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ZEVENDE NVKK MARITIEM

SYMPOSIUM
vooraankondiging
Het zevende maritieme symposium van de NVKK zal       
wederom worden gehouden In hotel Breukelen
te Breukelen
Op donderdag 6 oktober 2011 -  Aanvang 13.00 uur

Titel:
SAVE OUR SOULS 
 
“Het redden van mensenlevens op zee”

                                                                                                                   
Het symposium is ook toegankelijk voor
alle leden van de Maritieme Kring Neder
land tegen het gereduceerd NVKK-leden
tarief

 

Quote:
"Microsoft logica:  op START drukken om af te sluiten".

VOOR-  EN ACHTERPAGINA
OP DE VOORPAGINA:
De Blue Marlin van Dockwise.
Dockwise dreigt haar hele vloot onder een andere vlag te zullen
brengen, als de regering de reders nog langer in het ongewis
se laat over beveiligingsmaatregelen tegen zeeroverij (zie ook
"Kort Maritiem Nieuws").
 
 
OP DE ACHTERPAGINA:
Foto impressie van de Algemene Leden Vergadering
op 20 april j.l.
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Waar waren wij aanwezig?

03-03-2011 Den Haag DB vergadering

14-03-2011 Rotterdam Presentatie Private Security Company

16-03-2011 Rotterdam Evaluatie Overleg RWS-SAN

22-03-2011 Rotterdam Windparken overleg

30-03-2011 Rijswijk Bestuursvergadering BPFK

31-03-2011 Rotterdam Scheepvaart Adviesgroep Noordzee

12-04-2011 Den Haag Bestuursvergadering NVKK

13-04-2011 Amsterdam Zitting Tuchtcollege voor de Scheepvaart

14-04-2011 Rijswijk Overleg windparken

20-04-2011 Breukelen Algemene Ledenvergadering NVKK

20-04-2011 Rotterdam Voortgangsevaluatie SAN-Windmolenparken Noordzee

20-05-2011 Den Haag Presentatie Meerjarenplan BPFK

04-05-2011 Amsterdam Nationale Herdenking en kranslegging 4 mei, ‘De Dam’

04-05-2011 Rotterdam Nationale Herdenking en kranslegging 4 mei, ‘De Boeg’

06-05-2011 Zadar - Kroatië CESMA -Annual General Assembly

11-05-2011 Den Haag RWS bijeenkomst ‘varen en vissen in windmolenparken’ 

12-05-2011 Scheveningen RWS risico inventarisatie nautische veiligheid Noordzee

13-05-2011 Skype DB overleg

18-05-2011 Amsterdam Windparkenoverleg

18-05-2011 Rotterdam Bestuursvergadering BPFK

19-05-2011 Amsterdam Seminar Igo2C ‘Praktijk Leren aan boord’ – Spliethoff/Maritieme Academie

23-05-2011 Rijswijk Windparken overleg

23-05-2011 Rotterdam Bijeenkomst Nationale Werkgroep Navigatie t.b.v. NAV-57

24-05-2011 Den Haag Anti Piraterij Platform, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

25-05-2011 Rotterdam ALV KVMO

26-05-2011 Rijswijk Overleg windparken

06-06-2011 Amsterdam Overleg windparken

14-06-2011 Den Haag Nationaal Werkgroepoverleg MEPC 62

16-06-2011 Den Haag Algemeen Overleg Tweede Kamer zeeroverij

23-06-2011 
23-06-2011

Rotterdam 
Den Haag

Nautilus Symposium ‘De maritieme professional in 2021’ 
Algemeen Overleg Tweede Kamer zeeroverij

BPFK Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

SAN Scheepvaart Adviesgroep Noordzee

RWS Rijkswaterstaat

CESMA Confederation of European Shipmasters’ Associations

MEPC Marine Environmental Pollution Committee

KVMO Koninklijke Vereniging van Marine Officieren

 

 
Afkortingen:
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"The Master's Voice"
 
De titel van deze column
"Waarom die titel boven het stukje van de voorzitter", zult u zich
wellicht hebben afgevraagd. Het antwoord vindt u op de afbeel
ding hiernaast. Het wereldberoemde logo, dat ouderen onder
onze lezers zich misschien nog wel zullen herinneren.
 
In deze uitgave van de Notices staat een stuk van Jan Ricken
(Hoofd Nautisch Beheer Kustwacht) over de toenemende
drukte op de Noordzee. Dit stuk geeft een goed overzicht over
wie gebruikers van de Noordzee zijn.
Zoals u weet is de NVKK betrokken, via de SAN (Scheepvaart Adviesgroep Noordzee), bij d
e problematiek omtrent de locaties van windparken op de Noordzee.

Op dit moment is er een goed en transparant overleg tussen de gebruikers van de Noordzee, de windsector en de overheid.
U treft onder dit stuk een questionaire aan die de NVKK in zal brengen in deze discussie.
De te nemen stappen zijn als volgt:
1. Consultatieronde leden NVKK
a. Beantwoording van de vragen
b. Moeten er naar uw mening extra vragen gesteld worden of een andere formulering gebruikt worden?
2. Consultatieronde RWS
Zeker maken dat de uitkomsten van deze questionaire geaccepteerd worden
3. Verspreiding van de questionnaire onder alle gebruikers van de Noordzee
Door de Vereniging Overzee Loodsen
Door de Nederlandse Loodsen Corporatie onder alle gebruikers van de Noordzee
Door de KVNR

Uw antwoorden en opmerkingen kunt u sturen aan ons E-mail adres: nvkk@introweb.nl
 

IN DIT NUMMER o.a.
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QUESTIONNAIRE

 1. Have you observed false echo’s when passing wind farms?                                    Yes/No

 2. If you have observed false echoes could they be faded out?                         Yes/No

 3. When adjusting the gain for these false echoes could small targets still be observed?                         Yes/No

 4. What was the effect of false echoes on the ARPA? Please state your reply
on the reverse side of
this questionnaire

 5. Could small targets be tracked in the vicinity of the wind farms?                           Yes/No

 6. Could small targets be observed inside the wind farms?                                          Yes/No

 7. What is in your opinion a safe passing distance for wind farms?   
 

 500 mtrs- 0,5; 1;       
 1.5;  
2 miles or more

 8. What is in your opinion a safe clearance if wind farms are located near a TSS? Please state your reply
on the reverse side of
this questionnaire

 9. Should a VTS have a greater jurisdiction if a wind farms is located in their
area?                                                                                                       

                        Yes/No

10. Should a guard ship be located near a wind farm in case of drifters NUC
ships.                                                                                                        

                        Yes/No

11. Should AIS be used to mark corners of wind farms?                         Yes/No

 
Dear Captain,
The NVKK (Netherlands Shipmaster’s Association) is actively involved in the Spacial planning of the Northsea. (Shipping Adviso
ry group Northsea ) .We are concerned in the large number of concessions granted for wind farms and particularly in the future
geographical locations of these farms at sea. Our association’s main objective is to support Shipmasters in general so they can
carry out their profession and to support them in marine related matters.
 
To have more actual data to support our case we would very much appreciate your opinion in this matter.
 
Kind regards,
Captain Alex van Binsbergen
President NVKK
 nvkk@introweb.nl         www.nvkk.nl
 

 
 
 Please state Nationality crew, type ship, length, breath and draught----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Please state your reply on questions 4 and 8
on the reverse side of this questionaire.
 
 
 
 
Uiteraard vindt u het  natuurlijk ook jammer om deze questionnaire uit het blad te scheuren. Daarom hebben wij hem ook
op de website gezet. Van daaraf kunt u hem downloaden (www.nvkk.nl).
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Even Voorstellen
 

 
Tijdens de jaarverga
dering in april ben ik
verkozen tot vice
-voorzitter. Graag wil
ik van deze geleg
enheid gebruik maken
me aan u voor te stel
len:
Mijn naam is Jan-Pe
ter Bosma. Ik ben ge
boren op 17 augus
tus 1965 in Amster
dam. Na het VWO
doorlopen te heb
ben, heb ik de Hoge

re Zeevaartschool (afdeling Navigatie) in Amsterdam gevolgd.
In 1987 ben ik afgestudeerd. Aansluitend heb ik de plusoplei
ding voor diploma-A gevolgd te Vlissingen.
In 1988 kwam ik als Semi Geïntegreerd Officier (de voorloper
van de huidige volledig geïntegreerd opgeleide Maritiem Offi
cier) in dienst bij Nedlloyd Lines.
In 1991 heb ik de overstap gemaakt naar het toenmalige North
Sea Ferries. Ik ben daar begonnen als derde stuurman en heb
de nautische rangen tot en met eerste stuurman doorlopen.
In 1999 ben ik in dienst getreden als eerste stuurman bij Bore.
De Nederlandse afdeling van die maatschappij is in dat jaar
opgericht en ik ben vanaf de start bij het bedrijf betrokken.
In 2001 werd ik gepromoveerd tot kapitein en heb ik me aan
gemeld als lid van de NVKK. In 2003 werd ik gevraagd Varend
Commissaris te worden.
Ik ben sinds 1990 gelukkig getrouwd. We hebben een dochter
en een zoon. Ook als gezin zijn we regelmatig op het water te
vinden: we hebben een 30 jaar oude stalen zeilboot waarmee
we op het IJsselmeer en de Waddenzee varen.
Daarnaast zit ik regelmatig op de racefiets en trek baantjes in
het zwembad.
Net als mijn voorganger zal ik door mijn vaar-verlofschema niet
bij alle bijeenkomsten van de vereniging lijfelijk aanwezig
kunnen zijn. Echter de huidige moderne communicatie midde
len maken het mogelijk toch voldoende overleg te kunnen
plegen met de andere bestuursleden.
Ik heb veel zin in mijn nieuwe functie als vice-voorzitter en zal
mijn best doen de belangen van de Nederlandse kapitein zo
goed mogelijk te behartigen.
 
Jan-Peter Bosma
 

Rapport Shore Support officieel gepresen

teerd  
 

 
Op 17 maart 2011 werd het project SHORE
SUPPORT afgesloten met een bijeenkomst bij
TNO Soesterberg, Het eindrapport werd door
de heer Martin Bloem, voorzitter van Holland
Marine Equipment (HME) en organisator van
het project,
aangeboden aan de heer Rob Huyser van het

ministerie van Infrastructuur & Milieu, dat medewerking ver
leende aan het onderzoek en subsidie verstrekte.
Het project beoogde te onderzoeken of een beginnende, maar
breder inzetbare maritiem officier (MAROF) de hoofdwerktuig
kundige op bepaalde shortsea schepen zou kunnen vervan
gen. Het is gebleken dat deze bemanningswijziging niet tot
problemen of verzwaring van de werkdruk leidt. Omdat de
MAROF gedeeltelijk in de brugwacht kan worden ingedeeld,
krijgen de kapitein en eerste stuurman meer rust, de onderlin
ge sfeer verbetert en het aantal kritische situaties vermindert.
TNO vergeleek een groep shortsea schepen met de beschreven
bemanningssamenstelling met een traditionele bemanning
met een hoofd-werktuigkundige zoals door de IMO wordt
voorgeschreven.
De 25 bij het onderzoek betrokken schepen hadden allemaal
motoren op gasolie met een maximaal vermogen van 3000 KW
met een maximum tonnage van 3000 BRT. Alle schepen waren
minder dan 10 jaar oud en voeren uitsluitend op Europese en
Noord Afrikaanse bestemmingen waarbij ze niet meer dan 200
mijl uit de kust verwijderd mochten zijn. Men gaat ervan uit dat
de betrokken moderne schepen technisch relatief eenvoudig
zijn en de machine installatie weinig onderhoud nodig heeft.
Zoals de naam aangeeft, is deze manier van bemannen geba
seerd op ondersteuning van walfirma’s bij calamiteiten. Deze
walondersteuning bestaat natuurlijk al langer maar men gaat
ervan uit dat een hoofdwerktuigkundige een groter vermogen
heeft om technische problemen op te lossen. Indien men alleen
een MAROF aan boord heeft, zal men eerder een beroep op
walondersteuning moeten doen. Hier dient dus wel op gere
kend te kunnen worden, 365 dagen per jaar en 24 uur per dag.
Het werd niet geheel duidelijk of de walondersteuning te allen
tijde beschikbaar is en of dit voldoende getest is.
Het is duidelijk dat het project als geslaagd moet worden be
schouwd. Zowel de reders als de overheid zijn enthousiast en
zullen hun uiterste best doen om de, nu nog tijdelijke, toestem
ming van de IMO om te zetten in een vaste regelgeving. Het is
niet ondenkbaar dat men een poging zal doen het aantal
schepen met SHORE SUPPORT uit te breiden en de grenzen wat
betreft machinevermogen en tonnenmaat verder te verrui
men.
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International Convention on Arrest of Ships 1999 to enter into force in September 2011
UNCTAD
On 14 March 2011, Albania became the 10th
State to accede to the International Conven
tion on Arrest of Ships 1999, triggering the

entry into force of the Convention on 14 September 2011.
Arrest of ships is an important issue for the international ship
ping and trading community. While owners of ships and cargo
seek to ensure that legitimate trading is not interrupted by the
unjustified arrest of a ship, claimants are interested in obtaining
legal protection for their claims. The International Convention
on Arrest of Ships 1999 was adopted by consensus on 12 March
1999, at a Joint United Nations/International Maritime Organi
zation Diplomatic Conference, held in Geneva under the aus
pices of UNCTAD. The Convention aims at striking a balance
between the interests of owners and claimants, bearing in mind
the different approaches adopted by various legal systems. It
is a successor to the 1952 Brussels Convention on the Arrest of

Sea-Going Ships, which is currently in force in 77 countries. It
refines and updates the principles of the 1952 Convention. It
covers issues such as types of claims for which a ship may be
arrested, types of ships that can be subject to arrest, conditions
relating to release from arrest, right of re-arrest and multiple
arrest, liability for wrongful arrest and jurisdiction on the merits
of a claim. The new international rules on arrest normally apply
to all ships within the jurisdiction of a State party, whether or
not they are sea-going and whether or not they are flying the
flag of a State party; however, State parties may enter a reser
vation in this respect when acceding to the Convention. Con
tracting States now need to ensure effective national imple
mentation of the new international legal regime. They also
need to denounce the 1952 Convention, so as to avoid undesi
rable overlap between the two international legal instruments.
  (Source: United Nations Conference on Trade and Development ) 
  

EU puts Philippines on notice to improve maritime training standards
1 June 2011 - European shipping industry relies on availability of
Filipino seafarers. Failure to improve will result in Filipino seafarers
being banned from EU flagships.
Thousands of Filipino seafarers could face a ban from European
Union flagships unless standards rise sharply and soon as the
European Commission considers a report on maritime training
in the country that is understood to be unfavourable to some
training establishments. Although no formal decision has yet
been taken, industry sources believe that Brussels has tabled
notice to Manila to rectify problems by the summer at the latest.
Otherwise the world’s number one labour supply nation is set
to find itself in the same boat as Georgia, which last year suffe
red withdrawal of the recognition accorded to its Standards of
Training, Certification and Watchkeeping certificates. Such a
development would prove a major headache to the European
shipping industry, with thousands of freshly minted Filipino
officers and ratings prevented from taking jobs on EU vessels
at a time when skill shortages are already apparent in some
sectors. But any ruling will not be retrospective, allowing con
tinued use of existing seastaff. A spokesman for the European
Maritime Safety Agency in Lisbon confirmed that EMSA last
year conducted its second assessment of maritime training in
the Philippines — the first one was in 2006 and — which has
now been sent to the commission for assessment. EMSA decli
ned to release a copy of the document. The spokesman added
that it is now for the Committee on Safe Seas, made up of re
presentatives of EU member states, to decide on what to do
next. If recognition were to be withdrawn, EU maritime admi
nistrations would not in future be able to issue endorsements
of recognition to certificates of competency issued to Filipino
officers, he added. “We can’t ban single schools. Generally in

any country inspection, some schools perform worse than
others. But the EU instrument is a pretty blunt instrument and
we can only ban countries,” the spokesman said. In consequen
ce, owners operating under EU flags will not be able to hire new
Filipino recruits, even though some of them have invested
heavily in assistance to maritime academies in the Philippines.
Such an outcome may be sufficiently serious to make some of
them consider switching to other flags. Representatives of Siim
Kallas, the commission vice-president with responsibility for
transport, did not immediately reply to telephone calls and an
email from Lloyd’s List requesting comment. Giles Heimann,
secretary-general of the International Maritime Employers’
Committee, said he was aware of the worst-case scenario, but
expressed confidence that the Philippines was capable of rai
sing its game in time. “Yes, this has been going on for some
time. The Philippines is treating it very seriously and the
government body that looks after the education system is
going to withdraw licences from certain schools which it feels
are not performing properly,” he said. “I think that the Philippi
nes will sort itself out. It has been put on notice and from the
information I have, it is taking it very seriously and doing what
it can to sort it out.” In a ruling last year, the commission con
cluded that Georgia did not comply fully with the requirements
of the STCW convention and withdrew EU recognition of the
country’s STCW certificates. The step was taken on the back of
an EMSA report from 2006, and after a request that Georgia
take remedial steps. Outstanding problems involved quality
standard systems, the use of simulators and numerous certifi
cation requirements relating to both the deck and engine de
partments. (Source: http://www.lloydslist.com/ Wednesday 01
June 2011, 16:23 by David Osler)                                                             
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Combinatie reddingsvest en drijfpak kan

levensgevaarlijk zijn
21 april 2011, Reddingsbrigade waarschuwt wereldwijd na
dodelijke afloop werkbezoek
Reddingsbrigade Nederland heeft vandaag het onderzoeks
rapport gepubliceerd naar het ongeval met dodelijke afloop
dat op 28 augustus 2010 plaatsvond met een reddingsboot in
Bloemendaal. Bij dat ongeval sloeg tijdens een werkbezoek van
de gemeente de boot om, waarna raadslid Hans Pieterson om
het leven kwam. Het rapport is in opdracht van Reddingsbriga
de Nederland opgesteld door Broeksma Management BV en
werd behalve aan de opdrachtgever ook aangeboden aan de
Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade en de burgemees
ter van Bloemendaal.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationale normen reddingsvesten en gebruiksin
structie schieten tekort
De belangrijkste conclusie in het rapport is dat internationale
normering voor het gecombineerde gebruik van reddingsves
ten en drijfpakken ernstig tekortschiet. Het blijkt dat zowel
vesten als pakken aan de internationale normen kunnen vol
doen, maar het gecombineerde gebruik levensgevaarlijk kan
zijn indien een slachtoffer het bewustzijn verliest en voorover
in het water komt te liggen. De officiële testmethode voor de
certificering gaat uit van een slachtoffer dat bij bewustzijn is.
Ook het zwemmen met deze combinatie moet veel nadrukke
lijker worden afgeraden. Directeur Raymond van Mourik van
Reddingsbrigade Nederland wil dat deze kennis internationaal
leidt tot bijstelling van de normering en dat informatie over de
risico’s van het gecombineerde gebruik voortaan expliciet en
verplicht bij de reddingsvesten wordt vermeld. De combinatie
van een reddingsvest en drijfpak wordt wereldwijd gebruikt bij
tal van organisaties in de maritieme sector.
Omgang met nabestaande ver onder de maat
Uit het rapport blijkt verder dat de wijze waarop de diverse
hulpdiensten direct na het ongeval met de echtgenote van het
slachtoffer zijn omgegaan, ver onder de maat is geweest. Zo is
haar niet langs officiële weg verteld wat er precies met haar
man is gebeurd en ook niet dat hij al was overleden toen zij
door de politie naar de reddingspost werd gebracht. Pas tijdens
de presentatie van dit onderzoek kreeg zij voor het eerst een
uitgebreid beeld van de gebeurtenissen op die bewuste dag.

Reddingsbrigade Nederland gaat een interne richtlijn opstel
len voor de opvang van en omgang met nabestaanden op een
reddingspost. Het blijkt dat die opvang in de knel kan komen,
als de brigade zelf betrokken is bij een ongeval en de hulpver
lening en nazorg door elkaar gaan lopen. Ook kan dan eerder
worden gesignaleerd als een nabestaande onvoldoende infor
matie krijgt van de hulpdiensten.
Onderzoek Openbaar Ministerie en Marine voldeed niet
Het onderzoek heeft ook aangetoond dat een groot aantal
uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar
Ministerie onvolledig of onjuist blijken te zijn. Delen van dat
onderzoek lekten in december uit in de pers en daarbij werd
het beeld geschetst dat het onderhoud van vesten en pakken
bij de reddingsbrigade Bloemendaal tekort zou hebben ge
schoten en het reddingsvest van de heer Pieterson verkeerd
zou hebben gezeten. Uit origineel forensisch fotomateriaal van
de KLPD in het evaluatierapport van Broeksma blijkt onomsto
telijk dat dit laatste niet het geval is geweest. Het onderzoek
dat de Marine op verzoek van het OM heeft gedaan naar de
staat en werking van de gebruikte vesten en pakken is niet
wetenschappelijk uitgevoerd, voldeed op onderdelen niet aan
de vraagstelling, ging uit van verkeerde veronderstellingen en
leverde conclusies op die onvoldoende waren onderbouwd of
niet in de juiste context werden geplaatst. Het Marine-onder
zoek gaf Reddingsbrigade Nederland echter wel aanleiding om
in overleg met de fabrikant van het materiaal nader onafhan
kelijk onderzoek te laten doen naar gecombineerd gebruik van
redvesten en drijfpakken bij een internationaal erkend mari
tiem testcentrum in Engeland. Dat leidde uiteindelijk tot de
opmerkelijke conclusie op dat punt.
Volgens Broeksma was de reddingsbrigade goed voorbereid
op dit soort vaartochten en zowel onderhoud als de afzonder
lijke kwaliteit van vesten en pakken voldeed. Wel beveelt hij
aan het onderhoud aan de reddingsvesten voortaan op gecer
tificeerde wijze te laten plaatsvinden.
Samenloop van factoren leidde tot dodelijke afloop
In het rapport is het ongeval minutieus gereconstrueerd. Het
blijkt dat een groot aantal aspecten op die dag bij elkaar heb
ben geleid tot het ongeval en tot de dodelijke afloop ervan. Dat
betreft onder meer de beslissing om te gaan varen, het van zijn
plaats glijden in de boot door de heer Pieterson op een onge
lukkige plek op het water bij een zandbank, een onverwachte
golf, de combinatie van drijfpak en reddingsvest, het op eigen
kracht naar de kant gaan zwemmen en het tijdelijk uit zicht
raken bij de bemanning. Geen enkel aspect afzonderlijk kan
worden aangewezen als uiteindelijke oorzaak van het overlij
den van de heer Pieterson. Het is ook niet met zekerheid vast
te stellen of de combinatie van het reddingsvest en drijfpak in
dit geval fataal is geweest, maar wel dat het slachtoffer niet op
zijn rug is gekanteld. De heer Pieterson is circa een tot twee
minuten uit het zicht van de bemanning geweest toen hij op
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“Merchant Shipping, 50 years in photo

graphs”. 
Bij The History Press verscheen een interes
sant boekje onder de titel “Merchant Ship
ping. 50 years in photographs”, samenge
steld door David Hucknall. Over een periode
van zo’n veertig jaar heeft de scheepvaart een
onvoorstelbare transformatie ondergaan.
Tot begin van de zestiger jaren werd de

scheepvaart gedomineerd door schepen van gevestigde rede
rijen die werden ingezet op regelmatige lijndiensten met
aangekondigde vaarschema’s. In de ‘sixties’ startte de contai
ner zijn opmars, met een ware revolutie in de transportsector
als gevolg. Hierdoor kwamen tal van moderne, snelle vracht
schepen werkloos aan de kant te liggen. Niet alleen moesten
gracieuse schepen plaats maken voor ‘dozen’ (boxships), ook
het havenbeeld onderging een ware gedaanteverandering.
Door de toenemende afmetingen van de schepen werden heel
wat ‘oude’ dokken uitgerangeerd. David Hucknall wist deze
evolutie aan de hand van prachtige foto’s vast te leggen. De
belangrijkste rederijen komen in het boek aan bod. De opge
nomen foto’s werden niet alleen in het Verenigd Koninkrijk en
Europa genomen, maar ook in verre havens tot in Afrika en
Japan. Een aanrader voor iedere shiplover !
“Merchant Shipping. 50 years in photographs” (ISBN
978-0-7524-5623-2) telt 159 pagina’s. Het
boekje werd als softback uitgegeven en kost
£16.99. Bestellen kan via de boekhandel, of
rechtstreeks bij de uitgeverij The History
Press, The Mill, Brimscombe Port, Stroud,
Gloucestershire, GL5 2QG, UK. Tel. +44.1453
.883300, Fax +44.1453.883233, e-mail : direct.
enquiries@marston.co.uk

eigen kracht naar het strand ging zwemmen. Wat er in die tijd
exact is gebeurd kon niet meer worden achterhaald. Wel is
duidelijk geworden dat de mensen enkele tientallen meters
voor en achter de heer Pieterson in het water en op het strand,
geen hulpgeroep of hulpsignalen hebben waargenomen.
De reddingsbrigade moet volgens Broeksma in de toekomst
kritischer kijken naar de omstandigheden waaronder een
vaartocht kan plaatsvinden. Ook was de beslissing om naar het
strand te gaan zwemmen na het omslaan van de boot niet de
beste optie en had de bemanning zicht moeten houden op alle
opvarenden in het water. Een positieve conclusie in het rapport
is de wijze waarop de collega’s van de Zandvoortse Reddings
brigade snel en adequaat bijstand hebben verleend en de
uitstekende samenwerking tussen de beide brigades na het
omslaan van de boot. Reddingsbrigade Nederland ziet dit als
een ondersteuning voor haar plannen om reddingsbrigades in
het hele land meer regionaal en uniform te gaan laten samen
werken.
Vrijwillige redders verwerken zware dreun
Reddingsbrigade Nederland en de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade onderschrijven de leerpunten, maar wijzen
er ook op dat dezelfde bemanningsleden al vele jaren talloze
reddingsacties met succes hebben uitgevoerd. ‘Het redden van
mensen is hun missie en passie. Dan komt het extra hard aan
als iemand die zo begaan was met ons werk tijdens een vaar
tocht met onze brigade zelf komt te overlijden’, aldus voorzitter
Ruud Cloeck van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbriga
de.
 
Bron: Reddingsbrigade Nederland: http://www.reddingsbri
gade.nl/home/1187 
Volledige onderzoeksrapport:  http://www.reddingsbriga
de.nl/upload/docs/onderzoeksrapport_ongeval_bloemen
daal.pdf
Discussieforum op:  http://www.hulpverleningsforum.nl/
index.php?topic=46869.40 
 
 

 

Part-time opleiding “Master Shipping and Transport” begint in oktober 2011
Netherlands Maritime University (NMU), een afdeling van STC-Group, biedt sinds 2008 een voltijdse Master
Shipping and Transport aan. Dit maritieme management programma richt zich op professionals die reeds
beschikken over een Bachelor diploma en minimaal twee jaar werkervaring hebben, bij voorkeur in de haven
gerelateerde, maritieme, transport of logistieke sector. De Masteropleiding biedt de student een verdieping

van maritieme en logistieke kennis en managementvaardigheden. Inmiddels zijn er 117 studenten en alumni van 32 verschil
lende nationaliteiten verbonden aan deze Master.
Vanaf oktober 2011 zal deze Master opleiding in een deeltijdvariant worden aangeboden in Rotterdam. Deze Engelstalige op
leiding heeft een duur twee jaar en drie maanden. Met deze deeltijdvariant speelt NMU in op de behoefte van professionals in
de haven en scheepvaart. De lessen zullen voornamelijk in de avonduren plaatsvinden, excursies worden zoveel mogelijk op
een vrijdag ingeroosterd.
Meer informatie kunt u vinden op: www.stc-nmu.eu
en op: www.stc-nmu.eu/masterST/Part-timeMaster.htm.
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Volgend jaar, 2012, is het 100 jaar geleden dat de ”Titanic” verging.
Welke reddingen kunnen we anno 2012 verwachten?

VOORAANKONDIGING 7e  NVKK-SYMPOSIUM OP 6 OKTOBER 2011

Voorzitter symposium: Cor Oudendijk

Presentaties door:
DE NEDERLANDSE KUSTWACHT

(Peter Verburg)

FIRMA FALCK NUTEC & VSTEP
(Niilo Alakopsa)

(”Crowd management, now and in the future”)

LLOYD REGISTER (tbc)
(Veiligheid van grote passagiersschepen)

FA. SCHAT HARDING
(David Torres, Harry Klaverstijn)

KAPITEIN MARTIN REMEEUS
(Mensenlevens redden in de Middellandse Zee)

KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDINGMAATSCHAPPIJ
(Roemer Boogaard)

(“KNRM nut en noodzaak”)

Wat doen we? Wat vinden we? Moet er iets veranderen?

Indien u zich aanmeldt bij het secretariaat van de NVKK, ontvangt U ruim bijtijds een
uitgebreid programma met complete informatie over het symposium en introducties bij de
presentaties.
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Proving the obvious, for more safety
http://www.businesstimes.com.s 13 Apr 2011
By DAVID HUGHES
 
An experiment to show that a three-watch system is better
SOMETIMES, it seems, it is necessary to prove the blindingly
obvious. Last week, I had an inside view of an experiment de
signed to do just that.This is all to do with hours on watch and
fatigue. Somewhere way back in the days of sail, the three-
watch system evolved and became almost universal and is still
the standard practice today. This traditional system is based on
three watchkeepers each working for four hours and then
resting for eight. It seems to fit in well with the rhythm of a long
sea voyage and each watch fitted in with the hierarchy of the
ship. Originally, the eight-to-twelve had been the master's
watch, and was the one which most suited the body's natural
sleeping and waking pattern, or the circadian rhythm.It became
the practice for the senior cadet to stand the watch under the
supervision of the master. In time, this became the third officer's
watch. This is appropriate because it means the most inexpe
rienced officer is on watch when the master and other senior
officers are likely to be around.
 

Most difficult watch
The most difficult watch for the body is the twelve- to-four, and
particularly the midnight-to-four in the morning watch, which
was the lot of the second mate. This is universally known as the
graveyard watch. At the risk of perpetuating a myth, I have
retrieved the following from the Internet: 'Gershom Bradford,
in A Glossary of Sea Terms, 1927: Graveyard watch, the middle
watch or 12-4am, because of the number of disasters that occur
at this time.' The most senior of the watchkeepers - the chief
officer, or chief mate - takes the four to eight. Until 20 or 30
years ago, the chief officer would demonstrate his prowess at
taking sights and plotting the ship's position at morning and
evening stars, which usually fell within his watch.What I have
just described still survives, more or less, on many oceangoing
ships. Around the North European coast, particularly, but also
elsewhere, the practice of having only two watchkeepers -
working six hours on, six off - has long been common on small
coasters. This arrangement has become accepted as quite
normal and nowadays extends to large vessels that shuttle
through busy sea areas between ports which have fast turna
rounds. In other words, the work is intense and never stops.
Common sense dictates that this is not good practice. After
investigating 66 incidents between 1993 and 2004, the UK's
Marine Accident Investigation Branch (MAIB) concluded: 'The
study has confirmed that watchkeeper manning levels, fatigue
and a master's ability to discharge his duties are major causal
factors in collisions and groundings.' The MAIB took the reaso
nable view that two- watchkeeper systems lead to fatigue and
accidents. Attempts at the International Maritime Organization
(IMO) to get rid of the two-watchkeeper system ran into the
sand, however, because of opposition from certain national

shipowners' associations and their countries' maritime admini
strations. It was argued, by some, that the now-common six-
on, six-off system is perfectly safe. So that brings us back to the
experiment. A largely European Union-funded programme,
Project Horizon, has been underway over the past 18 months
or so and is now drawing to a close.
 

Virtual 'voyages'
Project Horizon has used sustained virtual 'voyages' employing
a range of simulators to test selected watchkeeping patterns
under the same conditions. The aim is to capture empirical data
on watchkeeper fatigue and its effects on performance and to
develop a fatigue management tool kit for industry. Some
would say that shipping already has a 'fatigue management
tool kit', called the four-on, eight-off watchkeeping system.
Nevertheless, the politics of shipping, at IMO and elsewhere,
dictate that it is necessary to demonstrate scientifically the
effect of having only two watchkeepers.The simulator-based
experiments have been carried out at Chalmers University in
Sweden and at Warsash Maritime Academy in the UK. I visited
Warsash last week when the last of 10 virtual voyages was
underway. This 3 million euro (S$5.4 million) project involved
healthy bridge and engineer watchkeepers, of any nationality,
age and gender, with some tanker experience, who were re
cruited through a management agency. The Warsash experi
ments used a full-mission bridge simulator as well as engine
and tanker cargo simulators to create a 'voyage' from Fawley
to Rotterdam and back. Participants joined their 'ship' at Fawley
on Saturday night and were on six-on, six-off watches for a
week. The conditions created were surprisingly realistic. Parti
cipants had sleeping accommodation and a mess room close
to the simulators and that was the extent of their world for a
week. They were not allowed to wander around, let alone off,
the campus and had almost no interaction with anybody other
than the experiment supervisors, who acted out the roles of
the other crew members. Some information will be released in
June with final results and analysis expected by December.
From peeping in, through CCTV, at watchkeepers who were
more than halfway through their voyages and talking to the
supervisors, nobody should expect this study to be a resoun
ding endorsement of the six-on, six-off system; I saw a couple
of very sleepy-looking faces last week.
 
If these virtual voyages eventually lead to the actual scrapping
of the two-watchkeeper system for vessels of any significant
size, then Project Horizon will be worth every euro spent on it.
 
http://www.businesstimes.com.sg/sub/storyprintfriendly/0,4582,434570,00.
html?                                
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Weer minder aanhoudingen Nederlandse schepen in buitenland
Nieuwsbericht | 27-06-2011
 
Het aantal aanhoudingen van Nederlandse zeeschepen in het
buitenland is in 2010 gedaald naar 25. Dat is vier minder dan
in 2009. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat er sprake
is van een daling. Dat blijkt uit de Analyse Aanhoudingen Ne
derlandse schepen in het buitenland 2010 van de IVW. De be
langrijkste aanhoudingsgrond had betrekking op kwaliteit
gerelateerde tekortkomingen ten aanzien van de International
Safety Management Code (ISM) voor de veilige exploitatie van
schepen en voorkoming van verontreiniging. Een kwart van
deze ISM gerelateerde tekortkomingen had betrekking op
personeel en gebruik van hulpbronnen. De inspectie neemt
het hoge aantal aanhoudingen op het gebied van ISM mee in
haar inspectieprogramma. Voor de positie van Nederland op
de white list van Port State Control (ranglijst van landen met
duurzame, veilige reders met goede arbeidsomstandigheden)
is het aantal aanhoudingen in het Paris Memorandum of Un
derstanding regio (Europa en Canada) van belang. Ook hier is
een afname van het aantal aanhoudingen te zien, namelijk van
17 in 2009 naar 15 in 2010. De Nederlandse vloot is hierdoor

enkele plaatsen gestegen van plek 9 naar 5 op de white list. De
nieuwe positie hing af van hoe andere landen in de Paris MoU
regio hebben gepresteerd en van het totaal aantal gecontro
leerde Nederlandse schepen. De inspectie heeft de betrokken
reders verzocht een toelichting op de geconstateerde gebre
ken te geven en hen verzocht om een opgave van de preven
tieve maatregelen binnen hun kwaliteitssysteem te geven om
herhaling te voorkomen. Ook worden alle reders via hun ver
tegenwoordigers geïnformeerd over deze analyse zodat zij
maatregelen kunnen nemen om soortgelijke aanhoudingen te
voorkomen. Verder heeft de IVW een ondersteunende rol ge
speeld bij het aantekenen van beroep door de reder of heeft
de IVW een heroverweging ingediend bij de betreffende ha
venstaat.
 
Meer informatie en downloaden Analyse Aanhoudingen Ne
derlandse schepen: http://www.ivw.nl/actueel/nieuws/weer
minderaanhoudingennederlandseschepeninbuitenland.aspx

IVW publiceert jaarverslag 2010
Nieuwsbericht | 30-06-2011
 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft haar jaarverslag
over 2010 gepubliceerd. In dit verslag kijkt de inspectie terug
op de ontwikkelingen binnen de verschillende domeinen
scheepvaart, luchtvaart, rail- en wegvoer en waterbeheer. Het
afgelopen jaar is de inspectie doorgegaan met de ontwikkeling
van risicogestuurd toezicht. Met ondertoezichtstaanden die
gemotiveerd zijn om hun verplichtingen goed na te leven, wil
de inspectie handhavingsconvenanten sluiten. In 2010 heeft
de IVW hier een begin mee gemaakt en de eerste convenanten
gesloten met bedrijven in het wegvervoer en de koopvaardij.

De inspectie is ook begonnen met het programma om bedrij
ven die frauderen harder aan te pakken. In 2010 was de aan
dacht vooral gericht op het beroepsgoederenvervoer waar het
aantal fraudes met de digitale tachograaf lijkt toe te nemen, en
op de opsporing van illegale taxichauffeurs.
 
Het rapport kan als pdf-file worden gedownload op:
http://www.ivw.nl/actueel/nieuws/ivwpubliceertjaarverslag2010.
aspx

.......................................................................
ms Oosterdam in Alaska   (foto Sven Trostman en Gielis Stuart) 
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Loodsen waarschuwen voor ramp

Westerschelde
De Belgische scheepsloodsen luiden de noodklok over het
groeiende aantal cruiseschepen op de Westerschelde. Die
zorgen volgens hen voor gevaarlijke toestanden. 'Het is een
kwestie van tijd voor een oceaanreus zo'n klein laag schip raakt
en er mogelijk honderden slachtoffers vallen", zeggen de
loodsen woensdag in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Steeds
meer cruiseschepen varen richting Gent en Antwerpen. Er
komen dit jaar zo'n 185 schepen, vooral uit Duitsland. Meer dan
twee keer zoveel als de 73 van 2005.
Sven Deridder, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging
van Loodsen, vreest een botsing met bijvoorbeeld een tanker:
'Dagelijks komen meer dan zeventig grote schepen van 10.000
ton voorbij op de Westerschelde. En tussen die gevaartes zie je
almaar vaker de lage toeristenboten van amper 200 à 300 ton.
Worden ze aangevaren door een tanker, dan is dat alsof je met
een vrachtwagen over een luciferdoosje rijdt. Het zou een
drama zijn. Op die schepen zitten tweehonderd passagiers.
Hun kajuiten liggen vaak onder de waterlijn. Alle hulp zou te
laat komen.'
De loodsen willen daarom dat cruiseschepen ook verplicht
loodsen meenemen. Nu zijn loodsen alleen op zeeschepen
verplicht. 'En neen, ik hou dit pleidooi niet om ons beroep te
promoten, verre van. Wij zijn ambtenaren. Commerciële doel
einden heeft onze dienst niet. Het gaat hier puur om de veilig
heid", aldus Deridder.
Vlaams minister van Mobiliteit Crevits (CD&V), is voorstander
van het voorstel. (ANP)
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/de
tail/2433080/2011/05/18 /Loodsen waarschuwen-voor-ramp-
Westerschelde.dhtml   Bron: http://www.parool.nl 18-05-11
06:32 uur
 

Singapore Strait night signals
 

 
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE
 
PORT MARINE CIRCULAR No 02 of 2011
30 May 2011

To: Shipping Community
 
NIGHT SIGNALS FOR VESSELS CROSSING THE TRAFFIC SE
PARATION SCHEME (TSS) AND PRECAUTIONARY AREAS IN
THE SINGAPORE STRAIT DURING THE HOURS OF
DARKNESS
 
A finding from a study found that one of the contributing fac
tors of incidents in the Singapore Strait was that vessels transi
ting in the Strait are unable to distinguish whether a vessel
arriving or departing from the port of Singapore would be
crossing the Traffic Separation Scheme (TSS). This is due to the
difficulties in visually identifying the vessel especially at night
when there are background lights from landwards. To address
the issue of identifying crossing vessels during hours of dark
ness, a night signal was proposed consisting of “three all-round
green lights in a vertical line” which will be displayed by vessels
to indicate its intention to cross the TSS. That will allow other
vessels in the appropriate lanes to take actions if required and
hence enhance navigational safety.
2.   With effect from 1st July 2011 at 0000hrs UTC (0800hrs
Singapore LT) , vessels crossing the Traffic Separation Scheme
(TSS) and precautionary areas in the Singapore Strait are recom
mended to display the night signals consisting of 3 all-round
green lights in a vertical line. This measure was adopted by the
IMO’s Maritime Safety Committee, at its eighty-eighth session
(24 November to 03 December 2010) in accordance with the
provisions of resolution A.858(20).
3.   Ship owners, agents and masters of vessels are: (a) to take
note of the details regarding the display of the night signals set
out in Appendix 1; and (b) recommended to comply with the
procedures set out in Appendix 1 when intending to cross the
Traffic Separation Scheme (TSS) and precautionary areas in the
Singapore Strait.
4.   Please contact Capt Aram A Ramakrishnan at DID (65) 6325
2450    if you have any queries.
 
LEE CHENG WEE
PORT MASTER
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

 

Foto Marc Neelemans
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Kort Maritiem Nieuws, juni 2011
·        Op het containerschip “Maas Trader”, varend onder Nederlandse vlag, is in de haven van Cristobal in Panama, een hoe
veelheid drugs aangetroffen in de boegschroefruimte van het schip. De kapitein, van Bulgaarse nationaliteit , is op aanwijzing
van de bemanning, als schuldige gearresteerd en verblijft nu, in afwachting van een proces, in de beruchte La Joya gevangenis
van Panama.
·        Door de torenhoge olieprijzen en de naderende zwaardere limieten aan de zwaveluitstoot, zal de zeescheepvaart, vooral
in Europese wateren, moeten zoeken naar andere energiebronnen. Volgens vooraanstaand scheepsmotorenbouwer Wartsila
gaat aandrijving via vloeibaar aardgas (LNG) een steeds grotere rol spelen.
·        Rederij MAERSK heeft de zogenaamde piraterij toeslag met 100 dollar per container verhoogd. Men acht de verhoging
van de toeslag noodzakelijk omdat de rederij meer kosten moet maken om de schepen tegen de toegenomen piraterij in So
malische wateren te kunnen beschermen.
·        CESMA was vertegenwoordigd tijdens European Maritime Day die dit jaar in Gdansk, Polen, werd georganiseerd. Deze dag
heeft tot doel het belang van de maritieme sector voor Europa te benadrukken. Behalve toespraken van Europese Commissie
leden en Secretary General van de IMO, Mr. Mitropoulos, werden er ook workshops over diverse maritieme onderwerpen geor
ganiseerd.
·        De belangrijkste partners in de maritieme wereld werken samen in een internationaal project om zeevarenden en hun fa
milies die door piraterij zijn getroffen bij te staan. Oorspronkelijk werd “Maritime Piracy, a Humanitarian Response” financieel
ondersteund door de TK Foundation. Voorzitter van de Steering Group is de bekende Dr. Peter Swift van Intertanko.
·        De Jaarvergadering van CESMA zal volgend jaar mei plaatsvinden in Rostock, Duitsland, op uitnodiging van de Duitse
kapiteinsvereniging VDKS. 
·        Een ongeluk op een Frans containerschip van CGM/CMA in een Chinese haven heeft weer eens aangetoond dat de nog
steeds gebruikte quick-release haken voor het ontkoppelen van reddingboten, gevaar kunnen opleveren. Twee opvarenden
kwamen om tijdens een oefening met een reddingboot.
·        Dit najaar zal het Europese project HORIZON project haar bevindingen openbaar maken betreffende een uitgebreide on
derzoekstudie naar fatigue. Voor waarnemingen werden simulaties gebruikt. Niet iedereen is enthousiast over deze wijze van
onderzoek. CESMA is als observer bij het project betrokken. 
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·        Dockwise dreigt haar schepen onder een andere vlag te gaan brengen als het niet meer mogelijkheden krijgt om haar
schepen te beschermen tegen zeeroverij.Volgens Dockwise stelt de Nederlandse regering te veel restricties aan het inhuren van
particuliere beveiliging in zeeroverij-gevaarlijke gebieden. Het bedrijf zou het liefst mariniers meekrijgen aan boord van elk schip
dat door zo’n gebied moet. “Hier ligt een taak voor de overheid”, vindt Dockwise ,,Zij hebben het monopolie op geweld. Maar
dat lijkt moeilijk te worden'', aldus de rederij. ,,Daarom willen we meer mogelijkheden om zelf beveiliging te huren. Het heeft
geen zin zeegebieden te beschermen. De objecten die er doorheen varen moeten worden beschermd''. Vooralsnog is geen enkel
Dockwise schip slachtoffer geworden van zeeroof. Volgens de rederij is dit te danken aan het prikkeldraad rond haar schepen,
het grote aantal andere schepen dat door het risicogebied vaart en ,,een flinke dosis geluk''. (ANP)                                                   
 
          Stichting De Noordzee heeft nieuwe directeur en voorzitter                                           
UTRECHT, 27 juni 2011 - Stichting De Noordzee (SDN) heeft een nieuwe leiding. Per 1 juli 2011 is Eelco Leemans officieel benoemd
tot directeur van de stichting. Daarnaast neemt Hans van Rooij per 1 juli het stokje over van Leo Jansen als voorzitter van het
bestuur.
De nieuwe voorzitter van het bestuur van SDN, Hans van Rooij, volgt Prof Em dr.ir. Leo Jansen op. Jansen was negen jaar voor
zitter van het bestuur en heeft besloten de voorzittershamer over te dragen. Hans van Rooij was al sinds 2008 bestuurslid bij
SDN: “Als voorzitter zal ik, samen met het bestuur, de uitdagingen waar de organisatie voor staat ondersteunen. Ik wil Leo Jansen
hier dan ook bedanken voor zijn jarenlange inzet.” Ook is Stichting De Noordzee blij om Eelco Leemans nu officieel als nieuwe
directeur aan boord te verwelkomen. Leemans was het afgelopen jaar al waarnemend directeur van SDN. Onder Leemans staat
de stichting voor de uitdaging om het werk voor de Noordzee te continueren, ook nu een belangrijk deel van de overheidssub
sidies weggevallen zijn. “We hebben de afgelopen jaren al heel veel bereikt op gebied van verduurzaming, denk aan de VISwij
zer voor duurzame visserij en de aanmelding van beschermde gebieden op zee,” aldus Leemans. “Maar we zijn er nog niet. Ook
de komende jaren blijven we ons inzetten voor de Noordzee, bijvoorbeeld op gebied van afval en natuurbescherming.” Onder
de nieuwe leiding zal Stichting De Noordzee haar kennis over de zee nog effectiever gaan inzetten en actief met diverse belang
hebbenden werken aan verduurzaming van het gebruik van de Noordzee. Hierbij staan samenwerking, een toekomstvisie op
de Noordzee en deskundigheid voorop.
Over Eelco Leemans
Eelco Leemans behaalde in 1988 de diploma's SKA (Kapitein Kleine Handelsvaart) en GZV (Kapitein Grote Zeilvaart). Daarna
bevoer hij ruim vijf jaar als schipper en stuurman op verschillende schepen de wereldzeeën. Kort na de ramp met de olietanker
Exxon Valdez was hij in Alaska en besloot hij zijn werk te maken van bescherming van de oceanen. Na een studie Milieukunde,
kwam hij in 2000 bij Stichting De Noordzee werken. Daar stond hij aan de wieg van de ‘Marine Awareness Course’ van Stichting
ProSea en leidde hij jaren een team van milieuorganisaties bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
Over Hans van Rooij
Hans van Rooij heeft een scheepsbouwkundige achtergrond en is al jarenlang actief in de scheepvaart. Hij heeft jarenlang als
Directeur van Smit berging gewerkt, met als standplaats Nederland en Singapore. Van 1990 tot 1995 was hij Directeur van
Greenpeace Nederland. Hij is bestuurslid geweest van onder meer de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders vereniging
(KVNR), Bahama’s Ship Owners Association, Greenpeace Nederland en voorzitter van de International Salvage Union (ISU). Hij
werkt nu als onafhankelijk maritiem adviseur en expert en is tevens bestuurslid van Stichting ProSea.
Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee vierde eind vorig jaar haar dertig jarige bestaan, met een symposium ‘Helden van de Zee’ in Amsterdam.
De natuur- en milieuorganisatie zet zich in voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en streeft naar een gezonde zee vol
vis, dolfijnen en ander leven. SDN is van oudsher als lobbyorganisatie vooral actief 'achter de schermen' en zoekt samen met
gebruikers van de Noordzee naar concrete oplossingen voor belangrijke problemen. Meer recent laten we ook een breder publiek
zien hoe bijzonder de Noordzee is en wat mensen zelf kunnen doen voor een gezonde Noordzee. Onze speerpunten zijn:
scheepvaart (Clean shipping), duurzame visserij (VISwijzer, goedevis.nl), afval (MyBeach, Coastwatch) en ruimte voor natuur
(beschermde gebieden en soorten, windparken op zee).  
 
          · Sea2Cradle. Tom Peter Blankestijn en Wouter Rozenveld (beiden van Nedlloyd – Maersk) hebben op 1 juli een nieuw
bedrijf gestart op het gebied van milieuvriendelijk en veilig recyclen van schepen en drijvende installaties. Het bedrijf Sea2
Cradle heeft een staf van 8 medewerkers en is gevestigd in Rotterdam en China en gaat strategische partnerschappen aan met
scheepssloperijen, scheepsmakelaars, klassebureau’s en andere partijen, met het doel om het aantal ongelukken en vervuiling
tot nul terug te brengen.
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Resolutions from the CESMA GENERAL ASSEMBLY on 07 May 2011 at  Zadar, Croatia. 
Resolution nr. 1: Piracy and armed robbery.
The 16th Annual General Assembly in Zadar, Croatia, again discussed the problem of piracy and armed robbery against ships in
various parts of the world, Somalian and adjacent Indian Ocean waters in particular All means to prevent these criminal acts
should be activated to protect the lives of seafarers. Yet CESMA still denounces the use of fire arms on board and is critical about
the employment of armed guards on board ships as it could escalate violence. It will however adopt a practical position in line
with European and international organisations on the condition that the responsibility and liability of shipmasters is efficacious
ly stipulated and that their position remains unaffected even in the case of armed guards on board.
Resolution nr. 2: Criminalisation of seafarers.
The Assembly also noted that the problem of criminalisation of seafarers continues to be a matter of great concern. Motives are
not only environmental offences but, among others, also the finding of drugs on board. Recent cases have again shown that co-
operation between all parties concerned is the best solution to tackle the problem of criminalisation.

Resolution nr. 3: Fatigue and safe manning.
The Assembly still noticed with concern that the problem of fatigue is not attracting enough attention, The requirement of three
certified bridge watchkeepers, including the Master, on each seagoing vessel of 500 GT and more, is still supported by CESMA.
The introduction, during the recent IMO/STCW meeting in Manila, of a flexibility clause in the stipulation of hours and work,
enables the system of the six on six off watch schedule to be continued.The European project HORIZON, which investigates the
consequences of fatigue via simulation, will be closely monitored by CESMA as an observer.
Resolution no. 4: Safety of roro- and large passengerships.
The Assembly discussed the safety of roro- and large passengerships and noted that many accidents still occur. It has approached
the European Commission to express its concerns. Large passengerships with thousands of passengers and crew have appeared
to be very vulnerable, notwithstanding the many tests that newbuilding passengerships have to undergo before all certificates
are issued by class.

Resolution nr. 5: Introduction of e-Maritime.
The Assembly discussed the participation of CESMA in the e-Maritime concept, initiated by the European Commission. The
concept aims at introducing electronic means to govern the entire chain of maritime transport. e-Navigation will be integrated
in the system. As the concept looks also at the reduction of paperwork on board, future introduction could work out positively
for the ship’s staff. As the concept looks also at the transfer of duties from ship to shore, other parameters such as liability and
responsibility of the shipmaster, should be stipulated before CESMA supports the concept fully. We suggest a positive but criti
cal approach.
Resolution nr. 6: Safety of life saving equipment.
The Assembly discussed again the safety of life saving equipment on board seagoing vessels including many incidents and ac
cidents during drills such as a recent case on a CGM/CMA containership in China. It urges international bodies and flag states to
introduce proper legislation to improve the safety and design of life saving equipment in order to improve efficiency and avoid
other fatal accidents.
Resolution nr. 7: Safety and Search and Rescue in the Northern Black Sea and the Sea of Azov.
Latest info again shows that the situation in the above waters have not improved with regard to maritime safety and Search and
Rescue. The Bulgarian Shipmasters’ Association proposes a conference to be organised in Rumania in the autumn 2011 with the
co-operation of IMO, EMSA, the Bulgarian Administration and CESMA. This initiative is supported by the CESMA Assembly.    

Proefvaart Oceangoing Patrol Vessel Koninklijke marine
In maart kon men een nieuw type marineschip zien, dat bezig was met seatrials.
Het is het eerste schip uit de Hollandklasse, een serie van vier oceaangaande patrouilleschepen. Deze schepen worden aange
duid als OPV (Oceangoing Patrol Vessel). De U.S. Navy heeft voor deze taken de zgn. Littoral Combat Ships (LCS). Dit nieuwe type
schip zal na indienstneming door de Koninklijke Marine in 2012 naast patrouilletaken ook gevechtstaken in het zgn. lage ge
weldsspectrum gaan uitvoeren in kustgebieden overal in de wereld. Uiteraard wordt hierbij op dit moment direct gedacht aan
zeeroverijbestrijding, maar ook bij evacuatie moeten de schepen kunnen worden ingezet. Er moet voor 100 evacués gedurende
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NAAMSEIN NAAM KIELLEGGING GEDOOPT IN DIENST

P840 Holland 08-12-2008 02-02-2010 2012

P841 Zeeland 21-09-2009 20-11-2010 2012

P842 Friesland 26-11-2009 04-11-2010 2012

P843 Groningen 09-04-2010 21-04-2011 2013

3 dagen onderdak kunnen worden geboden. En de schepen moeten kunnen worden gebruikt bij noodhulp. Bij de nieuwe be
zuinigingen bij defensie zijn nog vóór de in dienstneming vooralsnog twee schepen geschrapt. Maar omdat twee schepen van
hetzelfde type niet rendabel is, wordt intern nog strijd gevoerd om de twee te behouden.
(vervolg proefvaart Holland-klasse OPV)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijzonderheden Hollandklasse: 
Waterverplaatsing: 3.750 ton
Afmetingen:              107,9 x 16 meter (102,4 x 15,25 op de waterlijn), diepgang 4,55 meter
Machinevermogen:             dieselelektrisch, 2 x 5.4 MW (ca. 14.500 pk)
Snelheid:                  22 knopen
Bemanning:              50 personen
Bewapening:             1 x 76 mm kanon, 1 x 30mm kanon, 2 x 12,7 mm machinegeweer, 1 helikopter

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wij waren er bij…
 

 
 

 
 
 

 
 
De Kapiteinsvereniging was indertijd vertegenwoordigd bij de kiellegging van het eerste schip, Hr. Ms. Holland op 8 december
2008. Bij deze gelegenheid werd de voorzitter geïnterviewd door het actualiteitenprogramma EenVandaag (http://www.een
vandaag.nl/binnenland/34210/nieuwe_fregatten_tegen_piraten).
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Piraterij in de Somalische wateren
Commentaar van kapitein J.M. Kooijman op “Ongezouten menin
gen”, verschenen in NVKK journaal No.3 juni 2010 op blz.9.
 
Met begrip en sympathie heb ik de mening van de mij bekende
kapitein M.A. Busker gelezen.
Persoonlijk ben ik in 1984 door een toen uitermate gevaarlijk
gebied gevaren met een groot luxe motorjacht, die ik voor een
vriend (herstellende van meerdere beenbreuken) van Fort
Lauderdale naar St. Maarten heb gebracht. (1200 zeemijlen,
waarvan meer dan de helft door uitermate gevaarlijk gebied).
Wat was het geval? In die tijd waren in de Bahamas (een gebied
met meer dan 700 eilanden) veel drugsaktiviteiten. De drugs
handelaars trachten motorjachten tbv. drugsver-voer te be
machtigen en de bemanning werd zonder meer afgemaakt. 
Hier ligt nu het verschil in benadering:
a) of je hebt een goede kans tot overleven omdat schip en
bemanning een losprijs heeft.(hoe zit dit met reders op de rand
van het faillissement en het schip geregis- treerd in bijv. de
Marshal eilanden?)
b) Je bent zonder meer aan gewetensloze zeerovers overgele
verd.
In beide gevallen is het uitermate nuttig om bewapening aan
boord te hebben. De keuze tot gebruik daarvan ligt bij de ge
zagvoerder. In het laatste geval is zelfverdediging een zaak van
overleven.
Terugkomende op mijn reis in 1984: ik ben toen langs Norman’s
Key gevaren, dat was omgebouwd tot een drugsfort tussen
Latijns Amerika en de VS. In de gidsen voor jachtbezitters stond
dat men onder geen voorwaarde daar moest binnenlopen
omdat de ingang van de haven met mitrailleurs werd bewaakt.
Twee weken nadat ik daar langs was gevaren, werd bij een
volgend eiland een zeilboot aangetroffen met aan boord een

vermoord Amerikaans echtpaar. Aan boord had ik de volgende
bewapening:
1) Een Remington 870 “pump gun” met 7 patronen (dubbel nul
munitie).
2) Een “Jungle carbine” met twee “banana clips”.
3) Een revolver .38
4) Een lichtkogel pistool met witte flares. (omr achter het doel
te schieten).
Wegens de geringe bemanning hadden we niet meer nodig.
Het voordeel van de “pump” of “riotgun” is dat deze een breed
spreidvlak heeft. Op een bewegend schip is dat het beste. Op
grote schepen schiet men in geval van nood schuin tegen het
dek. De recocheterende loden kogels komen dan in de benen
van de aanvallers terecht en zijn dus niet dodelijk.
Hoe dan ook, bewapende verdediging is een laatste redmiddel
en zolang dit nog kan, is het beter een keuze te maken uit de
passieve verdedigingsmiddelen, waarvan ik de P-trap het inte
ressants vind.
J.M. Kooijman,
Curacao
Lidcode 2364B
 
Onderstaand de toepassing van de z.g.n. P-trap op een schip van
Dockwise (meer op: www.ptrap.com)

 
 Bespiegelingen bij Algemeen Overleg Tweede Kamer over zeeroverij 

De NVKK was aanwezig bij het Algemeen Overleg op 16 en 23 juni in de Tweede Kamer, waarbij de maatregelen tegen zeero
verij werden besproken. Een Algemeen Overleg in de politieke Haagse arena is iets anders dan een management overleg aan
boord van een koopvaardijschip. Er wordt veel en wollig gesproken en als men het op efficiëntie zou beoordelen, zou zoiets in
een kwart van de tijd moeten kunnen gebeuren. Bovendien blijken veel politici hun huiswerk slecht te hebben voorbereid. Is de
politicus werkelijk zo weinig geïnteresseerd in de zeevarende of is het allemaal onderdeel van het politieke spel? Bij een Algemeen
overleg krijgen de politieke fracties eerst het woord. Meestal zo’n 5 minuten. Verbijsterend is te zien hoe vaak de grotere partij
en hun kostbare spreektijd “verkwanselen” aan historische beschouwingen en bijzaken en uiteindelijk maar een minuut over
houden om hun punt te maken. Opvallend is, dat kleinere partijen vaak veel beter voorbereid zijn. Daarna komen de bewinds
lieden aan het woord met hun beschouwingen en toelichting. In uiterst wollige en vaak onbegrijpelijke bewoordingen. En dan
begint de tweede ronde met vragen en antwoorden. Na 3 uur vergaderen was men het op 16 juni nog niet eens over de wen
selijkheid van een nieuwe anti zeeroverij missie door de Koninklijke Marine. De vertegenwoordiger van de SP kon door het late
uur zijn achterban niet meer raadplegen om een beslissende stem te geven. De volgende dag werd gelukkig besloten, dat er
weer een nieuwe KM-missie komt. Op 23 juni zou duidelijkheid worden gegeven over inzet van PSC’s aan boord van koopvaar
dijschepen. De Commissie de Wijkerslooth had de opdracht gekregen naar de wenselijkheid en de toelaatbaarheid daarvan te
kijken.Toen de verantwoordelijke minister (Opstelten) het woord kreeg, wist hij te melden dat de commissie twee maanden
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Seafarer death toll mounts as Somali pirates hijack, torture, intimidate and murder
62 seafarers have died in the past four years as a direct result
of piracy in the Gulf of Aden and Indian Ocean, through deli
berate murder by pirates, suicide during the period of captivi
ty, death from malnutrition and disease, death by drowning, or
heart failure just after the hijacking. This shocking figure has
prompted the shipping industry’s SOS SaveOurSeafarers
campaign to give even greater emphasis to its worldwide call
for government action to tackle the issue.
“During this same period, over 3,500 seafarers have been kid
napped and held hostage by pirate gangs, who subject them
to traumas such as being used as human shields, being forced
to operate their ship as a pirate mother ship under pirate
control, and to extreme mental as well as physical anguish,”
says Giles Heimann, Chairman of the SOS SaveOurSeafarers
campaign.
“Hundreds of these seafarers have been subjected to horrific
torture including being hung by the ankles over the side of the
ship, being shut in the ship’s freezer room, having cable ties
tightened round the genitals, being beaten, punched and
kicked. Many of these seafarers remain traumatised and unable
to return to their seafaring careers long after the hijack is over,
if at all.”
 

Dipendra Rathore, a 22 year-old Indian deck cadet, was held
hostage for 8 months on board the Merida Marguerite. He is
just one of the pirates’ victims. “At my age you can still bear
pain … watching people twice my age being tortured, crying
and begging for help is what really measured me. I felt so bad
for them but I could do nothing about it, except for praying ...
and then came the time when I lost faith and stopped praying
too.”
Dipendra has found his faith again, and he is one of those who
refuses to let these thugs win and is determined to go back to
sea. Others may never recover from the psychological damage
and will lose their livelihood rather than go back to sea.
Heimann continues: “It is terrible, and completely unaccepta
ble, that ordinary people going about their everyday work
should have to encounter such horrors. There are more than

100,000 seafarers at any one time either preparing to go
through this area (training and effecting the so-called ‘harde
ning’ of the ship with physical defences), or actually transiting
these waters. Taking their families’ feelings into account, you
have up to half a million people every day gripped by fear due
to Somali piracy.”
The shipping industry continues to recognise and appreciate
the constructive and supportive role played by the naval forces
in this area. But their effectiveness is impeded by the lack of
political will in many governments to authorise the arrest and
prosecution of detained pirates caught red handed. This in turn
restricts naval/military operations to no more than a 'catch and
release' exercise that deters and disrupts the pirates only to a
limited extent. The vast majority of pirates caught are released
in this way.
These 62 tragic deaths come as a direct consequence of pirate
actions, but it is government inaction that has allowed piracy
to spiral out of control in this area. It’s time to stop this outrage.
It’s time for governments to take action. It’s time for each one
of us to stand up for the seafarers who bring us almost all our
daily material needs.
The SOS SaveOurSeafarer campaign is now supported by 24
industry organisations, signifying a unanimous strength of
purpose from all sides of the shipping industry.
SOS www.saveourseafarers.com allows supporters to specifi
cally ask their Government to take the necessary steps against
the scourge of piracy at sea and ashore by:
• reducing the effectiveness of the easily-identifiable mother
ships.
• authorising naval forces to hold pirates and deliver them for
prosecution and punishment.
• increasing naval assets available in this area.
• providing greater protection and support for seafarers.
• tracing and criminalising the organisers and financiers behind
the criminal networks.
Just two clicks adds another voice to the campaign to protect
our seafarers who in turn protect shipping routes and provide
us with our fuel, food and clothing. Are we prepared to go
without?
(Source: Maritime Press Clippings 22 June 2011)

uitstel had gevraagd. Dat betekent, dat voor oktober geen duidelijkheid over PSC’s valt te verwachten. Een teleurstelling voor
de aanwezige rederijen en zeevarenden.
Meer weten? Surf dan naar: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/
                                                                                                                                                                                                                                           HLHN 
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prosecution and incarceration of apprehended pirates. Den
mark is chairing the international working group under the
Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia dealing with
these crucial legal issues. The group which consists of repre
sentatives from more than 55 countries and organisations
meets for the eighth time in Copenhagen 20-21 June 2011. So
far good results have been reached in the legal area. The wor
king group has contributed significantly to facilitating coope
ration between states on the legal aspects of piracy. This coo
peration includes inter alia common legal standards in several
areas linked to the military efforts and the prosecution of sus
pected pirates. The eighth meeting did among other things
focus on the legal framework on post trial transfer agreements
and legal aspects of the use of private armed guards.
In the context of the legal working group Denmark and The
Netherlands have had a very fruitful cooperation. I look forward
to continue the dialogue between our two countries. To com
plement the legal efforts, Denmark has committed herself to
continue our contribution to NATO’s naval operations at sea
off the Horn of Africa and in the Indian Ocean. Our contribution
includes a support ship including crew and helicopter. In addi
tion, Denmark will deploy a maritime patrol aircraft to support
the naval operation periodically. In the longer term a viable
solution requires the establishment of stronger capacities lo
cally. We need to build up the coastguards in the region as well
as police and prison capacities, not least in Somalia, so that
Somali pirates can serve their sentence in Somali prisons. These
are also elements in the Danish strategy and will be financed
by the Danish Stabilization Fund. Combating piracy is a com
plex task. We need to use all the tools in the tool box. We need
participation from many countries and parties around the
world. I look forward to continue the cooperation between The
Netherlands and my country, Denmark.

De commandant van de Standing Nato Maritime Group 1 (SNM
G-1) de Deense commodore Christian Rune,  draagt het comman
do over aan de Nederlandse commandeur Michiel Hijmans aan
boord van het Deense fregat Esbern Snare, december 2010 (foto
MSCHOA).

Together we must fight piracy
By Lene Espersen, Danish Minister for Foreign Affairs.
 
Via de Deense ambassade ontvingen we onderstaand artikel van
de Deense minister van Buitenlandse Zaken.
 
Piracy can’t be condemned too strongly. Piracy is a breach to
the most fundamental principles of the modern civilization. In
the worst hit areas off the Horn of Africa no seafarers – be it on
a merchant ship or even a yacht – can be safe at sea. Today
more than 600 seafarers are being kept as hostages by Somali
pirates. They are all innocent victims to the unscrupulous hij
ackers operating at sea off the Horn of Africa and in the Indian
Ocean. Their families are afraid that they will never see their
beloved ones again. Piracy is unacceptable not only by all hu
manitarian, security and legal standards. On top of this come
the economic impacts on the global trade and traffic. Though
it is difficult to calculate, experts estimate the total cost of pira
cy to be approximately 16 billion US dollars in 2010.
From 2007 to 2010 the number of attacks and hijackings by
pirates at sea has more than quadrupled. The authorities of The
Netherlands report that piracy is also a growing and a serious
challenge to the security and business of the Dutch commer
cial fleet. For instance the Adviesraad Internationale Vraagstuk
ken documents the in the period 2006 – 2010 no less than 29
attacks on Dutch commercial vessels were carried out by pira
tes. Even though the growing number of pirate attacks is cen
tered in the area off the Horn of Africa and in the Indian Ocean,
it takes a global concerted effort to fight it. No single country
could or should carry the burden alone. We all have a respon
sibility. As Danish Minister for Foreign Affairs I encourage all
governments and parties to take part in the global fight against
piracy. Today a broad range of countries around the world as
well as multilateral and regional organizations are engaged in
handling the challenges, e.g. UN, NATO, EU and IMO. However –
let’s be honest - there is still room for improvement in our joint
efforts. More needs to be done – and it needs to be done with
comprehensive, concerted and international action. The UN
Secretary General Ban-ki-Moon has eloquently said, that “pira
cy is not a water-borne disease. It is a symptom of conditions
on the ground”. I agree that long term solutions have to be
found in Somalia itself reversing two decades of conflict.
Denmark is a strong supporter of long term land based soluti
ons to the situation in Somalia. Earlier this year my Government
prepared an ambitious and broad based support package to
Somalia covering a wide range of issues including diplomatic
initiatives, security, governance, growth and employment as
well as improved livelihoods.
Together with The Netherlands Denmark is playing a leading
role in the international work to fight piracy. Recently the Da
nish Government presented a comprehensive piracy strategy
for Denmark, encompassing political, military, legal and capa
city building measures. In the short as well as the longer term
a viable solution requires stronger national mechanisms for
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Van het secretariaat
Nieuwe Leden: 
2648 Kapitein P. Kerkvliet Fairstar 22-04-2011
2649 Kapitein K. Joore Stena Line 14-05-2011
2650 Kapitein A. Lenting Siri Marine 01-06-2011
Overleden:
2252 Kapitein A. Both Shell 06-03-2011
1226 Kapitein M.C. van der Vliet Esso 23-04-2011
2367 Kapitein P. Pols H.A.L. 05-05-2011
Bestuurssamenstelling
Op 20 april j.l. vond de Algemene Ledenvergadering 2011 plaats. vice-voorzitter R. Gutteling heeft per 20 april zijn functie
neergelegd. Het Dagelijks Bestuur spreekt haar hartelijke dank uit voor de inzet en verrichtingen gedurende zijn bestuursperi
ode.
De vergadering ging unaniem akkoord met de aanstelling van vice-voorzitter J.P. Bosma (Bore Shipowners) en varend commis
saris A.H. van den Hurk (Spliethoff). De vergadering heeft tevens goedkeuring gegeven aan de herverkiezing van de volgende
bestuursleden: L. Geenevasen, H. van de Laan, L. Kazemier, G. van Santen, en A. Schoonderbeek.
De bestuurssamenstelling per 20 april 2011 is als volgt.
Dagelijks bestuur:  Voorzitter A.van Binsbergen, vice-voorzitter J.P. Bosma, penningmeester, D. van Dijk, secretaris G.J. Hulsebos.
Bestuursleden:  L. Geenevasen, H. L’Honoré Naber, L. Kazemier, J. Krijt , H. van de Laan, G. van Santen en F. van Wijnen,.
Varend commissaris:
C. Herfst, A. van den Hurk, P. Jongejans, A. Schoonderbeek, E. IJssel de Schepper en G. IJssel de Schepper.
Mededeling contributiebetaling:
Gezien de digitale ontwikkelingen in het hedendaagse betalingsverkeer en de toenemende beperkingen en kosten van contri
butiebetalingen uit het buitenland per creditcard heeft het bestuur besloten deze mogelijkheid met ingang van dit jaar niet
meer te faciliteren. Indien u uw contributie vanuit het buitenland wenst over te maken, is het verzoek dit te doen met het aan
maken van een reguliere (digitale) internationale overboeking via uw lokale bank. U dient daarvoor in het bezit te zijn van het
zogenaamde IBAN-nr en BIC/Swift code van de NVKK-tegenrekening, welke hieronder zijn samengevat. Deze gegevens zullen
van tijd tot tijd in de Notices worden gepubliceerd en zijn tevens opvraagbaar bij secretaris en penningmeester en diverse
websites.
ABN-AMRO
Bezuidenhoutseweg
Postbus 11595
2502 AN Den Haag
The Netherlands
Rekeningnr: 50.34.15.057
IBAN-nr: NL26ABNA0503415057
BIC/SWIFT-code: ABNANL2A
o.v.v. ‘Contributie & lidnummer’

IFSMA- rechtsbijstandsverzekering.
Mede als antwoord op het verdwijnen van de juridische ondersteuning van ‘De Unie’ (voormalig Uniefacet) per 1 januari j.l. uit
het lidmaatschapspakket, kan het bestuur u melden dat via de overkoepelende organisatie IFSMA (International Federation of
Shipmaster’s Associations) de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een nieuw rechtsbijstandsproduct, genaamd ‘
Master Mariner Protect’. De NVKK is lid van IFSMA en derhalve hebben NVKK-leden toegang tot deze service. De verzekering is
een samenwerkingsverband van IFSMA, Lloyd’s en Zeller Associates Management Services en is specifiek bedoeld voor kapiteins
in de zeevaart. De dekking bestaat ondermeer uit financiële bijstand voor rechtskundige hulp bij straf- en civiele zaken (max.
€ 1000.0000,-), borg- en zekerheidsstellingen, compensatie bij inkomensderving door detentie (max. € 150.000 per jaar) en ar
beidsconflicten met een maximum tot € 20.000,-. De verzekering kost € 530,- per jaar. Aanmelding en aanspraken lopen nadruk
kelijk niet via de NVKK. De vereniging heeft geen belangen in deze verzekering. U sluit als individu een overeenkomst met Zeller
Associates Management Services. Voor nadere informatie: www.master-benefits.com en onze eigen website www.nvkk.nl (tab
‘actueel’) .     
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Retouradres indien onbestelbaar: Wassenaarseweg 2,  2596 CH Den Haag

FOTO IMPRESSIE ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 APRIL 2011
 


