
DMS Holland in de prilzen
Tijdens het Maritime Awards Gala is voor de negende keer een

vijftal prijzen uitgereikt voor de meest innovatieve ontwikke-
lingen binnen de Nederlandse maritieme sector uitgereikt, De
winnaar van de Maritime Innovation Award is Dynamic Marine
Systems Holland (DMS) met het AntiRoll-Stabilisatiesysteem.

Aan het roer van DMS Holland staan Arnold van Aken en Patrick

Noor. Beiden zijn expert op het gebied van'motion control'aan
boord van jachten. De samenwerking tussen Arnold en Patrick en de

oprichting van DMS Holland volgden op gedegen individuele loopba-

nen in de maritieme industrie.

Walvis

Goed beschouwd gebruikte roldempingspecialist Arnold van Aken
in zijn ontwerp van het AntiRoll-stabilisatiesysteem de walvis als

model. En dat is niet zo vreemd. De walvis is immers het meest aan

het water aangepaste zeezoogdrer ter wereld. I(olossaal, maar tegelij-

kertijd ook majestueus. Een gewicht van wel 170.000 kg. Niettemin
in staat tot sneiheden van 40,50 km per uur. En heel belangrijk in
volmaakte souplesse en perfecte stabiliteit. Allemaal dankzij inge-

nieuze vinconstructies. Deze miljoenen iaren durende vinevolutie
vormt drie jaar geleden het startpunt voor het innovatieve AntiRoll-

ontwikkelingstraject. Met als resultaat een innovatief staaltje mari-
tieme stabilisatietechniek, Het gepatenteerde dubbelassige vinsysteem

zorgt dat de vin roteert tijdens het varen en voorziet in een flapping

bird-beweging als het schip stilligt. Daardoor levert het AntiRoll-
systeem een'waterpasachtige stabilisatie' bij zowel zero als cruising

speed. Varend of voor anker: AntiRoll biedt optimale stabilisatie

zonder concessies te doen aan de prestatie in één van beide omstan-

digheden.

Maritieme duurzaamheid

Sinds 2011 werkten Van Aken en Noor stap voor stap aan de vincon-
structie. Dat deden ze in samenwerking met onder andere Marin,
TNO en TU Delft. De walvisvin werd getransformeerd in het
AntiRoll-stabilisatiesysteem voor superjachten. AntiRoll staat voor
maritieme innovatie. Niet alleen worden onilertussen de eerste super-
jachten met AntiRoll-systemen uitgerust, ook staatAntiRoll voor
maritieme duurzaamheid. De weerstandsreductie van 75 procent in
vergelijking met conventionele systemen, de compactheid en het gro-

tere liftend effect van de vinnen resulteren in lager brandstofverbruik.

Voeg daarbij de verminderde vermogensvraag vanwege de hybride

aandrijving en AntiRoll mag naast innovatief ook substantieel 'groe-

ner' worden genoemd. En dat is ook voor de walvis goed nieuws.
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