And the winner is... AntiRoll
Zo maakte Anita lilflitzier tijdens het chique en
druk bezochte Maritime Awards Gala in het Taets

links naar rechts deinen -het zgn.'rollen'van een
jacht. Geen van de bestaande systemen voldoet.

Art & Event Park in Zaandam bekend dat

Super- en megayachts zijn tegenwoordig te groot
om in een haven aan te meren en moeten buiten-

de

Maritime Innovation Award 2014 gewonnen was
door het Brabantse bedrijf DMS Holland met haar
AntiRoll-stabilisatiesysteem. DMS -directeuren
Patrick Noor (sales) en Arnold van Aken (engineering) rolden bijna van hun stoelen. En dat is ook
nietzo vreemd. De Maritime Innovation Award is
een prestigieuze prijs die toegekend wordt aan het
bedrijf dat volgens de vakjury een innovatie heeft
ontwikkeld voor de maritieme en/of offshoretoeleveringsindustrie en heeft bewezen innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster
te hebben gerealiseerd. De prestatie van DMS
spreekt des te meer tot de verbeelding wanneer
men bedenkt dat DMS pas 2 jaar bestaat en zij in
de Maritime Innovation Award-Competitie grote
wereldwijd opererende bedrijven achter zich liet.

Miljoenen jaren geleden bedacht en nu zijn tijd
ver vooruit...
Patrick Noor: " Hét probleem is het hinderlijk van
ó8

gaats voor anker maar daar is de deining veel groter

Eigenaren gebruiken deze schepen steeds meer
als varend kantoor met hotelfaciliteiten om grote

transacties af te sluiten. En het is natuurlijk niet
echt prettig als je toekomstige businesspartners
op jouw schip zo zeeziek worden dat ze het liefst

overboord willen spríngen. En geloof me: mensen
die goed zeeziek ztjn, ztjn ertoe in staat.'
DMS Holland startte twee jaar geleden met het

ontwikkelen en leveren van innovatieve rolstabilisatiesystemen. De natuur leverde de inspiratie.
Meer speci[iek: de walvis.

Arnold van Aken: "De walvis kent een evolutie r.an
miljoenen jaren. Met een gewicht van wel 170.000
kg toch in staat tot snelheden van 50 km per uur.
In volmaakte souplesse en perfecte stabiliteit.
Dank zij ingenieuze vinconstructies. Op deze
constructies is de ontwikkeling van AntiRoll
gebaseerd. Het gepatenteerde dubbelassige

vinsysteem zorgt voor een'waterpas-achtige stabillsatie' bij zowel zero speed als bij cruislng speed.
AntiRoll is eigenlijk miljoenen jaren geleden door

al over onze outfit. Tot grote hilariteit van de zaal
verschenen onze groene schoenen fullscreen op

alle schermen."

de natuur bedacht en nu toch zíjn tijd ver vooruit.'

'Eindelijk overgeven aan de golven zonder golven
Op 12 september 2014 werd het eerste AntiRollstabilisatiesysteem onthuld. Bijgewoond door
zo'n I50 gasten, onder wie alle grote jachtenbouwers. Voor de officiële onthulling waren er

van overgeven.'
Naast AntiRoll voor de mega- en superyachts heeft
DMS voor jachten tot dertig meter het innovatieve

AntiRoll-systemen verkocht.
Patrick Noor : 'Ja dat was eigenlijk heel apart.
Maar ook weer niet zo Íaar als je bedenkt dat we
testresultaten konden overleggen van het Marin
in Wageningen , wereldwijd het toonaangevend
wetenschappelijk maritiem onderzoeksinstituut."
Arnold van Aken: 'Cruciaal Ís model-validering

Arnold van Aken: "Het is het eerste elektrisch
aangedreven stabilisatlesysteem. Het belangrijkste
pluspunt van een rotorsysteem is minder storingsonderhoudsgevoeligheid maar vooral de fenomenale werking bij lagere vaarsnelheden. Traditionele
vinsystemen hebben daar door de trage waterflow
vrijwel geen werking meer."
Patrick Noor: "Eind dit jaar varen er aI z'n 50

overigens
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van de theoretische berekeningen door het Marin.
De onderzoeksvraag concentreerde zich met
name op bepaling van de kracht die de vin levert
en de weerstand . Zowel bij zero-speed als bij
^-,,i^i^^^^^À
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Vagabundus
De resultaten waren zo overtuigend dat
'W'im van der Valk Continental Yachts ais eerste
een schip uitrust met het AntiRoll-systeem.
Van der Valk Continental Yachts:
"De Vagabundus wordt inderdaad

a1s

eerste

schip ter wereld uitgerust met het AntiRoilstabilisatiesysteem. Maar: geen innoveren om
de innovaties.
Uiteindelljk doel is de verhoging van comfort,

veiligheid en vaarbeleving. Het kostte dan ook
weinig moeite de opdrachtgever te overtuigen."

RotorSwing-systeem

.

Rotorswing-systemen rond. Het verhoogt de

veiligheid en het comfort aan boord. Zoals een
klant het formuleerde: 'Eindelijk kan iedereen aan
boord zich overgeven aan de golven zonder golven
van overgeven.'
RotorSwing werd in 2013 genomineerd voor de
Dame Award tijdens de Amsterdamse METS,
's-werelds grootste botenbeurs voor de internationale maritieme vrijetijdsvaart. Dit jaar is
DMS Holland weer genomineerd voor de
Dame Award en we1 met het AntiRoll-systeem.
De bekendmaking van de uiteindelijke winnaar
is 18 november tijdens de METS-Botenshow in
Amsterdam.
Patrick Noor: 'Je weet het natuurlijk nooit. Onze
groene schoenen zijn in ieder geval al gepoetst en
we hebben ook maar alvast champagne gekocht'.

Groen

AntiRoll is een ingenieus samengaan van standaardtechniek en innovatieve techniek. De gebogen

vinnen, de kinetische buffering en compactheid
zorgen voor een flinke brandstofbesparlng.

AntiRoll is een groen systeem.
Patrick Noor:

"Bij officiële gelegenheden accentueren wij dat met
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onze kostuums d.m.v. groene schoenen, groene
stril< en groen pochetje. En dat werkt prima.

Hoeckenburg 20,5346
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