
VAN   DE   REDAKTIE
Voor  vele  lezers  zal  dit  de  eerste  keer  zijn  dat  ze  de
Gusto  Times  lezen  aangezien  ze  pas  net  binnen  zijn  bij
"De Gusto".  De krant is een afspiegeling van de levendige

organisatie die Gusto op het moment is.
Er  worden  veel  dingen  georganiseerd,  zoals  ook  deze
keer   weer    beschreven    zijn,    nl.    de    meidentrip,    het
volloyballoernooi,  etc.   De  initiatieven  komen  vooral  van
de   nieuwkomers,   maar  do  oudgedienden   moeten  zich
zeker  niet  laten  ondersneeuwen.   Meedoen   is  natuurlijk
voor iedereen  leuk,  ook voor de  ingeleenden.  Zo  is er op
16 maart een klimavond georganiseerd, en er staan meer
dingen op stapel.

Ca.    maandelijks    zijn    er   lezingen   van    het    KIvl,    afd.
Offshore,   waar  altijd   een   paar  ge.i.nteresseerden   heen
gaan, zie de mededelingen op het bord.
Kortom  er  gebeurt  genoeg.  Laat je  zien,  en  wees  vooral
niet bang om een jdee te lanceren.

We zijn  ook van  plan  een  Smoelenwand te  introduceren.
Een  palet  van  werknemer§  met  een  foto.  Neem  daarom
alsjeblieft een  recente pasfoto van jo tronie mee,  en lever
die in bij Marria of Audrey.

ln het vorige nummer hebben we veneld  dat  het mogelijk
is   een   adverlentie   te   plaatsen.   Tot   nog   toe   weinig
respons. Als je  iets  aan te bieden  (wastobbe,  verdieping,
vriend(in))   of  te  vragen   hebt  (wasmachine,   droomhuis,
nieuwe vriend(in)) aarzel  niet.

Half   april   zijn   we   van
plan     nummer     3     te
lanceren,     dus    wacht
niet    met   je    kopij    en
kom uit die kast. . .
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wERK  wERK  wERr(  wERK  .....
De  hoeveelheid  werk  voor  Gusto  zoals  beschreven  in  de
vorige Gusto Times  is  nog  niet  minder geworden.  Ondanks
het  feit  dat  geen  nieuwe  grote  orders  zijn  "gescoord"  (het
laatste opdrachtnummer voor grote  projecten  is  nog steeds
0202), is er veel meerwerk binnengekomen voor de lopende
orders     en     zijn      een      paar     nieuwe      kleine      orders
gecontracteerd.
Een overzicht (en enkele nieuwtjes) van de lopende orders:

•    Het  werk  aan  de  ombouw  van  de  Saipem-7000  (opdracht  0198)  begint  het
einde te naderen. Voor de pijpenleg installatie (0199) is een groot gedeelte van
het  ontwerp  gereed,  maar  is  nog  veel  uitwerking  nodig,   hetgeen  een  groot
gedeelte van SMD voorlopig bezig houdt.

•    De  upgrading  van  de  Balder (opdracht  0200)  bestaande  uit  de  installatie  van
thrusters  en  nieuwe  machine  kamers,  is  ongeveer  halverwege.  Toch  zijn  er
nog vier maanden te gaan; vooral voor NAD en SYS.

•    Voor   opdracht   0201    (het   nieuwbouw   boorschip   voor   Foramer)   wordt   op
verzoek van de klant de substructure en boorvloer veranderd ten  opzichte van
het originele ontwerp, wat een forse hoeveelheid meerwerk voor SMD en  NAD
met zich meebrengt.

•    Het  FPSO  project  voor  Chevron  (0202)  houdt  vooral  de  afdeling  SYS  druk
bezig, waar de topsides ontworpen worden.

Ook    de    kleine    orders    (2000-nummers)    vertegenwoordigen    nog    een    forse
hoeveelheid werk.
Meerwerk en nieuwe opdrachten zijn verkregen voor :
2042   Een deadweight-survey en inclining test, uit te voeren voor de Noble George

Savaugau (ex Neddrill4) (NAD)
2064  Speciticaties  voor  process  equipment  voor  de  Sakhalin   FSO  voor  SBM

(SYS)
2067   0mbouw en inkoop assistentie van boorschip Valentin Shashin (NAD)
2075   Een   opdracht  van   lHC   Systems   voor   het   bepalen   van   het   dynamisch

positionerings (DP) gedrag van  het baggerschip "Queen  of  Penta Ocean" in
aanbouw bij v.d. Giessen-de Noord (NAD)
Een   mooi   voorbeeld   van  synergie   tussen   de   verschillende   lHC   Caland
bedrijven.

2077  Site survey van de FPSO XV (SYS)
20®3   Stabiliteits manual voor de Noble Roger Eason (ex.  Neddrill-1 ) (NAD)

Zoals  u  ziet  uit  bovenstaande  lijst  hoeven  wij  ons  voorlopig  nog  niet  te  vervelen.
Bovendien staan er nog meer klanten te dringen om ons van werk te voorzien.

Nieuwtjes betreffende (reeds afgesloten) orders :

•       De  FPSO Agip  Firenzo  (opdracht  nummer 0187 -Aquila)  is  ge.i'nstalleerd op
het veld in ltalië en produceert olie sinds begin maarl.

•       Het  boorschip  voor  Foramer  (0196),  in  aanbouw  by  Hyundai-Mipo  yard  in
Korea, heeft een naam gekregen : "Pride Africa".

•       De schiehallion FPSO (o.a.1934) heeft het dok van Harland & Wolff verlaten.
Het wachten  is  op  goed weer,  zodat  het schip  ge.i.nstalleerd  kan worden ten
westen van de Shetland eilanden.

•       Het  boorbedrijf  Global  Marine  heeft  opdracht  gegeven  aan  Harland  &  Wolff
voor  de  bouw  van   een   nieuw  boorschip   (ons  ontwerp,   opdracht   nummer
0197)'

•       De   verbouwing   van   de   Louisiana   (0188)   is   (eindeljjk)   klaar.    De   semi-
submersible heeft de werf in Galvestone verlaten en is op weg naar Brazilië.
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VOLGEND  JAAR  WEER ....
Al vijf jaar lang, zo net na oud en nieuw begint bij de meeste van ons
het Willingen-gevoel" al  weer aardig  naar boven  te  komen,  iets wat
niet uit te leggen is.
We spreken een avondje af om met elkaar de laatste "zaken" door te
nemen  en    om    het  thuisfront  goed  verzorgd  achter  te  laten  (bak
water   &   voer)    en   dan    zijn    we    er    klaar   voor    ........................
WILLINGENI!!!!!!!l!.

Dit      jaar       met
onze    BUS.    Als
een                  stel
losgeslagen.
giechelende    en
als                      half
vrijgezelle
pubers
vert re kke n       we
naar   de    Duitse
Alpen(?).

De volgende morgen. . .
Rond  12  uur worden de eerste  dekbedden teruggeslagen  om te
kijken welk weer we hebben. We springen uit bed, het is prachtig
weer.     Snel     naar     buiten     toe.     Bepakt     met     Snowboots,
wintermutsen,  handschoenen, oorwarmers begonnen we aan de
bouw van een heuse sneeuwpop.

Eenmaal daar aangekomen zeult een  ieder van  ons met zo'n 40 kg
zwaar wegende  koffer en daarnaast nog  een  goed  gevulde toilettas
naar de riante kamers van het Sauerland Stern. En daar gebeurd het
dan allemaal.
Wat?? Ja,  daar gaan  we  meestal  niet zo  diep  op  in,  maar voor  het
Gusto Blad wHlen we best wel een tipje van de sluier oplichten.

Meestal beginnen we met een frisse wandeling door het hotel richting
de   bar  (is   best   'n  end)   waar  wij   ons   verwennen   met  de  fruitige
sappen     van     de     Duitse     landerijen.Na     een     aantal     vluchtige
kennismakingen  met wat oosterburen en wat kleine afspraakjes voor
een   culturele  avond  volksdansen  vertrekken  wij  weer  naar  onze
gemütliche zimmers. Waar vanaf dat moment een ware metamorfose
plaatsvindt.  U moet zich zo voorstellen dat daar 10 meiden bezig zijn
met   hun  toilet  voor  de   avond,   in   gebruik  zijn   op  dat  moment  2
badkamers    (3    te    weinig),    7    bussen    schuim    cq    haarlak,    3
scheermessen,  12  oogpotloden,  7 föhns,    14  krulspelden,  6  kleuren
mascara,   8  spiegels,   en  ga  zo  maar  verder  en  dan   nog  niet  te
spreken   over   het   aantal   verkleedpartijen   die   na   dit   alles   nog
gehouden worden :
•      Hoestaatdit?,

•       Maaktditniettedik?

•       Kanditwel bijelkaar?.

•       lsditniettebloot?

•      Je ziettoch niet dat ikzwangerben hè?

•       Moet dit met ofzondercolbertje?

•       Schíjnt het niette erg door?

•      Zalditniettewarmzijn?

•      Oooooh, mag ikdat  lenen, ofwilje datmorgenavond zelfaan?

•      etc. etc. etc. etc.etc.

Maar uiteindelijk  (na  3  uur)  is  het  dan  toch  iedereen  gelukt  om  een
aardig   resultaat  te   behalen   en   konden   we   al   om   21.00   uur   het
nachtleven  van  het  Sauerland  Stern  induiken.  Op  de  Duitse  Hazes
en  Jantje  Smit  hebben  wij  ons  prima  vermaakt  en  met  een  beetje
geluk draaien ze zo'n 7 keer per avond Janet Jackson en dan nog de
plaatselijke band  +   HELLUP.
Kijk,  dat vind je  nou  in  Nederland  niet!!!
Na al  het hossen zoeken wij  (letterlijk)  rond  3 uur onze kamers weer
op waar we met onze nieuwe vrienden nog een  uunje of 2 doorgaan.
Daarna  zijn  we  moe  en  willen  we  naar  bed.    Ja,  Ja  ook  beesten
hebben slaap nodig.

Eenmaal  klaar,  zijn  wij  weer  die  frisse  wandeling  naar  de  bar
gaan  maken,  het hele  ritueel  van  de  avond  ervoor herhaalt zich
vanaf hier weer.
Alleen  is  de  band  de  2e  avond  veel  beter  nl.  onze  enige  echte
Tina Turner uit  Holland.  (Komt ook op  Karin d'r trouwerijH!!!)
Du§  weer  een  avond  zingen  op  het  podium,  hossen,  dansen,
springen en huppen tot in de vroege uurtjes.

De  volgende  dag  zit  iedereen  een  beetje  duf  voor  zich  uit  te
kijken,  de  een  is  verliefd,  de  ander  bedrogen  en  de  volgende

Maar  toch    is  de  terugweg  weer  beregezellie  en  na  een  hele
leuke   rit   in  de   bus  zijn  we  allemaal  weer  veilig   bij   de   Gusto
aangekomen  (degenen  die  nog  geen  kater  hadden  kregen  hem
hier wel). We namen afscheid met een traan maar een ding staat
vast `VOLGEND JAAR GAAN WE WEEF]",
Dus  houdt  er  rekening  mee,   het  laatste  weekend  van  januari
1999 zijn wij weer op trainingskamp in Willingen.

Esmee. Anoeska,  Karin,  Linda,  Susi, Astrid,
Dawn, Mandy, Odette  &  Audrey
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GUSTO KALENDEFt

KLIMFESTIJll
Op 16 maart 1998
Verzamelen bij  Klimfabriek in Schiedam om  17.30
(achter F]adio Modern) Voor info. bel  Marijne   (ext.  835)

TEWATERIATING
Op zaterdag 4 april  1998 zal  lHC Holland te Kinderdijk een
grote  baggerschuit te  water laten.  Het  is  een sleephopper
zuiger van 20.000 m3 voor Van Oord ACZ.
Het  grote  gebeuren   begint  om  9.30   hr,   (afhankelijk  van
hoog water) en iedereen kan komen.
Aanrader:
Je moet één keer jn je leven een schip te water zien gaan.

VERJAARDACEN IN MAART :
Marijne Winkel
Volken-Jan  Koelewijn
Adri  Brevet
Hans Akerboom
Marcel Komst
Linda Pereira
Jos de Mik
Karel van Lookeren
Bram Lambregts
Ferry Kortekaas

VERTREl{ :
Fred Knop

03 maart
04 maart
06 maart
12  maart
14 maart
16  maart
26 maart
28 maart
29 maart
31  maart

28 februari

NIEUWE COLLEGAE PER 01.03.1998 :
Joost van sonsbeek                                     Systems

AI{TIE   ``SCHOON   SCHIP''   EN
``ENERGIE   ZUINIG''

Als  je  over  de  verdiepingen  loopt  dan  zie  je  dat  er  verschrikkelijk
hard wordt gewerkt.

Ondanks   het   feit   dat   we   een   gigantische   berg   werk   moeten
verzetten,  dienen  we  er  ook voor te  zorgen  dat  de  boel  met  enige
regelmaat wordt opgeruimd,  de computer wordt  uitgezet en mocht u
als  laatste  het  pand  verlaten,  wilt  u  dan  zo  vriendelijk  zijn  om  het
ljcht uit te doen.

íRIËl:erno#Ëe:,r:zïo:Ïu:n:;ek,p:Ë;Ïe:noe;t::ei:!atrajsg:nst:fuvT,,wpárnkd,'aá::
•      de   bureau's   aan   het   eind   van   de   werkdag   leeg   worden

achtergelaten.

•      de     vensterbank     niet     wordt     gebruikl     als     aflegtafel     of
boekenplank.

•       de vloer niet als archiefkast wordt volgestort.

Laten   we   met   z'n   allen
proberen      ons      "Gusto-
Schip"  schoon  te  houden
en  zo  ``Energie  zuinig"  als
mogelijk           de           zaak
drijvende te houden.
We varen  er met z'n allen
wel  bij!!!!

John Westerholt

VOLLEYBALTOERNOOI

Verslag volleybaltoernooi 9 februari  1998

De één at Chinees,  de ander had  liever een broodje.  Hoe dan ook,
de  basis  was  gelegd  voor  een  mooie  avond.  Het  omkleden  was
snel  gebeurd  en  allen spoedden  zich  door de  catacomben  van  de
energiehal  om  maar  als  eerste  het  veld  te  kunnen  betreden.  Het
Dreamteam  was  al  voor aanvang  in  de  wolken  en  dat  bleef zij  de
gehele avond. Wat een fantasti§ch tenue!  Het eerste  half uur in de
zaal werd  benut voor het aftasten van de tegenstanders.  SportMan
Department  koos  voor  de  afzondering  op  een  achteraf  gelegen
veld.   ls  dat  nou  wel  zo  verstandig?  Om  half  acht  begonnen  de
poulewedstrijden.   ln  poule  1   deed  Systematisch  1   meteen  goede
zaken door een klinkende overwinning op het  Dreamteam.  ln poule
2  moesten  de  MSC-devils  het  onderspit  delven  tegen  SportMan
Depanment.   ln  de  tweede   ronde  bleek  dat  Systematisch   1  toch
teveel gegeven had in de eerste partij: de wedstrjjd tegen NAD op 't
droge ging verloren  met  het grootste verschil van  de avond:2 -26.
ln   poule   11   deed   Systematisch   11   het   niet   veel   beter,   SportMan
Department was te sterk.  Na de derde speelronde, waarin de MSC-
devils  en  NAD op 't droge wonnen,  werd  de  stand  opgemaakt.  De
finalewedstrijd  zou  gaan tussen  SportMan  Depanment  en  NAD  op
't  droge.  Het  beloofde  een  spannende  finale  te  worden,  maar  dat

was    slechts    schijn.     De    ploeg    van    SMD    werd    vernederd,
gekleineerd,  verpletterd  en  compleet  weggevaagd  door  NAD  op  't
droge.   Zelden   in   de   geschiedenis   is   een   finale   zo   eenzijdig
geweest.  Het is  dan ook uit meedogen  met SMD  dat de  eindstand
hier  niet vermeld  wordt.  De wisselbeker  is  in  het  bezit  van  NAD  op
't  droge  en  zal  bij  een  volgend  sportief  treffen  inzet  zijn.  Intussen

prijkt  de  beker  op  de  kast  van  Carlo.   Na  het  douchen  nog  een
biertje in de kantine en daarna voldaan naar huis. Voldaan door de
geleverde  prestatie,  opgelucht  dat  het  verplichte  jaarlijkse  sporten
achter de  rug  is  of  gewoon  blij  met  zoveel  gezellige  collegae.  De
volgende keer voetballen?

prijsvraag:
Welke leuze past het beste bij dit toernooi?

•      Sport isvriendschap

•      Beter  een   houten   kop  van   het  sop  dan  spierpijn  van   het
Sporten

•       Strijd kent gezelligheid

De winnaar mag het volgende toernooi organiseren
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INTERVIEW  ]

Mark  Feijen,  geboren  op  7
augustus  1965 te  Eindhoven
en    27   jaar    later    bij    lHC
Gusto    Engineering    BV    in
dienst  gekomen   als   Senior
Engineer op afd. SMD

Maarten Pathuis / Ouderschapsveílof

mluIIpm( Zm tR Mals"
PIE OUOERScltAPS\moF OP",

MAAR  "N  F{AIcl\E  6  0AAR
CF`moll  TE  BqANCRljK  moR

i|ooP  JE  `^0  NOE  .HAl\16RWK
f" ls. Woultbx?

" " A, WR JAAR
C"  SALAR6VtRNOGnk>

Senior Engineer, is dil je eersle functie? Ja, strajig" van schoo\,
TU Delft.  Wat heb je in Delft dan gedaan? C.iv.iele Techn-iek.  Heb
|e daar nog op een vereniging gezeten?  Nee, daar had .ik .in he`
begjn geen tijd voor.  re n®ndgeweikt? Nee, ik moest officieel eerst
in   dienst   in   plaats   van   te   gaan   studeren.    Ik   heb   toen   lekker
gediscussieerd  met  die  mensen.  Toen  zeiden  zo:  "nou  vooruit  je
mag  beginnen  met  je  studie,  maar  dan  moet je  wel  je  eerste jaar
snel halen en met goede resultaten afronden".  É}en /e A/er meíeen
als  Engineer  blnnengekomen?     ln  die  `l.id  waren  de  hnc`le-
omschrijvingen  nog  wat vaag  en  kon je  eigenlijk zelf bedenken wat
er  op  je   visitekaanje   kwam   te  staan.   Evien   voor  o//e  ni.euwe
mensen die nu hier zijn.. Hoe groot was de groep toen? Toen .ik
hier  kwam  waren  we  denk  ik met  een  man  of  10,  er was  toen  nog
een  splitsing  tussen  de  tekenkamer  (kraanbouw  noemden  ze  dat
vroeger)  en  de  rekengroep  met  structurele  en  werkbouwkundige
mensen.   ln  het  begjn  bleef  die  groep  redelijk  constant,   maar  de
laa\s`e `.i.id .is he\ veel gro\er geworden. Jullie houden |e bezlg met
de  sírticíure/e  berekeni.ngen?  Onze  afdeling   doet  ook  allerlei
mechanische constructies zoals kranen en `glimmende delen' zullen
we maar zeggen. lk doe met name het ontwerpen en uitrekenen van
staa;lconstructiies. IS dat in het Schip zelf, of  meer de opbouw op
de   ecAepen?   Beide   eigenlijk,   we   ontwerpen   de   topsides   en
dergelijke    op    schepen    maar   ook    bijvoorbeeld    integraties    van
moor.ing  systemen  ln  de  scheper\.  Jullle  zijn  dus  voomamelijk
Oez7.g  geweesí  meí  scAepen.   Nou  voornamelijk .....   de  meeste
dingen hebben wel een drijvend karakter of beter gezegd worden op
iets  drijvends  gebouwd.  De  Svanen  is  misschien  wel  een  sprekend
voorbeeld   van   een   combinatie   van   een   leuke   staalconstructie,
werktuigbouwkunde  en  scheepsbouwkunde.   Vfndí /e  Aeí  /euA,  /.e
werk? Ja ,.... „  Ja.  Wat  vlndl  |e  hel  allerleukst? Nou  he`  me`
ontwerpen bezig zijn en dat gaat de laatste tijd erg lekker,  een  hoop
projecten, een  hoop  leuke dingen.  Oaf onfweqpen, doe /.e daí meí
d® compufer of„.  Ontwerpen  is  een  beetje  ruim  begrip,  als je als
discipline  engineer  bezig  bent,  ben  je  ook  aan  het  ontwerpen.  Als
discipline  engineer  ben  je  de  sturende  kracht.  Het  is  het  vergaren
van    intormatie   en    die    informatie   omzetten   tot   een    uiteindelijk
ontwerp,  daar komt  het eigenlijk op  neer.  A/s /e w mag yeri®//en
wat de meest irritante eigenschap van |e naaste collega is, wat
zeg  /.e  dan?  BAH,   wat   een   gemene   vraag.   lk   ben   een   heel
gemakkelijk  persoon  wat  dat  betreft,   dus   ik  zal   niet  snel   kwaad
worden op  iemand,  dan  moet er wel  heel  wat gebeuren.  Zoa/s  wo
allemaal weten heb je pas je 2e  kind gekregen,  is dat nog te
comb/neren meí /e  werk? lk  heb  een  middag  ouderschapsverlof
genomen. We werken allebei en dan moet jo een beetje schipperen
met de tijd  die je  hebt. We willen allebei werken,  we hebben allebei
dezelfde opleiding en dus moet je het ook samen zien te rooien.  Dof
ouderschapsverlof wat houdt dat ln? Vo)gens de we` heb .\e de
eerste 4 jaar recm op een aantal uren onbetaald verlof per week. Wij
maken  hier  gebruik  van  om  het  aantal  uren  in  de  crèche  zo  klein
mogelijk te houden. Structureel overwerken is nu niet meer mogelijk,
Thuis  werken  zou  een  optie  zijn  maar  met  die  kleine  erbij  die  ons
nog de hele  nacht wakker houdt is dat nu niet haalbaar.  Waízow/.Á/
als |e de kans zou krijgen veranderen bij de Gusto? Wiss¢"ien
denk ik over dit soorl dingen wel te weinig na.

lk  doe  gewoon  m'n  werk.   Er  is  de  laatste  tijd  wel
gerommeld   in   de   organisatie.   Het   begint  nu   langzamerhand  wat
meer structuur te krijgen,  maar we  moeten oppassen dat  het  niet te
sta;i word\. Oke, nu even over jezelf, wat zou je nooit van je leven
doen, iels wat je niel durft, of niet wilt..
Er zijn zoveel dingen die we eigenlijk hadden willen doen,  maar daar
komen  we  niet  aan toe of zijn  niet  realistisch.  lk  had  na  m'n  studie
willen  verlrekken  naar  het  buitenland,  maar  uiteindelijk  heb  ik  dat
niet   gedaan.   Misschien   heb   ik  daar  wel   spijt   van.   Waí  z/./n  /.e
/avio//.eíe hobby's  ? Ja die  hobby's schieten er de  laatste tijd  een
beetje   bij   in,   tenzij   je   de   kinderen   als   hobby   beschouwt,    en
misschjen  is  dat  wel  een  beetje zo,  alhoewel  het  eigenlijk ook werk
is.   lk   heb   veel   aan   oude   auto's   gesleuteld,   ik   heb   een   tijdje
geklommen,  ik  heb  een  zeilboot  met  F]ob  Bakker en  ik  kook graag.
M/al i.S /e mooi.ste MÍ]Aant/e geweeSI? lk denk Midden-Amerika.  ln
1994  ben  ik samen  met  Christina  5  '/2  week  in  Mexico,  Guatemala
en  Belize  geweest  en  daar  denk  ik  altijd  met  weemoed  aan  terug,
dat was toch wel gaaf!
Hoe zl|n |ullie daar rondgelrokken? Je koop` een tiickei` en .ie zjie`
maar.   Het  is   best  goed   geregeld  daar,   maar  je   moet  elke  dag
uitzoeken  welke  bus je moet  hebben,  of je moet  een  hotel  zoeken„
Dat hoorl bij gewoon bij het reizen, dat is niet georganiseerd, je kunt
doen  waar  je  zin   in   hebt.   Uiteindelijk  heb  je   hele  andere  dingen
gedaan  dan  die  je  van  tevoren  hebt  bedacht,  en  dat  is  een  hele
leuke mariier van rtiizen.  Luister je nog wel eens  naar muziek?
Heel  veel,  ik  ben  een  passieve  gebruiker  wat  dat  betreft,  ik  luister
heel veel,  maar maak zelf geen  muziek.  Behalve voor  housemuziek
of de Zangeres zonder Naam kun je me overal voor wakker maken.
Laalste vraag, wie ls |e lavorlete persoon? T.ia, da` zal Chr.istiina
wel  wezen  denk  ik,  en ten  tweede  F]omke.  Flomke  is  een  heel  leuk
ventje,  misschien  dal  Pepijn  dat  ook  wel  wordt,  maar  aan  Pepijn
moet ik nog een beetje wennen, dat duurt bij de man toch wat langer
dan bij de vrouw. Je hebt nu ook je handen vol, Christina is veel met
Pepijn  bezig en  ik met  F]omke.  Zouden /u///e nog meer k/nderen
w/.//en  o/ /.s  hel  moo; zo?    Daar  zijn  we  nog  niet  helemaal  uit.
Misschien  komt er nog  een kind,  maar dat  hoeft niet  perse van  ons
te zijn,  dat zou  een  adoptiekind kunnen  zijn.  Maar.  daar moeten we
eerst  nog  heel  goed  over  nadenken.  We  hebben  er  nu  2  op  de
wereld   gezet   (dat   is   als   vervanging   voor  onszelf).   Als   je   er  zo
tegenaan kijkl en je wilt nog een kind, dan moet je die uit een tehuis
halen  denken wij.  Je  moet wel  nog  wel  heel jong zijn  en voorlopig  is
het  alleen  nog  maar  een  gedachte  van  ons.  We  hebben  allebei
gestudeerd,   zijn   later   gaan   werken   en   dus   later   aan   kinderen
begonnen.  Nu werken we allebei,  eigemjk js  het wel  prakti§ch zoals
het nu  is,  zeker als je nog wat vrije tijd voor jezelf wilt.   Zo,  d/.Í was
het wel zo'n  beelje, wie ga ji|  lntervlewen,  heb je daar al  over
nagedachí? Ja, dat wordt Ed van Eersel.

Bedankt Mark en Marijne!!!
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SVANEN  &  LIFTING  TO0L

Dinsdag  27  januari   1998  was  dan  eindelijk  de  grote  dag,   dat   de
H(eavy)   L(ift)   V(essel)   SVANEN   voor   het  eerst  tot  zijn   maximum
ontwerp hijskapacneft plus 10°/o werd getest.

Hoewel een groot deel van
het  Gusto  personeel  geen
toelichting   behoeft   op   de
vorige  zin,   volgt  hier  toch
een  korte  inleiding  tot  het
s uccesvol le            SVAN E N
verhaal.
Eind   jaren   tachtig    kreeg
Gusto de opdracht om een
zogenaamd  "purpose  built"
zelfvarend    kraanschip    te
ontwerpen  voor  de   bouw
van een weg en spoor brug
over    de    Grote    Belt    in
Denemarken.
Behalve een  hijskapaciteit
van     6500    t    was     het
bijzo nde re          aan          d it
Ontwerp:

Trimneutraal   gedrag,   d.w.z.   dat   het   hijspunt  samenvalt   met
drukkingpunt     van      het     drijfvemiogen.      Hiermee     worden
horizontale     verplaatsingen     tijdens     hijsen     en     neerzetten
voorkomen, wat de plaatsings-nauwkeurigheid sterk verbetert.

•        Een  geringe  diepgang,  om  ook  de  brugdelen  vlak  onder  de
kust te kunnen plaatsen.

•        Flexibel  hijsgereedschap,  zodat zowel caissons,  pierschachten
en brugliggers konden worden gehesen.

Het  hefwerktuig,  dat  SVANEN  (Deens  voor  zwaan)  werd  gedoopt,
bleek   zeer   goed   te   voldoen.    De   brug   werd   volgens   schema
gebouwd  en  tot  ieders  verbazing  bleef  het  niet  bij  deze  ene  klus,
maar  zag  onze  klant  Ballast-Nedam  kans  om  de  SVANEN  /.n  Ío
praíGn  (met  de  hulp  van  Gusto)  bij  een  volgende  brug  van  Prince
Edward lsland naar het vasteland van Canada.
Omdat zoals gezegd de SVANEN was ontworpen voor die ene brug
in Denemarken, was het nodig om het ontwerp sterk aan to passen.
Dit   betrof   het   uitbreiden   van   de   hijskapaciteit   tot   8700   t,   het
vergroten  van  de  hijshoogte  met 26  m  en  het  installeren  van  extra
voorlstuwingsvermogen.      Zoals      wel     verwacht,      werd      Gusto
uitverkoren voor  het  ontwerp van  deze  ombouw,  die  plaats  vond  in
Duinkerken.   ln   de   zomer   van   1995   vertrok   de   gemodificeerde
Svanen  naar  Canada,   maar  niet  nadat  door  ons  uitgebreid  was
gerekend aan de benodigde versterkingen, die nodig waren voor dit
zeetransport op een zwaar ladingschip type catamaran en niet nadat
een groot aantal Gusto medewerkers een bezoek had gebracht aan
het bouwdok.
De  fabrikage,  transport  en  plaatsing  van  de  brugdelen  in  Canada
werden geklaard in de ongelofelijke korte tijd van  iets meer dan een
jaar,    terwjjl    de   SVANEN    op   z'n   sloffen    het    bouwtempo    kon
bijhouden.
Omdat    de    zwaarste    brugdelen     lichter    bleken    te    zijn     dan
oorspronkelijk  berekend,  hoefde  de  SVANEN  niet  gecertificeerd  te
worden     voor     de     maximale     door     ons     berekende     ontwerp
hijskapaciteit (namelijk slechts 8200 t in plaats van 8700 t).

Ballast-Nedam had ondertussen niet stilgezeten en slaagde er in om
voor  de  derde  keer  de  SVANEN  te  verkopen voor een  brugbouw,
wederom  met  aktieve  ontwerp  steun  van  Gusto.  Ditmaal  betrof  het
de   gecombineerde   spoorweg/verkeers   brug   over   de   Sont   van
Kopenhagen  naar Malmö,  bestaande uit een 57 m hoge tuibrug met
een  vrije  overspanning  van  490 m  en  6,75 km  aanbruggen.   Het
bijzondere  aan  deze  brug  was  niet  dat  hij  hoger  of  zwaarder was,
maar wel breder en de bouwmethode was essentieel anders dan bij
de  vorige  twee.   De   oeververbindingen  van   Denemarken-één   en
Canada    waren    z.g.    uitkragende    bruggen    waarbij    de    prefab
brugliggers op  een  centrale pier/caisson fundatie werden  geplaatst,
zie fig.  1.

LCCEFi
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UITKRAGENDE    LICCER

De vier takek5 van de SVANEN grijpen dan midden onder de ligger
aaan.  De brug over Sont bestaat echter uít balkliggers waarvan de
uíteinden  op  de  pier/caisson  fundatb  steunen.  Door  de  beperkte
sterkte/stijfheid   van   de   brugliggers,   ís   het   nu   niet   mogelijk  de
SVANEN takeb  in  het midden te laten aangrijpen.  ln  1996 kregen
wij  de  opdracht  om  een  speciaal  hijsgereedschap  te  ontwerpen,
dat  in  staat  was  om  de  ondersteuning  van  de  brugliggers  ver
buí!en  de  takels  te  brengen.   ln  wezen  is  dn  een  grote  hijsbalk
(ofwel spreaderbeam in goed Nederlands), zie fú. 2.

TAKELS   SVANEN

BALKLICCER

Een aantal aanvullende eisen werd aan dit ontwerp gesteld:
•        Strakke gewichtslimiet
•        Extreem lage bouwhoogte om de brugliggers zo laag mogelijk

op te kunnen pikken en zo hoog mogelijk weg te zetten.
•        Het  zwaanepunt  van   de   (te   brede)   liggers   ligt   achter  het

hijspunt    en    daarom    is    de    gewichtsverdeling    van    het
hijsgereedschap asymmetrisch.

•        Snelle (ont)koppeling van alle te hijsen brugdelen.
•        Hijsmogelijkheden  voor  alle  typen  brugliggers,  pierdelen  en

caissons.

Djt    heeft    geresulteerd    in    een    tamelijk    gekompliceerd    stuk
hijsgereedschap,  kompleet met klapdeur, vervaardigd  uit staal met
een  zeer  hoge  treksterkte,  de  zogenaamde  LIFTING TOOL.  De
fabrikage   werd   ujtbesteed   aan   onze   buren   "Huisman   Special
Lifting  Equipment".
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Zowel   ontwerp   als  fabrikage   moesten   in   zeer   korte  tijd   worden
gerealiseerd,  hetgeen volledig is gelukt.
Tevens  kregen  wij  het  verzoek om  weer  de  berekeningen  voor  het
SVANEN   transport   van   Canada   naar   Zweden    uit   te   voeren.
Oplettende  lezertjes zullen  zich  herinneren,  dat  deze  berekeningen
al   eens   eerder   waren   uitgevoerd   voor   de   heenreis,   edoch   de
catamaran  van  de  vorige  overtocht was  niet  meer  beschikbaar  en
een nleuw transpon schip betekende voor Gusto: nieuwe kansen.
Zoals   reeds   vermeld   in   de   aanhef  was   het   nu   nodíg   voor  het
verkrijgen van een  Lloyd's hijscertificaat,  om zowel  de SVANEN als
de LIFTING TOOL te testen op hun maximum  hijskapaciteit, waarbij
het gewicht van de last (in dit geval  een  brugligger van  6900 t)  met
10°/o verhoogd moest worden.  Samen met het eigen gewicht van de
LIFTING TOOL  betekent  dit   een  last   in   de  SVANEN  takels  van
9300t.
De brugliggers, waarvan er 58 moeten worden geplaatst, bestaan uit
een stalen vakwerk ligger waar een dubbel treinspoor doorheen
loopt. Op deze ligger wordt een betonnen brugdek gestort voor een
verkeersweg met twee x twee rijstroken (let vooral op het automerk),
plus twee vluchtstroken, zie fig.3.

In   de   test   procedure   stond   vermeld   dat   de   ontwerper   (Gusto)
aanwezig  djende  te  zijn  tijdens  de  uitvoering  van  de  test  en  aldus
geschiedde.     Gelukkig     werd     het    dreigement    om     de     Gusto
projektleider  als  extra  ballast  te  gebruiken  niet  hard  gemaakt.   De
test begon met een inspektie van de gebieden met hoge spanningen
van  zowel   SVANEN   als  LIFTING TOOL.  Toen   de   brugligger  los
kwam  van zijn walondersteuning  gaven  de  lastmeters praktisch  het
vooraf   berekende   totaalgewicht   aan   van   9300  t   aan.   Bij   deze
belastjng buigt de LIFTING TOOL 300 mm door.

Het  is  toch  wel  heel  indrukwekkend  om  een  dergelijke  massa
van staal en  beton schijnbaar moeiteloos te  zien  loskomen van
de vaste aarde, waarbij de SVANEN geen piepje of kraakje laat
horen.   De   na-inspektie   van   de   hoogbelaste   zones   verliep
volledig  bevredigend.   zoals   iedereen  wel   verwacht  (gehoopt)
had.
Na  afloop  van  de  test  vermeldde  onze  opdrachtgever,  dat  hij
zeer tevreden was over de prestaties van dit Gusto ontwerp en
hij   hoopte   dat   de   rest   van   het   plaatsíngs-programma   even
voorspoedig zal verlopen.
Twee   aspekten   van   de   SVANEN -LIFTING TOOL   kombinatie
werden met name geprezen.
Ten    eerste    de    "happenjes"    ofwel    de    Quick    Connectors,
waarmee  de  cai§sons  en  de  pierschachten  worden  bevestigd
aan  de   LIFTING TOOL.   Deze  happerljes  zijn  inderdaad  zeer
"quick" hetgeen de plaatsingsprocedure ten goede komt en ook

de veiligheid.
Ten   tweede   de   Spudpaalinstallatie,   die   door   Gusto   op   het
laatste  moment  als  extra  opdracht  is  ontworpen  en  die  alleen
maar    gebruikt    zou    worden     in     de     ondiepe     en    smalle
toegangskanalen vlak onder de wal.  Het gemak van deze Spud
is  nu  echter zodanig,  dat  hij  voor elke  afmeer  procedure  wordt
gebruikt  en  men  vraagt  zich  af  hoe  men   ooit  zonder  heeft
kunnen werken.

Wat  ook  heeft  bijgedragen  aan  het  succes,  is  het  feit  dat  de
kernbemanning   van   de   SVANEN   voor   alle   drie   de   klussen
steeds  dezelfde  is  gebleven  en  deze  ouwe  rotten  kunnen  nu
lezen en schrijven me` hun "zwaan" .
Op  dit  moment  is  men  bezig  met  het  plaatsen  van  brugdelen
aan      de      oostelijke      (Zweedse)      oever.       De      geplande
ingebruikstelling van de brug  is voorjaar 2000.
Aangezien   deze   last,   voorzover  bekend,   nog   niet  eerder  is
vertoond   voor   een   enkele   drijvende   kraan,   is   de   eigenaar
Ballast-Nedam  van  plan  om  dit  rekord  aan  te  melden  bij  het
Guinness Book of F`ecords.

Adri Brevet
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