. Hij heeft 
dan ook een week meegelopen op de Tweede 
Maasvlakte en een tijd gewerkt bij Sevenstar 
Yacht Transport. Hij is zeer geïnteresseerd om 
als bestuurslid van de afdeling Rotterdam te 
kijken hoe we de KNVTS in zijn geheel be-
stendig kunnen maken voor de toekomst.
Martijn Versluis is student Maritieme Tech-
niek aan de Hogeschool Rotterdam. Eenmaal 
in aanraking gekomen met de zeilsport heeft 
hij die niet meer los kunnen laten. Na eerst 
zelf cursist te zijn geweest, heeft hij daarna 
gewerkt als instructeur. Hij geeft aan dat zijn 
affiniteit met alles wat met varen en boten te 
maken heeft groot is en dat de keuze om  
Maritieme Techniek te studeren dan ook snel 
was gemaakt. Tijdens zijn eerste stage heeft 
hij vier maanden als assistent-voorman  
kennisgemaakt met de werkprocessen op de 
werkvloer bij Holland Shipyards. Afgelopen 
jaar maakte hij deel uit van het bestuur van de 
studievereniging scheepsbouwkunde UNFC 
uit Rotterdam. In dit jaar heeft hij zich vooral 
beziggehouden met het organiseren van mari-
tieme evenementen en het onderwijs bij de 

Verkiezing bestuursleden Afdeling Rotterdam
opleiding Maritieme Techniek. Momenteel 
werkt hij naast zijn studie als werkstudent bij 
IHC Services.
Gezien de leeftijdsopbouw van het huidige be-
stuur van de afdeling Rotterdam, is het voor-
stel het bestuur uit te breiden met drie jonge 
leden. Uiteraard wil het bestuur de leden de 
mogelijkheid bieden zelf kandidaten voor te 
stellen. Voorstellen voor eventuele tegen- 
kandidaten kunnen tot eind februari 2018 wor-
den ingediend bij het bestuur. Op donderdag 
22 maart, voorafgaand aan de lezing, wordt 
een (korte) afdelingsledenvergadering gewijd 
aan de verkiezing van nieuwe bestuursleden.
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Lezingenprogramma januari
Afdeling Zeeland 
Onderwerp: Onderzoeksresultaten studenten 
HZ minor EMT
Donderdag 18 januari
Diverse sprekers
Binnen de opleiding Maritiem Officier van de 
HZ volgen studenten van de opleidingen Ma-
rof, Engineering en IMM (International Main-
tenance Management) een minor Equipment 
Maintenance Technology (EMT). Omdat dit 
een algemene onderhoudscursus is, ligt de 
focus niet alleen op het onderhoud aan boord, 
maar ook op toepassing in de industrie. De 
gebruikte technieken zijn, eventueel met aan-
passingen, wel goed bruikbaar aan boord en 
geven meteen een goed beeld van mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen.
De minor duurt een half jaar, van september 
tot januari. Binnen deze minor doen studenten 
twintig procent van de studietijd onderzoek in 
projectvorm in een groep van vier à vijf stu-
denten. Geprobeerd wordt hierbij een actuele 
onderzoeksvraag vanuit het beroepenveld 
voor te leggen. Het niveau van de studenten is 

Afdeling Rotterdam en Afdeling Noord organi-
seren in de maand januari geen lezingen, om-
dat er Nieuwjaarsvieringen plaatsvinden.

Afdeling Amsterdam
Onderwerp: Veiligheid blijft mensenwerk
Woensdag 17 januari
Spreker: Marcel Kind, Managing Director van 
Simwave BV en oprichter van Transafe BV
Alles draait om bekwaamheid van de mensen. 
Dat is de rode draad van de lezing van Marcel 
Kind op 17 januari, vanaf hoe het ooit begon 
met de missie van Transafe om de veiligheid 
in de scheepvaart te vergroten tot het trainen 
van mensen op het uitgebreide simulatorpark 
van Simwave BV.
In de zeventien jaar dat Transafe bestaat, is 
op het gebied van veiligheid veel bereikt. Toch 
is er ook nog veel te doen, ondanks ontwikke-
lingen in regelgeving, certificering en tech-
niek. Een keurig afgevinkte checklijst is niet 
altijd een garantie dat de in de lijst genoemde 
zaken ook daadwerkelijk in orde zijn.
Vanuit ervaringen van audits en incidenten- 
onderzoek in de binnen- en zeevaart neemt de 
spreker u mee in de visie van Transafe en Sim-
wave over de kracht van opleiding en training.
U en uw partner zijn welkom vanaf 17.15 uur 
voor een drankje en een hapje. De lezing be-
gint om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid 
tot naborrelen. 
Locatie: aan boord van de Kapitein Anna (de 
gerestaureerde Kapitein Kok), NDSM-pier 6, 
Amsterdam (100 meter lopen op de pier), 
www.kapiteinanna.nl
Kosten: € 15 euro, zowel voor leden als part-
ners
U wordt verzocht zich uiterlijk 12 januari aan 
te melden: knvts.afd.amsterdam@gmail.com.
De KNVTS Amsterdam is als afdeling actief op 
verschillende sociale media. U kunt ons vol-
gen op Facebook en Twitter: KNVTS Amster-
dam en op LinkedIn: KNVTS.

derde- en vierdejaars hbo-techniek. Dit jaar 
onderzoeken de studenten de volgende on-
derwerpen:
• Het gebruikmaken van SPM-apparatuur in 

windmolens en/of aan boord van schepen 
ten behoeve van toestand-afhankelijk on-
derhoud.

• Het opsporen van gaslekkages met behulp 
van ultrasoon meetapparatuur bij Century 
(een voortzetting van het vroegere ZALCO 
of daarvoor Pechiney) en/of aan boord 
van schepen.

• Het optimaliseren van het onderhoud aan 
de sluisdeuren voor de nieuwe zeesluis in 
Terneuzen, vooral op het gebied van anti- 
fouling.

Ze willen hun resultaten graag presenteren 
aan de leden van de KNVTS. In overleg met 
de opleiding en de opdrachtgevers presen-
teert een aantal studenten zijn resultaten.
Locatie: hotel Arion, Boulevard Bankert 266, 
Vlissingen
Aanvang lezing: 19.30 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom.

 Simwave biedt opleiding en training op simulatoren.
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Overige activiteiten
• Training “Beursstrategie, -concept & -marketing” (members only) (17 januari)
• Training “Maritieme Introductie” (22 en 23 januari)
• Nieuwjaarsreceptie 2018 (25 januari)
• Training “Projectmanagement module 3: Risicomanagement in projecten” (15 en 16  

februari)
• Handelsmissie Cruisemarkt 2018 (5 tot en met 10 maart)
• Training “Projectmanagement module 4: Project contractmanagement” (8 en 9 maart)
• Holland Paviljoen op Asia Pacific Maritime 2018 (14 tot en met 16 maart)
• Holland Paviljoen op OTC Asia 2018 (20 tot en met 23 maart)
• Training “Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers” (22 en 23 maart)
• Training “Design of Marine Auxiliary Systems – Module 1: Introduction Systems  

Architecture” (26 en 27 maart)
Aanmelden? Kijk op www.maritimetechnology.nl/events

NMT Jaarplan 2018 verschenen
Tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst bij  
Krohne Nederland in Dordrecht op 23 novem-
ber is het NMT Jaarplan 2018 verschenen. 
Thema is “Door de wind”. Het herstel ligt aan 
de horizon. Niet stilvallen nu, maar vaart ma-
ken. Dat is de gezamenlijke ambitie komend 
jaar. NMT zet in 2018 alles op alles om de le-
den hierin te ondersteunen: NMT biedt, bindt 
én beïnvloedt. Het Jaarplan is te downloaden 
op www.maritimetechnology.nl onder Nieuws 
en Media. 
Contact: Roel de Graaf  
(graaf@maritimetechnology.nl) 

Nederlands onderzoek autonoom 
varende zeeschepen
Tijdens de Smart Shipping Challenge 2017 
werd bekendgemaakt dat een Nederlands 
consortium van bijna twintig partijen is ge-
start met een twee jaar durend praktijkgericht 
onderzoek. Doel: de integratie en demonstra-
tie van bestaande, beschikbare technologieën 
die nodig zijn om autonoom te kunnen varen. 
Volledig autonoom varen is een belangrijke 
ontwikkeling voor de Nederlandse maritieme 
sector. Het bereiken daarvan is een eind-
beeld, maar de weg daarnaartoe is misschien 
wel interessanter. Het Nederlands consortium 
achter het Joint Industry Project (JIP) Auto-
nomous Shipping bestaat uit bedrijven, ken-
nis- en onderwijsinstellingen en overheden. 
NMT is penvoerder voor dit project.
Contact: Sanne de Vleeschhouwer 
(vleeschhouwer@maritimetechnology.nl) 

Maritieme ambities China 
Op donderdag 23 november maakte gast- 
spreker Jonathan Holslag tijdens de NMT 
Netwerkbijeenkomst indruk met zijn verhaal 
over het opkomende China en de gevolgen 
voor de maritieme sector in Nederland en Eu-
ropa. De maritieme sector kan het zich niet 
meer permitteren genoegzaam achterover te 
leunen. China zet steeds meer in op Research 
& Development. Het is van groot belang in 
kaart te brengen waar de Chinezen in investe-
ren om te voorkomen dat de sector in Europa 
(en Nederland) wordt overvallen. Nederland-
se maritieme bedrijven hebben volgens Hol-
slag een verantwoordelijkheid om de eigen 
economie sterker te maken, en dus kritisch te  

kijken of ze wel of niet outsourcen naar China. 
De bijeenkomst vond plaats bij Krohne Neder-
land in Dordrecht. De 180 aanwezige leden 
kregen ook een boeiend kijkje in de keuken 
van de wereldwijde producent en leverancier 
van meetinstrumenten. 
Lees het uitgebreide artikel over de visie van 
Holslag in het eerste NMT Magazine van 
2018. Ook ontvangen? Meld u aan op  
www.maritimetechnology.nl onder Nieuws  
en Media.
Contact: Roel de Graaf  
(graaf@maritimetechnology.nl) 

Interessepeiling: gaat u met NMT mee 
op handelsmissie?
Via een zorgvuldig samengesteld Trade-pro-
gramma ondersteunt NMT bedrijven succes-
vol internationaal zaken te doen. Het nieuwe 
jaar staat voor de deur en dat betekent dat 
NMT bezig is het programma voor 2018 vorm 
te geven. Input van de leden is daarbij nodig. 
Naast de geijkte beurzen en de populaire 
Handelsmissie Cruisemarkt, heeft NMT voor 
2018 een aantal handelsmissies in het vizier in 
Europa en Azië. Maak vrijblijvend aan ons 
kenbaar of u geïnteresseerd bent deel te ne-
men aan één of meerdere handelsmissies via 
www.maritimetechnology.nl. 
Contact: Joëlla Lucas  
(lucas@maritimetechnology.nl)

Twee nieuwe bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 

november zijn twee nieuwe bestuursleden 
toegetreden tot het algemeen NMT-bestuur: 
de innovatieve ondernemer Klaas Hoekman 
van Hoekman Shipbuilding en algemeen di-
recteur Wietse Holman van Royal Niestern 
Sander.
Contact: Roel de Graaf  
(graaf@maritimetechnology.nl)  

Nieuw lid
• Bender Benelux BV

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
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SWZ Maritime vanaf nu ook digitaal online beschikbaar! 

Exclusief toegang 
voor abonnees van SWZ Maritime

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

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

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

of volg ons op Twitter           @SWZMaritime

www.swzonline.nl/magazine

of volg ons op Twitter           @SWZMaritime

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

Vragen?
Neem contact op met onze klantenservice, tel:  0570 504 325 (iedere werkdag tussen 09:00-12:00 uur 
en van 13:00-17:00 uur of per e-mail via swz.klantenservice@mybusinessmedia.nl
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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 

 

Waterbouw (dredging/ 
offshore/wind energy)
 

 

 
The Offshore Partners B.V.
Sluisjesdijk 155
3087 AG Rotterdam
Tel: +31 10 4914131
info@theoffshorepartners.com
www.theoffshorepartners.com

Your independent service provider for 
specialised vessel new-builds and 
conversions in offshore wind/oil/gas, 
heavy lifting, dredging, de-
commissioning, clean-up, fishery, 
cruise/yacht industry:

• Design & Engineering
• Project & Site Management
• Construction & Commissioning
• Test, Trials & Surveys
• LNG & Alternative Power
• Operations & Maintenance
• Crewing
• Recruitment

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. 

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 

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
• Shaft Straightening

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 

 

Goltens Rotterdam B.V.
Lorentzweg 29
3208 LJ  Spijkenisse
Tel.     +31 (0)181 465 100
Fax.   +31 (0)181 465 109
E-mail.  rotterdam@goltens.com
Website. www.goltens.com
• Globally Trusted Ship Repairs

Maritieme Advocaten

 

Van Steenderen
Het maritieme advocatenkantoor 
gespecialiseerd in advisering en 
conflictoplossing (ook via arbitrage en 
mediation) betreffende scheepsbouw  
en scheepsconversieprojecten.  
Contact: Charlotte van Steenderen  
en Arnold van Steenderen

Zeemansstraat 13
3016 CN Rotterdam
www.mainportlawyers.com
telefoon: 010 – 266 78 66
e-mail: charlotte.vansteenderen@
mainportlawyers.com

Maritieme Dienstverlening

 
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

 
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 
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Maritieme Training

De opleidingsinstituten van de 
Maritieme Academie Holland bieden 
cursussen en trainingen in Zeevaart, 
Offshore, Binnenvaart, Havenlogistiek, 
Maritieme Techniek en Visserij.

www.maritiemeacademieholland.nl/
cursussen
info@maritiemeacademieholland.nl

Nova Contract
IJmuiden/Harlingen
www.novacontract.nl/maritiem

ROC Friese Poort 
Urk
www.rocfriesepoort.nl

Maritiem Instituut Willem 
Barentsz
Terschelling/Leeuwarden
www.miwb.nl

Naval Architects Consulting 
Engineers

DEKC Maritime

Cor Lettenga (Managing Director)
Steven van der Goot (Naval Architect 
sr/Account Manager)
Sabrina Pothof (Offi ce Manager)

Osloweg 110
9723 BX
Groningen
050-5753950
www.dekc-maritime.com/info@dekc.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

Scheepsmakelaar

ARAS Shipbrokers BV
Rotterdam Offi ce
Calandstraat 2
3016 CB Rotterdam
The Netherlands
T: +31 (0)10 4363410
F: +31 (0)10 4367678
E: brokers@arasship.nl
Website: www.arasship.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

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

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

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 
Marine Nederland B.V.
Gebouw “Willemswerf”
Boompjes 40
3011 XB  Rotterdam
Postbus 1046 
3000 BA Rotterdam
Tel. 010 2822666
E-mail: nld_rtd@nl.bureauveritas.com

DNV GL
Zwolseweg 1
2994 LB Barendrecht
Tel. 010-2922817
E-mail: rotterdammarketing@dnvgl.com
www.dnvgl.nl

DNV GL is the world’s leading 
classifi cation
society and a recognized advisor for the 
maritime industry.
We enhance safety, quality, energy 
effi ciency and
environmental performance of the 
global shipping
industry – across all vessel types and 
offshore structures.

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

Meld u nu aan via 
www.swzonline.nl
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services you need to comply with 
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on your business. From understanding the regulations to developing your strategy and integrating it 
successfully, our services are tailored to your needs, helping you make the right commercial decisions 
based on the best technical insight.
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