
Zes mkb'ers testen gratis bii MARIN
Ruim een halfjaar geleden nodigde onderzoeksinstituut MARIN mari-
tieme start-ups uit om hun innovatieve concept gratis te testen. Onder
de zes geselecÍeerde ondernemers zijn ook twee jachtbouw gerelateerde

ondernemers.

Het aanbod om twee weken gratis te testen is bedoeld om mkb'ers
een belangrijke stap te laten maken in de ontwikkeling van hun
innovatie. Voor hen zijn de benodigde modelproeven vaak duur en
een drempel in hun ontwikkeling. Elk gratís testproject heeft een
waarde van € 4o.ooo. MARIN-directeur Bas Buchner: "Dit is geen
overheídssubsidie, maar ons eigen initiatíef. We hebben mo-
derne faciliteiten en zijn ondertussen het grootste onafhankelijke
maritieme testinstituut in de wereld. !íe werken voor grote reders,
werven en energiemaatschappi,len. Die faciliteiten en ervaring
willen we graag ook inzetten om Nederlandse maritieme mkb'ers
vooruit te helpen".
Dit zijn de twee jachtbouw gerelateerde ondernemers met een
omschrijving van hun project:

Rolstabilisatie
Rolstabilisatiesystemen zijn een compromis tussen prestaties bij
varen en stilliggen. AntiRoll wil dat doorbreken door de toepassing
van een z-assig rolstabilisatiesysteem met een gebogen high-as-
pect ratio vin. Om de eerste as roteert de vin in de varende condi-
tie. De lange vinvorm zorgJhier voor een reductie van de vinweer-
stand met 5otot75/o ten opzichte van een traditionele vin. Om de

tweede as flapt de vin in de zerospeed-mode. Deze beweging kan
twee tot drie keer zoveel stabiliserend moment opwekken dan een
traditionele vin zou kunnen. Bovendien is het AntiRoll-systeem
intrekbaar tegen ofin de scheepshuid, en dan is de vinweerstand
bijna te verwaarlozen. Dít maakt het AntiRoll-stabilisatiesysteem
ook geschikt voor snelle motorjachten en zeiljachten.

Foil Assist met Hull Vane
Het gepatenteerde Foil Assist met Hull Vane-concept is een com-
binatie van twee innovatieve ideeën. De Hull Vane is een door Van
Oossanen Naval Architects gepatenteerde appendage, dat onder
het achterste deel van een schip wordt gemonteerd en speciaal is
ontworpen en gepositioneerd om energie terug te winnen uit het
zogvan het schip. Het toepassen hiervan leidt tot een aanzienlijke
reductie in het benodigd vermogen en in emissies. De vleugel
onder het voorschip draagt een deel van het scheepsgewicht,
waardoor de waterverplaatsing effectief afneemt. Dit resulteert,
met name bij hogere snelheden, in een vermindering van de weer-
stand. Zowel de Hull Vane@ als het Foil Assist-principe hebben
tevens een gunstige ínvloed op het zeegangsgedrag, met name ten
aanzien van de reductie van de verticale bewegingen in kopgolven.
Van Oossanen Naval Architects kiikt uit naar de mogelijkheid om
de voordelen van dit concept verder te kwantificeren in het MARIN
Concept Basin.
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Amels bou\Mt FYSV numrner 4
Amels in Vlissingen, onderdeel van de
Damen Shipyards Croup, levert dit voorjaar
een FastYacht SupportVessel (FYSV) op.
Het 67 meter lange en l meter brede schip
met zo-koppige bemanning dient ter on-
dersteuning van superjachten. Aan boord
is plaats voor tenders, jet ski's, zeilboten
en ander luxe speelgoed. Een helidek van
r4 meter doorsnede kan helikopters tot 5

ton dragen.
De boot wordt extra uitgerust met voorzie-
ningen voor sportduiken, waaronder een

decompressiekamer. Ook is er een garagel

werkplaats aan boord van 74 vierkante me-
ter. Met vier MTU r 6V4ooo motoren (896o
k\í totaal) kan deze Sea Axe een snelheid
van zr knopen bereiken.
De dekken, totaal 275 vierkante meter,
exclusief helidek, zijn belegd met Bolideck
Future Teak van Bolidt Synthetic Products
& Systems uit Hendrik-ldo-Ambacht. Het
bedrijf leverde dit kunststof materiaal ook
voor dekken van de sinds het jaar 2oto op-
geleverde FYSV's Umbra, Oberon (beide 5o
meter) en de Gargon. Dit laatstgenoemde
schip uit de Damen Sea Axe 67rr-serie,

opgeleverd in zotz, sleepte een onder-
scheiding voor innovatie in de wacht op het
lnternational Superyacht Society Awards
Cala in Fort Lauderdale voor de karakteris-
tieke boeg (Axe Bow) en rompvorm.


