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VOOR AL UW HYDRAULIEK!

Wij verzorgden de complete hydraulische installatie
voor de sleepboot Norne en wensen Koerts
International Towing Service veel succes.
Visschersbuurt 19
3356 AE  PAPENDRECHT - Tel. 078-6159596 
bezoek onze website: www.hydromarine.nl

Wij leveren en plaatsen:

HYDRAULISCHE STUURWERKEN 
CILINDERS
AGGREGATEN 
ASGENERATOREN

•Verkoop •Inbouw •Service

sleepboot Norne
BEHOUDEN VAART
Voor de sleepboot Norne verzorgden wij:
2x Mitsubushi S12U MPTK, 2238 kw, 1060 rpm, 1x S6RMPTK 605 kw, 
1800 rpm en 2x 6D16T, 120 kVa generatorset

Wij wensen Koerts International Towing Service met de

Frankepad 1, Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078 68 131 27 Fax 078 68 120 25
info@koedood.nl / www.koedood.nl
Distributeur van Mitsubishi dieselmotoren

Thermatras wenst Koerts 
International Towing Service

met de sleepboot Norne
veel "gezond" vaarplezier toe. 

Zwolseweg 35, 2994 LB Barendrecht, Tel. 0180-641950, Fax 0180-641951
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Door Johan de Witte
Ontwikkeld en volledig gebouwd 
bij Scheepswerf Kooiman, geïn-
stalleerd met in totaal 7.700 pk 
Mitsubishi, waarvan tweemaal 
3050 pk type SU12 MPTK, ver-
sterkt door ZF keerkoppelingen, 
Van Voorden schroeven en 2.80 
diameter straalbuizen, de niet te 
omzeilen Kraaijeveld winch, een 
Heila kraan, alsook fraai timmer-
werk/interieur op temperatuur 
gehouden door Poley die min 40 
en plus 50 omzet naar 20 graden 
Celcius, is de Norne met zijn 83.1 
ton bollard pull een atleet aan de 
sleeptros.

Voor het bouwen van deze 
34.80x11.50x4.20 meter sleep-
werk-suppleyboat kreeg Scheeps-
werf Kooiman opdracht van Koerts 
International Towing Service, be-
drijfsnaam ‘KITS’. Het is niet de 
eerste boot van de familie Koerts. 
Jan en zijn levenspartner Gea en 
‘beste stuurman’ kochten in 1977 
geholpen door Jan Engelsma, hun 
eerste bootje voor honderdduizend 
gulden. Inmiddels heeft de familie 
Koerts al een paar zeemijlen achter 
de rug. We kennen namen zoals 
Noorman en Viking. Het roer op de 
Viking – gebouwd 2008 bij Kooi-
man - is in handen van Robert 
Koerts. Cora Kooiman kreeg de eer 
om het schip in de thuishaven Delf-
zijl te dopen. De naam Norne komt 
van Noorman denkt u. Mis! De 
echtgenote van Robert Koerts uit 
het Noorse Kristiansand dook in de 
boeken en vond de godin Norne, 
die wordt vereenzelvigd met ‘voor-
spoed’ ofwel ‘het ga je goed’. 

Rondje over de dijk
Omdat er over elk onderdeel en 
uitvoering is nagedacht, er Kooi-
man en Koerts ervaring zijn inge-
bouwd, voorzien is van klasse in 
duurzaamheid, veiligheid en be-
trouwbaarheid, waar je in extreme 
omstandigheden op kan rekenen, 
vallen de Russen - met een minder 
betrouwbare vloot -  er voor in kat-
zwijm. Het is dan ook een kracht-

patser die aan alle kanten kwaliteit 
uitstraalt. Alle systemen zijn drie- 
of viermaal dubbel. Zijn gewicht is 
inmiddels zo’n 600 ton, wat voor 
Kooiman overigens geen belemme-
ring was om hem vanuit de loods 
in het water te krijgen. “Als het 
moet rijden we ermee om de loods 
of een rondje over de dijk”, aldus 
de mannen van Kooiman. Door de 
combinatie, diepgang en laag water 
was er een bok nodig om de Norne 
van de hellingwagens op zijn eigen 
kiel te zetten.
We gaan eens even kijken en klim-
men naar de brug waar we timmer-
mansbaas Arie van der Graaf - 32 
jaar bij Kooiman - tegenkomen die 
met 8 man - ook ingeleend van 
Hoebee - het schip als een jacht 
heeft betimmerd. Bescheiden zegt 
hij: “Als er tijd voor is, doe ik de 
stuurhut grotendeels zelf.” Onder 
ons: 5 sterren. De vrijoppervlakte 
in de stuurhut mag niet te groot 
zijn. Als zeeman moet je je hier en 
daar aan vast kunnen houden om 
overeind te blijven op een slinge-
rend schip. Behalve complete Radio 
Holland apparatuur beschikt de 
Norne over een satelliet voor 
Worldwide data verkeer. Elke hut 
heeft internet. Het kost wel een 
paar centen, ofschoon het bellen 
gratis is. Achter de bedieningsles-
senaar kijken we op het achterdek 

met plaats voor 4 x 20 of 2 x 40 feet 
containers.  

Wat er gebeurt als je met zo’n rela-
tief klein schip 2 schroeven van 
2.80 in het werk zet? “Er hangen 
vier Kooiman roeren aan die onaf-
hankelijk van elkaar bediend kun-
nen worden. Door met de roeren 
gedeeltelijk de voortstuwing af te 
sluiten reduceer je het vermogen als  
manoeuvres dat vragen. Deze boot 
is de grootste, ooit gemaakt bij 
Kooiman.” Op verzoek van Koerts 
heeft het casco een grote holte voor 
meer vrijboord. Niettemin is hij in 

een onmogelijke tijd gerealiseerd. 
Tijdens de bouw is nog lang niet 
alles bekend wat de klant wil. De 
basis is relatief simpel, echter een 
stuurmachine die op verschillende 
manieren wordt aangestuurd of 
Mous elektronica die voorziet in 
meerdere bedieningscenario’s, of 
bijvoorbeeld 31.5 cm dikke to-
wingpins, zorgen voor nogal wat 
techniek op de vierkante meter. 
Voorwaarde is overal serviceruimte. 
Ook een haspel over BB voor het 
bunkeren van olie is zo’n extra. Met 
druk op de knop rolt de slang naar 
binnen. De eigen bunkercapaciteit 
is 300 cbm.
Zonder dat in beginsel alles vast 
staat, kan het Kooimanteam voor-
uit omdat er met verschillende dis-
ciplines goed op elkaar wordt inge-
speeld. Samen maken zij een 
product. “Ofschoon het fascine-
rend blijft dat papier, ijzer en equi-
pment in een paar maanden veran-
deren in zo’n machtig schip”.
Even later imponeert de machine-
kamer en begrijpen we wat er be-
doeld wordt met een machtig schip. 
De BB motor is naar monteur Pa-
trick genoemd, de SB heet Barkin 
en de hydroset die zo’n 800 kW 
energie levert voor lieren, kraan en 
winches, is genoemd naar Koe-
dood’s senior-monteur Isaac. Hu-
mor op de werkvloer. Machinist: 

“Kapitein we moeten een kop ver-
pakken. Van Isaac? Nee, nee het is 
er een van Patrick.” We lopen door 
80 m2 machinekamer met moto-
ren, apparatuur, units van Hydro-
marine, aangepaste manifolds, 
techniek, bundels bedrading vanuit 
schakelkasten van Mous Dordrecht, 
gevlochten langs frames en leiding-
werk onder de platen op weg naar 
brug en bedieningsunits.  

3300 miles droogdek
Toegegeven: waarom binnen twee 
jaar zo’n tweede grote boot op-
nieuw bij Kooiman bouwen met 
Mitsubishi voortstuwing, is geen al 
te slimme vraag aan Jan Koerts. 
Toch zegt hij: “Ik heb een hekel aan 
een werf, maar hier bevalt het. Als 
ze niet zo duur waren bouwden we 
er nog één.” Moed gekregen willen 
we ook graag weten waarom zo’n 
boot 80 ton moet trekken? Kijk, 
zegt hij: “Vorig jaar werden we ge-
vraagd voor 6 weken naar Nova 
Zembla of 6 maanden naar Trini-
dad. We kozen Trinidad voor All-
seas om ankers te runnen bij een 
pijpenlegger. Op de terugweg 
stoomden we zo’n 3300 miles tot 
voorbij de Azoren met droog dek. 
Dat komt voor. Anders wordt het 
zoals in 2006 de orkaan Ivan de 
stiksels uit de vlag blaast of in een 
depressie op de Ierse zee verzeilt 
met 7.5 meter golfhoogte. Als er 
dan een platform op zijn poten 
staat vinden ze het maar wat fijn als 
je erbij blijft. Je werkt soms op een 
plek met een tij verval van een hal-
ve meter maar zoals in Wales loopt 
dat naar de twaalf meter. Met een 
bak wind en een Delta Klipper aan 
de rol, moet je de gang erin hou-
den. Soms roert de natuur zich, een 
waakzaam schip is dan belangrijk, 
reserves moet je altijd kunnen aan-
spreken. Ook worden platforms 
steeds groter. In ons geval kunnen 
we de Mitsubishi’s 20 minuten lang 
op 110 procent vermogen laten 
draaien. Ze zijn dan 3300 pk per 
stuk.

Norne: atleet aan de sleeptros

De patrijspoorten in de keuken.

De Norne, prachtig afgewerkt bij Kooiman.

Scheepswerf Gebr. Kooiman B.V.

Hoofdaannemer waaronder: bouw casco, 

complete afbouw en inbouw, 

schroefasinstallatie en complete 

betimmering 

Technisch Bureau Gommers Shipdesign CV

Ontwerp casco en tekeningen

Ontwerpbureau Kooiman

Volledige ontwerp en engineering 

ABN AMRO Delfzijl Financiering

Seacontractors Bevrachting

Gebr. Sluyter B.V. Verzekering

Bureau Veritas Classificatie

Koedood Dieselservice B.V.

2x Mitsubishi S12U MPTK, 2238 kw, 1060 

rpm, 1x S6R MPTK 605 kw voor aandrijving 

hydrauliek installatie, 1800 rpm en 2x 

6D16T, 120 kVa generatorsets

Rubber Design B.V.

Flexibele opstelling motoren

ADS van STIGT

Twee ZF Marine keerkoppelingen type ZF 

W17150, reductie 5,522:1, PTO type 0, 

voor aandrijving van stuurwerkpomp, 24V 

solenoid tbv elektrische bediening en 

Vulkan elastische koppeling

Wouter Witzel Euro Valve B.V.

Vlinderkleppen

Discom B.V. Uitlaatgassendempers 

hoofdmotoren en generatorsets

Thermatras B.V. Isolatie 

uitlaatgasleidingen, wanden en dekken

Van Voorden Gieterij B.V.

Twee rechtsdraaiende 5-bladsschroeven, 

2800 mm, en twee Superior® straalbuizen 

onder keur BV ICE

IHC Lagersmit B.V. Schroefasafdichtingen

Hydromarine Papendrecht BV

Complete hydraulische installatie

NRF B.V. Bunkoelers

Caldic Techniek B.V.

Stamford generatoren type UCM 274 E

Econosto Nederland B.V.

Afsluiters en appendages

Verhaar Omega B.V.

Boegschroef type VB 1100 met een 

vermogen van 330 kW, 1650 rpm

Novetec B.V. Uitlaatgassendempers  

Interland Techniek B.V. Ventilatieroosters

Algemeen Installatieburo M.J. Poleij V.O.F. 

Drinkwaterinstallatie, afvoerinstallatie, 

verwarmingsinstallatie, 

airconditioninginstallatie en ventilatie.

Hi-Safe Systems B.V. 

FM-200 brandblusinstallatie ten behoeve 

van de machinekamer

Polmai Brandbeveiliging

Brandblusmateriaal (handblussers etc.)

Technisch Bureau Mous B.V.

Electrische installatie

Victron Energy B.V. Omvormer/ acculader

Atlas Copco Ketting Marine Center B.V.

Compressoren

DESMI K&R Pompen B.V. Desmi pompen

Zwets Werkendam B.V.

Zwets en Desmi pompen

GEA Westfalia Separator Nederland B.V.

Gasolieseperator

Facet International Bilgewaterseparator

Snijder Filtertechniek B.V.

Waterzuiveringsinstallatie

Houweling B.V. Marine Consultants

Drinkwatermaker

Keruma Scheepsonderhoudbedrijf

Complete schilderwerk

Scheepswerf van Os Yerseke B.V.

Stuurhuis en voormast

Radio Holland Netherlands B.V.

Nautische apparatuur

Datema-Delfzijl B.V. PC Kaartsysteem, 

navigatiesysteem en nautische kaarten

Sea tel GPS

Constructiewerkplaats H.K. van 

Wingerden en Zn. BV

Ramen en patrijspoorten

Swartsenborgh Exclusieve Interieurs

Stoffering 

Kroon Hoogezand 

Brandvertragende deuren

Winel B.V. Waterdichte deuren

Machine- en Lierenfabriek C. 

Kraaijeveld B.V. Ankerlier en sleeplier

ARBEZ Constructie en Service b.v.

Ankers en Kettingen

Lemans Nederland BV

Kaapstander en tuggerwinches

Trelleborg Bakker B.V. 

Fenders duwsteven

Euro-safe N.V. Roeiboot type

Double D Marine Equipment B.V.

Dekkraan type HLRM 200-4SL.

Winteb B.V. Ontluchtingen

Mobil Smeermiddelen

Argos Rivier Bunkers B.V.

Levering van gasolie en smeermiddelen

Schegro B.V.

Scheepsinventaris en reddingsmiddelen

Intersona B.V.

Geluids- en trillingsmetingen, vermogens- 

en trekkrachtmeting

Observator Instruments B.V.

Tankmeetsystemen en tankmeting 

gasolietanks

Viking Life Saving Equipment B.V.

Reddingsmiddelen

Wie leverden aan de sleepboot Norne
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De Vorstenbosch - de grootste binnenvaart-
tanker ter wereld met bijna 14.000 ton laad-
vermogen, bijna 150 meter lengte, en 23 
meter breedte - is het eerste schip dat van 
Lloyd’s Register het certificaat kreeg, zonder 
tussenkomst van Inspectie Verkeer & Water-
staat (waarvan de nieuwe naam luidt Inspec-
tie Leefomgeving en Transport vanwege het 
samengaan van de ministeries V&W en 
VROM). Het bunkerschip is gebouwd voor 
VT.

Bij Smits Machinefabriek BV kwam dit gezel-
schap bijeen ter gelegenheid voor de afgifte 
van het voorlopig certificaat van onderzoek 
en goedkeuring. Vlnr. Jan Wols, Govert Smits, 
Niels Groenewold, Henk Schellaars, Ubbo 
Rommerts, George Rensen, Frank Bartels, 
Arie Fredrikze en René van de Velde (van 
Lloyds), allen betrokken bij de realisatie van 
bunkerschip Vorstenbosch.

De Vorstenbosch is ge-
slaagd voor zijn examen

 Van Voorden Gieterij BV
U Bossekamp 6 U  5301 LZ Zaltbommel U  PO Box 67  U  NL 5300 AB Zaltbommel U  The Netherlands

U  T: +31 (0)418 571200  U  F: +31 (0)418 515790  U  E: info@vanvoorden.nl  U www.vanvoorden.nl

Behouden vaart

Van Voorden Optimale Voortstuwingskracht

Van Voorden wenst de sleepboot 
“Norne” een behouden vaart en 

feliciteert de eigenaren met 
hun mooie investering.

Wij leverden twee 
rechtsdraaiende 5-bladschroeven 

2800 mm en twee 
Superior® straalbuizen 

onder keur BV ICE.

Projectbegeleider
Eddy de Jong 
Van Voorden

Gebr. Sluyter
koersbepalend in verzekeringen

 Wenst Koerts International Towing Service 
veel succes en een behouden vaart met 

de sleepboot Norne

Beurs-World Trade Center, Beursplein 37
Postbus 30101, 3001 DC Rotterdam

Receptie 17e verdieping
Telefoon 010-405 20 00, Telefax 010-405 52 52

Officieel vertegenwoordiger van
“The Standard P. & I. Association Ltd.” te Londen.

DOUBLE D marine equipment b.v. 

wenst Koerts International Towing Service

 veel succes en een behouden vaart

Ons nieuws laat U niet koud!

Wij wensen de 
sleepboot Norne en 
de bemanning
een behouden 
vaart.


