
In Jachthaven IJmuiden lijken de omstandigheden voor het testen van een 

stabilisatorsysteem iets te tam. We willen wind en golven. Eenmaal buiten is er nog 

steeds weinig wind, maar de golven zijn er wel degelijk. De Wild Goose, een Mulder 59 

Convertible, rolt en stamt. Klaar om de Seakeeper, een gyro stabilisatiesysteem in de 

praktijk aan het werk te zien, maar vooral ook aan het werk te voelen. 

BAS HOEKSTRA 

1 De Wild Goose zet 

koers naar IJmuiden 

2 Een vereenvoudigd 

model laat zien wat 

tiet effect is van een 

gyrostabilisator 
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Voordat we de Noordzee op gaan laat Rob de WIJS Marine 
Sales Manager bij Kemper en van Twist Diesel BV, een 
schaalmodel van een gyroscoop zien In het midden van 
een horizontaal stangetje zit een massief metalen wieltje 
van zo'n vijf centimeter doorsnee, dat gaat draaien op het 
moment dat hij de batterij aansluit ,,Het effect van dit 
draaien is opmerkelijk", stelt Rob, waarna hij ons het appa-
raatje overhandigt ,,Probeer het apparaatje maar eens op 
en neer te kantelen''' vraagt hij Het kost verrassend veel 
kracht waarbij het draaiende wieltje een beweging voor en 
achterover maakt ,Dit is in de kern wat de Seakeeper 
doet Een uitgebalanceerd vliegwiel van staal draait op zeer 
hoge snelheid rond waardoor het de rolbeweging van een 
schip beperkt" 

Actie f 
Het systeem van een gyro stabilisator is met nieuw en 'sim-
pelweg gebaseerd op het natuurkundige verschijnsel van 
de middelpunt vliegende krachten Wel nieuw is volgens 
Rob, dat ze er bij Seakeeper in zijn geslaagd een systeem 
te ontwikkelen dat optimaal functioneert Het Amerikaanse 
bedrijf werkt sinds 2002 aan de ontwikkeling van gyrosta 
bilisatiesystemen Wat het systeem van Seakeeper anders 
maakt is dat het een actief systeem is Dit houdt in dat er 
een tweetal cilinders is toegepast die de beweging van het 
vliegwie l controlere n en beperken, waardoor het onder alle 
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weersomstandigheden te gebruiken is Zouden de cilinders 
met aanwezig zijn dan bestaat de kans dat het vliegwiel in 
een ongecontroleerde beweging (voor en achterover) raakt, 
wat onwenselijk is 

Als het schip door een golf wordt opgetild, maakt het 
vliegwiel een beweging die een tegenkracht op deze rolbe-
weging creëert en als het schip weer van de golf afgaat ge 
beurt het tegenovergestelde Het resultaat is een schip dat 
in beide gevallen nagenoeg vlak op het water blijft De te 
genkracht ontstaat daarbij uit de snelheid waarmee het 
vliegwiel ronddraait De Seakeeper M7000 in de Wild Goose 
heeft een vliegwiel van 255 kilogram, dat met een snelheid 
draait van bijna 10 000 RPM Deze M7000 is in staat om in 
een fractie van een seconde tot 15 000 Newton meter (circa 
1 500 kilogram) tegendruk te geven om het rollen van de 
romp tegen te gaan, het zogenoemde anti rol koppel' 
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Effectie f 
„De Seakeeper M7000 zorgt in de Wild Goose voor een 

rolreductie tot vijftig procent", voorspelt Rob ,,De effectivi-

teit IS onder meer afhankelijk het gewicht en de grootte van 

het schip Zo zou de nieuwe en zwaardere M8000 nog 

beter geschikt zijn voor de Mulder 59, want we streven nor-

maal gezien naar minimaal 60% rolreductie Er was helaas 

echter geen ruimte voor twee units aan boord van de Mul 

der 59 om dit te realiseren De M7000 is ideaal voor boten 

tot 30 000 kilogram De M8000 is voor boten tot 35 000 ki-

logram en dat is wat deze Mulder nagenoeg weegt" De 

zwaarste en nieuwste in de range is de Seakeeper 

M21000 Deze is geschikt voor boten tot 90 000 kilogram 

,,Mocht je een boot hebben van 50 ton, dan kun je bijvoor-

beeld ook twee keer een M7000 in je schip zetten", zegt 

Rob ,,ln die zin is er geen beperking aan het aantal units 

dat je op je schip kwijt kunt. Al helemaal met omdat je ze 

met op een specifieke plek in het schip hoeft te plaatsen 

Laag, hoog, stuurboord, bakboord, het maakt met uit Om 

hun werk te doen hoeven ze dus met midscheeps te staan . 

Het enige wat we afraden is ze voorin het schip te plaatsen, 

omdat het stampen van de boot met goed is voor de Sea-

keeper " Nu plaatsen we wel een aantekening bij 'overal te 

plaatsen', want het apparaat is nu met van zo'n formaat dat 

je het ergens even tussen plaatst De 455 kilogram we-

gende M7000 in zijn kist van traanplaat meet al snel een 

meter lang bij een meter breed en een tachtig centimeter 

hoog In deze Mulder past hij mooi in de machinekamer 

tussen de twee motoren in, maar die ruimte is er met in elk 

schip Zeker met de kleine boten Ideaal zou zijn als er al 

rekening mee wordt gehouden bij het ontwerpen van de 

romp ,,Zeker als je er meer dan een wilt plaatsen", geeft 

Rob toe Rob noemt toch ook even de voordelen van de 

Seakeeper op ten opzichte van vinstabilisatoren „Of je nu 

stilligt of vaart, het systeem stabiliseert te allen tijde' En 

doordat het vliegwiel in een bol is geplaatst, waarin een 

nagenoeg vacuum is gecreëerd, is het stroomgebruik zeer 

genng Dit in tegenstelling tot het hoge 'hydraulische' ener-

giegebruik bij bijvoorbeeld vinsystemen Daarbij werken 

sommigen vinnen alleen als je vaart loopt en met voor 

anker En vinnen steken uit, wat ze kwetsbaar maakt 

Tegen de tijd dat we de koffie op hebben, is ook de Sea-

keeper klaar voor de test Het elektrisch aangedreven 

vliegwiel heb je namelijk met zo maar op snelheid Na een 

klem halfuur is het systeem klaar om te stabiliseren, maar 

nog met maximaal Dit doet het na 45 tot 50 minuten, als 

het vliegwiel op volle toeren is 

Koffiekopje s 
Eenmaal buitengaats komen we terecht in golven van zo'n 

anderhalve meter Het 18 meter lange schip kan het prima 

aan, maar heel relaxed varen is het met De koffiekopjes, 

die we op de salontafel hadden laten staan, vallen op de 

vloer Snel zetten we alles dat nog los ligt vast en zelf gaan 

we zitten. Net buiten de pier zijn de golven kor t en hoekig 

Kempe r en van Twis t Diese l B.V. ui t Dordrech t is officiee l impor -
teur van Seakeeper . Van de modelle n zijn nu de M8000 en de 
M21000 beschikbaar . Op de Hisw a heef t het bedrij f standnum -
mer 01.436. 
Zie www.kvt.n l voo r meer informatie . 

SPECIFICATJES 
M7000 
Gewicht 
Draaisnelheid vliegwiel 
Anti-rol moment 
Anti-rol koppel 
Aanvangsvermogen AC Motor 

DC Control 
Bedrijfsvermogen AC Motor 
DC Control 
Stabiliseert per unit tot 

455 kg 
9 700 RPM 
7000N-M-S 
15 0 0 0 N - M / 1 530kg-m 
3 000 Watt 
240 Watt 
1500-2000 Watt 
240 Watt 
30 000 kg 

M8000 
Gewicht 
Draaisnelheid vliegwiel 
Anti-rol moment 
Anti-rol koppel 
Aanvangsvermogen AC Motor 

DC Control 
Bedrijfsvermogen AC Motor 
DC Control 
Stabiliseert per unit tot 

525 kg 
8 000 RPM 
8 000 N-M-S 
17140 N M/1748kg -m 

3 000 Watts 
240 Watt 
1 000-2 500 Watt 
240 Watt 

35 000 kg 

M21000 
Gewicht 
Draaisnelheid vliegwiel 
Anti-rol moment 
Anti-rol koppel 
Aanvangsvermogen AC Motor 

DC Control 
Bedrijfsvermogen AC Motor 

DC Control 

1320 kg 
4 000 RPM 
21 000 N-M-S 
45 000 N-M / 4 588 kg-m 
3 000 Watt 
240 Watt 
1 000-3 OOG Watt 
240 Watt 

Stabiliseert per unit tot 90 000 kg 

Het vliegwiel draait, maar is door de aanwezige cilinders 

nog 'gelockt' het kan nog met de beweging voor en ach-

terover maken die nodig is om het schip te stabiliseren Als 

de schipper de boot ook nog eens ongunstig in de wind 

legt, IS het moment aangebroken om de Seakeeper te 'un-

locken' We liggen met plotsklaps stil, dat had ook niemand 

verwacht Maar na enkele seconden haalt het apparaat wel 

degelijk de grootste rolbeweging uit het schip Rob legt uit 

dat de computer de golf frequentie berekent om optimaal 

te functioneren De golven zijn onregelmatig waardoor je de 

Seakeeper voelt werken, hij breekt bijna schoksgewijs de 

rolbeweging af Waren ze gelijkmatiger geweest, dan was 

de rolreductie dat ook geweest, nu moet de Seakeeper 

steeds opnieuw rekenen We herhalen het trucje nog eens, 

doo r simpelweg het systeem met een druk op de knop bij 

de stuurstand aan en uit te zetten (lock / unlock) Het werkt 

prima Wie geen zeebenen heeft, zal het nog steeds met 

aangenaam vinden op een ruwe zee, maar de scherpe 

randje s zijn er zeker af Een metin g wijs t uit dat we een rol-

reductie van 53,2 procent bereikten Was dit schip uitge-

rust met de M8000, dan hadden we er nog meer profijt van 
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