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K O S T E N B E R E K E N IN G  E N  T E G E N W O O R D IG E  IN S C H R IJ V IN G E N .
De kostenberekening voor een nieuw project wordt geba

seerd op de nacalculatie, welke gedurende den bouw der in 
opdraoht zijnde schepen, aan de hand van de loonboekhouding 
en de inkoopsadministratie wordt opgemaakt.

Op" welke wijze deze nacalculatie ingericht wordt, doet
betrekkelijk niets ter zake. Op de eene scheepswerf wordt op 
de meest eenvoudige manier alles wat aan loonen en materialen 
enz. wordt uitgegeven, in een soort journaal ingeschreven en 
opgeteld, totdat een totaal 'bedrag voor loon en materiaal 
(z.g. „uitgegeven geld” ) is verkregen. Op andere werven, 
welke beter boekhoudkundig geleid worden, wordt een groote 
indeeliiTg in groepen vastgesteld en deze groepen elk voor zich 
als aparte rekeningen behandeld en ten slotte samengevoegd.

Tot dusverre is de behandeling eenvoudig.

Is de . scheepswerf, zooals dit tegenwoordig feitelijk altijd 
voorkomt, er op aangewezen telkens afwisselend werk af 'te 
leveren o f er voor in te schrijven, dan is de laatst aangegeven 
groepenindeeling zoodanig te kiezen, dat zelfs voor geheel 
uiteenloopend werk hierin een basis gevonden wordt voor het 
berekenen van het nieuwe project.

Bij het opmaken, der 'begrooting zal dan toch nog dikwijls 
een zware eisch gesteld wonden aan het schattingsvermogen 
van elen begrooter.

Bijvoorbeeld zal het arbeidsloon voor veelvuldig terug
komende onderdeden van een brugligger moeilijk af te leiden 
zijn uit een nacalculatie van het arbeidsloon op de scheepsromp 
van een passagiersvaartuig. En toch zal het kunnen voorkomen 
dat hij gebrek aan een betere vergelijkingsbasis zulke gegevens 
moeten gebruikt iworden en zal met eenige durf en bedrijfs
ervaring de gaping overbrugd moeten worden.

Van zeer groot belang voor den begrooter zijn dus steeds 
eenbeidscijfers ('in tijdseenheden) voor verschillend werk. Het 
is misschien geruststellend te weten, dat het arbeidsloon voof 
een scheepsromp zeker nooit meer dan 20 procent van. de 
totale scheepskosten ’bedraagt, dus dat de eventueel gemaakte 
schattingsfout slechts geringen invloed op het totaalcijfer heeft.

In achterstaand diagram is ongeveer de verhouding der 
samenstellende deelen van den kostprijs voor een scheepsromp 
aangegeven.

De nacalculatie geeft, zooals boven reeds 'is vermeld, het 
totaal van het zoogenaamde „uitgegeven geld”  en nu is door

de hoofdboekhouding nog uit te maken, hoe groot het aandeel 
in de onkosten van het bedrijf bedraagt, waarmede het onder
handen werkstuk moet belast worden.

'Dit bedrag is nu in de tegenwoordige bedrijven een1 zeer 
belangrijk bedrag en 'de oorzaak van de groote verschillen 
in. de inschrijvingsprijzen voor nieuwe projecten moet voor 
het overgroote gedeelte in dezen post gezocht worden.

In kleinere 'bedrijven, welke ontstaan zijn tengevolge van de 
toevallige groote vraag naar schepen, is het 'begrip onkosten 
niet o f  slechts vaag beleend en dit zal de reden zijn, dat zulke 
werven weer snel verdwijnen.

In groote bedrijven kan men deze onderstelling niet maken 
en kan een verschil bij vergelijking der inschrijvingen alleen 
teruggebracht worden op de verschillende appreciatie door de 
directie van de onkosten.

Wij kunnen de totale onkosten splitsen in de volgende 
onderaf deelingen:

lo. Constante onkosten.
2o. Veranderlijke onkosten.,

Onder de constante onkosten van een bedrijf, worden nu 
gerekend die. onkosten, welke elk jaar constant o f  bijna 
constant terugkeeren en als voorbeeld hiervoor kunnen we 
nemen belastingen, hypotheekrenten, salarissen van een vaste 
groep beambten, welke voor het bedrijf constant noodig zijn, 
afschrijvingen van gebouwen en productiemiddelen. Deze 
onkosten zijn ■ betrekkelijk onafhankelijk van den toestand, 
waarin het bedrijf zich bevindt, dus ook van de vraag naar 
nieuwbouw.

De veranderlijke kosten daarentegen zijn zeer gevoelig voor 
den bedrijfstoestand; ze gaan gedeeltelijk evenredig op en neer 
met de ‘bedrijfsdrukte, die zich in normale gevallen afspiegelt 
in het uitgegeven loon; gedeeltelijk echter blijven ze ongeveer 
constant.

Als voorbeeld van evenredig meegaande onkosten kunnen 
we noemen het krachtverbrulik en de slijtage van de machines, 
het verbruik van gereedschappen en hulpwerktuigen in het 
bedrijf, het noodig zijn van meer o f  minder toezicht bij 
grootere o f  kleinere bedrijfsdrukte.

Niet evenredig gaan mee de kosten voor administratie- 
personeel, voor teekenkamers en 'bedrijfsleiding, ook niet de



reis- en verblijfkosten ten 'behoeve van 'het verkrijgen van 
nieuwe orders, reclamekosten.

'Noemen wij nu eens constante kosten — C; variabele on
kosten =  functie van P of fP ; 'productiekosten =  P en eigen- 
ko'stprijs van 'het -product =  K, dan is:

C +■ fP +  P =  IC.
Wij nemen eens aan, dat een scheepswerf per jaar één schip 

af levert, dan is:
■C - f  fjP i -f- Pt == Ki; Ki Winst =  Aanneemsom =  Ai,

waarin de indices hun betrekking ten opzichte van de bedrijfs- 
drukte aanduiden.

DIAGRAM, WEERGEVEND 
0NDERVERDEEL1NG VAN 

DEN KOSTPRIJS

A. VOOR PASS. STOOMER.
B. „ VRACHT- „
C. „ CONSTRUCTIE-WERK.

Krijgt diezelfde werf 2 schepen in 1 jaar af te leveren, dan 
wordt deze formule:

C +  f2P 2 - f  P2 =  IC2; IC, +  W =  A2,

en voor 3 schepen:

C +  f8Pa +  P3 =  IC8; K , +  W  =  A 3.

Waar nu 'de constante onkosten gelijk blijven in alle drie
gevallen en de variabele onkosten niet allemaal'evenredig met 
de productiekosten, meegaan, is het duidelijk dat:

f2P 2 kleiner is dan 2 X
en f3Ps kleiner is dan 3 X  fjPi,

dat er dus een voordeel in ligt, de omzet zoo groot te maken
als de normale capaciteit toelaat.

Op deze manier zou er dus een mogelijkheid bestaan om 
'door -het aannemen van zooveel werk als de maximum 
capaciteit van het bedrijf toelaat, zelfs tegen lage. prijzen, toch 
het bedrijf rendabel te houden.

■Een natuurlijke voorwaarde voor 'deze ontwikkeling is 
echter, dat de vraag naar schepen een dergelijke vergrooting 
van den omzet mogelijk maakt; momenteel valt helaas te 
oonstateeren, dat 'deze voorwaarde niet 'bestaat, noch hier, 
noch in het buitenland.

Teneinde nu toch met zijn inschrijvingen een kans te maken, 
blijft er niets anders over, dan om zoogenaamd zonder dekking 
o f met gedeeltelijke dekking der onkosten in te schrijven.

Het is nu 'de vraag o f dit commercieel juist is en zoo ja, 
tot 'hoe ver men in dergelijke, noodzakelijke gevallen zou 
mogen gaan.

We willen daartoe de constante onkosten van het 'bedrijf 
eens gaan ontleden.

lo. Belastingen. —  Deze kunnen niet uitgeschakeld wor
den; ze blijven steeds bestaan en vertoonen eerder een steeds 
stijgend karakter.

2o. Hypotheekrenten en aflossingen zijn vooraf vastgelegd 
en kunnen niet weggelaten worden.

3o. Salarissen van de vaste groep beambten laten meestal 
slechts weinig variatie toe, aangezien juist in de ongunstigste 
bedrijfs jaren aan de hoogere beambten een 'zware taak op
gelegd wordt.

4o. Afschrijvingen van gebouwen en productiemiddelen. 
'Hierop mag, boekhoudkundig gesproken, niet 'bezuinigd wor
den, aangezien de wijze van de bepaling der waardevermin-, 
dering feitelijk vastgestekl is bij de oprichting van het bedrijf. 
Toch kan men natuurlijk een inbreuk maken op dezen regel 
en de depreciatie afhankelijk maken van de bedrijfsresultaten.

Ploewel door velen beweerd wordt, dat men in goede jaren 
veel en in slechte jaren weinig moet af schrijven, is dit niet 
juist. Men schrijft toch immers niet af, omdat er gewonnen is, 
maar omdat de activa verminderd zijn. Plet resultaat van zulk 
een handelwijze is dan ook alleen, dat de. balans geflatteerd 
wordt en in werkelijkheid -is 'de 'depreciatie toch betaald uit 
het kapitaal en heeft dus kapitaalvermindering plaats gehad.

Zuiverder is de boekhouding, indien het bedrijf beschikt- 
over reservekapi'taal, gevormd uit 'bijzonder groote 'winsten 
in goede jaren.

Is die winst niet uitgekeerd aan aandeelhouders, doch als 
kapitaal vastgelegd in een reservefonds, b.v. als depreciatie- 
fonds (dus zonder dat er bij een gunstig jaar veel afgeschreven 
wordt), dan is hét mogelijk bij een slecht jaar die reserve 
te gebruiken voor de normale depreciatie. Ook hieruit 'blijkt 
dus duidelijk dat er kapitaalvermindering plaats heeft.

'De mogelijkheid om zonder of met gedeeltelijke dekking der 
onkosten in te schrijven, bestaat dus feitelijk alleen voor die 
bedrijven, welke 'beschikken over voldoende kapitaalrcserve om 
daaruit toch hun vaste onkosten tc bestrijden. Zijn die fondsen 
niet voldoende voor de geheele bestrijding der onkosten of 
wordt uit voorzichtigheid niet het geheele fonds ter beschik
king gesteld voor de onkostendekking, dan moet in verband 
daarmede een gedeeltelijke dekking in den . inschrijvingsprijs 
opgenomen worden.

Resumé.

Groote verschillen in inschrijvingsprijzen voor dezelfde 
objecten door gelijksoortige bedrijven kunnen niet ontstaan 
zijn door 'het goedkooper kunnen werken van het eene bedrijf 
tegenover het andere, doch moeten verklaard worden uit de 
verschillende opvattingen/ welke er bestaan over de onkosten 
der bedrijven.

Wanneer de depreciatie afhankelijk 'gesteld wordt van de 
'bedrijfsresultaten, dan is het mogelijk, dat twee gelijksoortige 
'bedrijven voor hetzelfde object zeer uiteenloopende prijzen 
afgeven.

Men dient dan echter bij vergelijking der prijzen in het 
oog te houden, dat het bedrijf, dat den laagsten prijs heeft 
opgegeven, nog niet altijd het meest economisch kan produ- 
ceeren en dat 'het zeer de vraag is o f dit bedrijf na enkele 
opdrachten nog rendabel blijkt. Bd,
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ROEST, ROESTING EN ROESTWERING
D O O R  A .  V O S M A E R

Hel is zeker wel een eigenaard ie' verschijnsel, dat men 
nu nog niet precies weet wat mest is en nog- minder wat 
roestir.g is, niettegenstaande het helaas een zeer algemeen 
voorkomend verschijnsel is en niettegenstaande vele bekwame 
menschen al ja ren lang l»ezi g  zijn het onderwerp te liestu- 
deeren, zoowel van den praktischen als van den theoretische)! 
kant. Er zijn commissies benoemd en zeer vele rapfx>rten
uitgebracht, er is veel over geschreven, zelfs eenigc iKtek- 
werken, o.a. door Newton Frietwl, die zich zeer voor het
onderwerp interesseert.

Vaag en in het algemeen kunnen we wel zeggen dat ijzer
roest is: een ongedefinieerd mengsel van ijzerhydroxyden en 
oxyden en wat carlxmaten, maar heel veel verder kunnen we 
dan ook al niet gaan, en natuurlijk ook niet, want ijzerroest 
is niet iets bepaalds, doch steeds in wording en verwording 
door voortdurende verdere opname van vocht, koolzuur en 
zuurstof.

Bij al het onderzoek heeft men ook niet vergeten na te gaan 
of er soms bacteriologische werkingen in het spel zouden zijn,
doch dit is gebleken niet het geval te zijn, al zijn er we!
ijzcr-bacteriën, die speciaal van ijzer leven. Dergelijke bac
teriën, die zeer bepaaldelijk ijzer voor hun voedsel noodig 
hebben, komen veelvuldig voor in waterleidingbuizen, maar 
hebben niets te maken met het roestingsproces.

Door uitvoerige proeven is wel gebleken, dat voor roesting 
noodig is: de aanwezigheid van vocht en van lucht en waar
schijnlijk ook een o f andere bijmenging of verontreiniging in 
liet ijzer zelf, want absoluut zuiver ijzer roest niet. Ook indien 
blank ijzer geplaatst wordt in absoluut luclitvrij water o f  in 
absoluut vocht vrije lucht roest het niet, zoodat die drie ge
noemde omstandigheden blijkens de ervaring voor roesting 
aanwezig- moeten zijn.

Het allerzuiverste ijzer, gemaakt door omsmelting van ijzer- 
jx>eder, dat verkregen is door electrolyse van een ijzeroplossing 
eri dat 99.95 pet. ijzer bevat, roest niet en zoo zijn er meer 
voorbeelden, o.a. de beroemde Delhi zuil uit liet jaar 300, 
waarover sir Roliert Hadfield in een voordracht voor het 
Engelsche Iron and Steel Institute in 1912 een zoo belangrijke 
voordracht hield. Deze zuil (fig. 1), circa 8 nieter hoog en 
6500 K.G. in gewicht, bestaat uit nagenoeg zuiver ijzer, nl. 
99.966 pet. en is in die 1600 jaar niet geroest.

Fin. /.
Het om de betrekkelijke zuiverheid vermaarde Zweedsclie 

smeedijzer, dat b.v. 99.5 pet. ijzer is, roest zeer snel en ver
roest op den duur geheel, zoodat we hier een aardig geval heb
ben, flat zoo’» klein verschil van 99.5 pet. ijzer o f  99.95 bepaald 
iets anders geeft.

Een ander in Amerika zeer ‘Ix-kend materiaal van bi zonder 
groote zuiverheid is het Armoo-ijzer, dat in Amerika, een 
bctrekkelijk droog land. zeer bestendig is, doch in ons land 
volgens de opgave en ervaring van den vertegenwoordiger 
toch nog wel roest, zij liet ook veel minder, d.w.z. langzamer 
en veel gelijkmatiger. De Amerikaansche berichten betreffende 
dit Armco-ijzcr spreken van: niet-roestend materiaal; hier 
zegt men, flat het ongeveer driemaal minder roest, waarmede 
echter het voordeel grooteiuleels verdwenen is, omdat liet in 
den regel niet zoozeer de vraag is, lioe snel o f  iets roest, doch 
óf liet roest. Het Armco-ijzer, dat als groot voordeel een 
buitengewoon grootc taaiheid liezit, waardoor het zich leent 
voor het maken van zeer dunne plaat en waardoor een zeer 
sterke vervorming kan [»laats vinden zonder scheuren o f 
barsten, heeft hiertegenover als groot nadeel het feit, dat het 
van zeer geringe sterkte is, zoadat het voor constructiewerk 
uitgesloten is en het zijn juist de constructies, welke het 
meest te lijden hebben onder de roesting.

Er is wel roestvrij staal en roestvrij ijzer, maar het eerste 
is veel te duur voor bouwconstructies en het tweede is alleen 
als gietwerk bruikbaar. Het eerste roestvrije staal was het 
25 pet. nikkelstaal van Rik-y (1896), maar dat is, 1>ehalvc 
veel te duur, ook ongeschikt om andere redenen.

Tegenwoordig hebben we het nirosta van Krupp en het 
stainicss steel; beide zijn staal met ongeveer 12 o f  meer 
percent chromiuiii, doch veel te kostbaar voor constructie- 
mctaal.

Het niet-roestende gietijzer, bekend als: tantiron, durirou, 
corosiron, acidur, métillure, éleanite, iroiiac, enz., alle bestaande 
uit een siliciumrijk gietijzer (10 a 15 pet. silicium), is uit den 
aard der zaak van beperkte toepassing, zoodat ons ten slotte 
niets anders rest dan het toepassen van een roestwereud middel.

Hadfield. de meest wetenschappelijke Engelsche metallurg, 
wien we heel veel te danken heb1>en door zijn uitvoerige pu
blicaties en grondige onderzoekingen, heeft meermalen de 
aandacht gevestigd op liet: economisch verlies door het ver
roesten van ijzer. Ik ben het. in deze in zooverre niet met hem 
een?, dat ik van veel grooter beteekenis nog acht, de kwestie 
van onderhoudsnoo'dzakelijkheid en de hiermede gepaard
gaande groote en steeds wederkeerende kosten.

Natuurlijk is ook uit een oogpunt van veiligheid de kwestie 
van bescherming tegen roesting van primair belang en van
daar ook de noodzakelijkheid van voortdurende controle op 
den toestand van het. materiaal, waarbij vooral bij brug- 
constructies de moeilijkheid het grootst is bij de minst toe
gankelijke [»lekken, maar ook voor schepen is dit het geval.

De dringende noodzakelijkheid om ijzer en staal tegen 
roesting te •beschermen, heeft aanleiding gegeven tot het 
zoeken naar en het vinden van diverse methoden daarvoor, 
waarbij vooral de scheepshuiden en schcepsfoebehooreti 
moeilijke objecten zijn wegens de zeer sterk invretende wer
king van het zeewater en de aantasting door het betrekkelijk 
veei lucht bevattende open vaarwater, rivieren, meren enz.

Men kan de roestwerende middelen in twee groepen vcr- 
deelen:

le. bedekken mei een metaal, resp. melaaloxyd;
2e. bellekken met een 'deklaag van een o f ander materiaal 

van organischen oorsprong; gemakshalve rekenen we 
dan het bedekken met cement maar tot de eerste groep.

Tot de eerste groep behoort in de eerste plaats het verzin
ken, een methode die al hed oud is en in vrele gevallen zoo 
goerl, dat er tegenwoordig een aantal werkwijzen zijn voor 
liet aanhrengen van een zinklaag op het ijzer o f staal.

Verzinking is populair 'bekend onder den »aam van galva- 
niseeren,' hoewel liet niets daarmede te maken heeft; de be
naming: gegalvaniseerd ijzer of staal, raakt echter ietwat in 
onbruik sedert er ook andere werkwijzen zijn om het metaal 
met zink te bedekken.



De oudste methode, die men dan galvaniseeren noemt, is 
die, om het metaal te dompelen in een bad van.gesmolten zink, 
nadat het eerst volkomen blank gemaakt is, 'hetgeen in den 
regel geschiedt door dompeling in een bad van verdund warm 
zwavelzuur met opvolgende ontzuring door een :bad van kalk- 
water en droging in heet houtzaagsel. Het ijzer krijgt dan een 
zeer goed hechtende laag zink, omdat de overgang van het eene 
metaal naar het andere, gevormd wordt door -een alliage van ijzel
en zink, dat zoowel in het eene als in -het andere metaal inge
drongen is. Natuurlijk mag de laag niet t-e dun zijn, maar 
gelukkig schaadt het niet indien er ergens een klein onbedekt 
plekje is, want het naast en omliggende zink beschermt ook 
het bloote ijzer tegen aantasting, als tenminste -de wonde niet 
te groot is.

Een andere -methode van verzinking is -de werkelijk elec- 
Irische, waarbij -de zinklaag aangebracht wordt op analoge 
wijze als men verkopert o f vernikkelt. Deze echte galvanisati.e 
is echter minder goed dan de oudere en 'eigenlijk onechte; een 
galvanisch neerslag is namelijk minder dicht dan een laag 
gesmolten metaal, maar wat erger is, de’ laag is minder goed 
hechtend, omdat.d-e n-eerslag in de kou geschiedt, terwijl juist 
de hooge temperatuur van het gesmolten zinkbad (smeltpunt 
van zink is 420°) zeer bevorderlijk is voor het vormen van 
een alliage en het indringen hiérvan i-n het ijzer, waardoor 
juist die goede hechting verzekerd wordt.
. Volgens deze beide methoden kunnen nog vrij groote stuk

ken verzinkt worden. .
Voor klein werk is er nog een methode bijgekomen, nl. het 

Sherardiseer-en, aldus gedoopt door den uitvinder Sherand 
Oowper Co les. Volgens -deze w-erkwijze worden de voorwerpen 
gepakt in een mengsel van zinkstof, koolstof en zlnkoxy-d en 
hiermede eenige uren lang op 300“ gegloeid. Het ijzerwerk

Fig. 2.

wordt dan bedekt -met -een laag zink en behoeft vooraf niet. 
te worden schoongemaakt, wat een groot voordeel is, maar 
uit den aard der zaak is deze werkwijze beperkt tot -klein 
ijzerwerk; het resultaat is echter zeer -bevredigend.

Een vierde methode is het Soboopeeren en deze is wel het. 
mooist van alle. Op het goed schoon gemaakte ijzer, liefst 
met -de zandblaas blank gemaakt, wordt zink opgespoten op de 
wijze zooals verf opgespoten wordt. Zinkdraad wor-dt in het 
desbetreffend toestel, w-egens den vorm pistool genoemd, aan 
het uiteinde tot smelting -gebracht met een steekvlam van gas 
en lucht en -de gesmolten massa wor-dt -door een straal druk- 
lucht weggeslinger-d tegen het voorwerp aan. Om het bijzondere 
van -deze werkwijze wil ik -er iets langer bij stilstaan en da-n

beginnen met -te wijzen, op het feit dat het met kracht tegen 
het blanke ijzer geworpen zink, zeer goed hecht en een geheel 
dichte laag vormt.

Als buitengewoon groot voordeel dezer methode mag ge
noemd worden, dat er nu absoluut geen grens is aan de grootte 
van het te verzinken voorwerp; een geheel afgeklonken con
structie, een gansdh reservoir,- een ibru-g, ja desnoods een ge
heel schip kan op dez-e wijze met zink bespoten wor-d-en. 
Fig. 2 toont het verzinken volgens de werkwijze van Sdhoop 
van een tramwagen-onderstel; in -deze figuur is duidelijk te 
zien hoe gemakkelijk het kleine toestelletje gehanteerd' -kan 
worden. Natuurlijk heeft men als nadeel wel te boeken een niet 
onaanzienlijk zinkverlies, omdat de sproei ook langs d-e -kanten 
blaast; dit nadeel vervalt natuurlijk wann-eer -men -groote opper
vlakken t-e behandelen heeft, doch spreekt vooral bij open 
vakwer-k-constructies.

Vertinnen is als roestwering niet -doeltreffend, om dat,. in 
tegenstelling met iwat bij verzinking het geval is, een open 
gebleven plek o f een beschadiging der deklaag -daar ter 
plaatse juist aanleiding geeft tot sterker roesting wegens de 
galvanische werking tussohen ijzer -en tin, waarbij -het ijzer 
aangetast wordt en het tin vrij blijft, terwijl bij hét zink juist 
andersom in zoo’n geval het ijzer vrij -blijft en het zink aan
getast wordt. Bovendien is vertinning -wegens den hoogen prijs 
van tin veel te duur voor groot werk.

Hetzelfde geldt ook voor ver.kopering en vernikkeling.
Het verlooden van ijzer gaat niet gemakkelijk; het lood 

hecht niet aan het onderliggende ijzer, tenzij het lood een 
30 pet. tin bevat.

Plaat bedekt met een laag van dat alliage lood-tin, met 
30 pet. tin, komt in den handel voor onder den naam van terne- 
plaat. Ze wordt in Amerika veel gebruikt, ten onzent hoogst 
zelden. Voor soheepsdoeleinden is het niet geschikt, omdat het 
lood als bedekking niet sterk genoeg is en zoo komen we tot 
een laatste methode der eerste groep, nl. het cementen.

In den aanvang -der thans zoo reusachtig ontwikkelde 
techniek van versterkt (gewapend) beton was men bevreesd, 
dat het zich hierin bevindende ijzer op den duur verroesten zou. 
Zeer tot ieders verbazing is -echter gebleken, dat, indien -men 
er roestig ijzer voor gebruikt, dit op den duur geheel Mank 
wordt, m.a.w. er is van roesting geen sprake, tenzij het metaal 
door scheuren of barsten der cementlaag aan de ludht bloot 
komt, maar -dat behoeft niet te gebeuren in goed uitgevoerd 
werk.

Op grond van deze ervaring is men er toe gekomen om  een 
laag cement aan te bevelen als roestwerend middel, maar dit 
;s toch in zooverre niet 'doeltreffend, dat de ‘laag, indien dun, 
niet dicht is, niet sterk -en niet beschermt en indien de laag 
dik is ze te zwaar wordt. In deze richting is de oplossing dus 
niet te vinden.

Naast deze eerste groep staat de ten tweede genoemde, het 
bedekken van het ijzer met een o f ander materiaal van orga- 
nischen oorsprong: verf en de groep der koolteer- en asfalt- 
producten. (W ordt vervolgd.)

N IE U W E  B O E K E N
Statistiek van de Zeescheepvaart over het jaar 1923, 

uitgegeven door het Departement van Waterstaat.

Bovenstaand boekwerkje verscheen ook dit jaar weer in den sedert 
1921 ter bezuiniging ingevoerden zeer verkorten vorm. E r w ordt niet 
meer gegeven dan eenige statistieken over de grootte der van zee- 
brieven voorziene Nederlandscbe koopvaardijvloot, benevens eenige 
cijfers betrekking hebbende op de scheepsrampen Overkómen aan 
schepen op de Nederlandsche kust en aan Nederlandsche schepen 
over de geheele wereld.

Op de zeescheepvaart heeft deze statistiek feitelijk dus weinig be
trekking en het snoeimes der bezuiniging is hier o.i. wel wat al te 
diep ingezet.

Wanneer zullen de ma eens plaats maken voor de in de scheepvaart 
meer gebruikelijke tonnen? H.

\



A F K O R T IN G E N .
In aansluiting op het artikel van Prof. Dr. M. d e H a a s 

in „De Ingenieur” van 2 Februari 1924, No. 5, blz. 75 „Over 
de afkortingen van de benaming onzer maten en gewichten” , 
laten wij hieronder de afkortingen volgen van de electrotech- 
nische eenheden, die op een algemeene vergadering in 1913 
te Berlijn door de International Electrotechnical Commission 
werden vastgesteld. 

Daar de internationale schrijfwijze meer en meer ingang 
begint te vinden en reeds door verschillende lichamen 
consequent wordt gevolgd, meenen wij goed te doen beide 
staatjes hieronder af te drukken. Wij noodigen onze mede
werkers vriendelijk uit, voortaan in hun bijdragen voor dit 
blad deze afkortingen steeds te willen gebruiken.

I. METRISCH STELSEL.

N A M E N A F K O R T IN G E N

a. Lengtematen.
kilometer
hectometer
dekameter
meter
decimeter
centimeter
millimeter
mikron (0.001 millimeter)

b. Vlaktematen.
vierk. kilometer 
hectare
of vierk. hectometer 
are
of vierk. dekameter 
centiare
of vierk. meter 
vierk. decimeter 
vierk. centimeter 
vierk. millimeter

km
hm
dam
m
dm
cm
mm

km2
ha
hm2
a
dam2
ca
m 2
dnï2
cm2
mm2

c .. Ruimte- en inhoudsmaten.
dekasiere das
stere of s
kubieke meter m2
decistere of ds
hectoliter hl
dekaliter dal
liter of 1
kubieke decimeter dm2
deciliter dl
centiliter cl
kubieke centimeter cm3’
kubieke millimeter mm2

d. Gewichten.
to n
kilogram
hectogram
dekagram
gram
decigram
centigram
m illigram

t
kg
hg
dag
g
dg
cg
mg

II. ELECTRISCHE EENHEDEN.
A fkortin gen  van de namen van electrische eenheden te 

gebru ik en  na getal waarden.

N A A M  V A N  D E  E E N H E ID : T E E K E N .

Am père A
V o lt V
O h m n
Coulom b c
Joule J
"W att w
F  arad F
H enry H

V olt-C oulom b VC
W  att-uur W h
V o lt -amp ère V A
Am père-uur Ah
Milliampère mA
K ilow att kW
Küovolt-am père kV A
Kilow att-uur kWh

m teeken voor milli-
k „  „ kilo-
!J'  „ „  micro-
M „ „ mega-

N IE U W S V A N  S C H E E P V A A R T  E N  SCH EEPSBO U W .
Verdrag Nederland— Ver. Staten.

Nederland en Amerika zijn tot overeenstemming gekomen inzake 
een verdrag met betrekking tot het vervoer van alcoholische dranken 
door Nederlandsche schepen in Amerikaansche wateren.

Het verdrag treedt echter pas in werking na goedkeuring door het 
Parlement, waartoe een voorstel binnenkort is te verwachten.

Personalia.
De heer II. Th. Cox, directeur van de Hollandsche Stoomboot 

Maatschappij te Amsterdam is benoemd tot ridder in de orde van 
den Nederlandschen Leeuw.

De eere medaille in zilver, verbonden aan de orde van Orauje- 
Nassau, is verleend aan den heer M. Dijkgraaf, kapitein van een 
sleepboot te Maassluis.

Te Genua is in den ouderdom van 59 jaar overleden de heer 
J. Wilmink, de welbekende oud-directcur van den Kon. Hollandschen 
Lloyd.

Maohinis tenexamen.
Geslaagd voor Diploma A : A. J. Bleeker, A. Büdding, E. A. Bymolt, 

J. J. Daalder, W . J. N. van den Handel, G. J. de Jonge, J. J. .Kinstra, 
P. W . Kooy, A. van der Meer, H. J. Meerman, B. Pieterse, D. Plooy, 
G. van Reeuwijk, C. A. van Rhee, N. Riteco, C. Schalwijk, M. Stroo, 
W . J. F. Thiry, W . J. Tulleken, H. Veldkamp, W . van W illigenburg.

Statistiek verliezen.
U it  d e  verschenen  verliezenstatistiek van Lloyds Register of Shipping 

o v e r  h e t  ja a r  1 9 2 3 -blijkt dat de Nederlandsche koopvaardijvloot als 
steeds een  gunstige plaats inneemt en dit jaar met een verlies van
0.41 pet. slechts even komt boven Frankrijk met 0.37 pet. verlies, 
te rw ijl het gem iddelde 0.82 pet. is.

I n  ’t a lgem een  is Nederland verreweg de laagste, wat blijkt uit 
on d ers ta a n d e  cijfers voor de 10 jaren vóór en de 5 jaren na den oorlog; 
1914— 1918  zijn  buiten beschouwing gelaten omdat de oorlogsomstan
d ig h ed en  vergelijkingen  onmogelijk maken.

I onJnn verliezen in /o 
canaen 1904 tlm. 1913 10191,lm. 1923

Nederland 0 64 032
Denemarken 1.01 0.55
Am erika 1.05 0.64
G root-B  ri ttannië 1.11 0.65
Frankrijk 1.05 1.05
Italië 1.39 0.93
Duitschland 1.06 1.32
Britsche Dominions 1.30 1.16
Zweden 1.34 1.40
N oorw egen 1.90 1.42
Spanje 2.05 ‘2.03
J apan 2.93 1.59
Griekenland 3.67 4.06
T otaal 1.25 0.89



Tentoonstelling.
Het 's-Gravenhaagsche plaatselijke comité, gevormd voor de her

denking van het honderdjarig bestaan der beide Nederlandsche Red- 
dingniaatschappijeii, zal van 6 tot 15 September a.s. in het Kurhatis te 
Sehcveningen een tentoonstelling houden op het gebied van het 
JReddingwezen en de kilstverlichting.

Nieuwe opdrachten.
Scheepswerf „D e Onderneming” , Nieuw-Lekkerland,
een kempenaar, groot 560 ton, lang 50 m en breed 6,30 m, voor 
Belgische rekening.

Scheepswerf ,,'s Landswelvaren", Vlanrding.cn,
voor den houw van twee motor-trawlkotters bestemd voor een 
visscberij-inaatschappij te Ostende. De afmetingen zullen bedragen 
20,30X5,70 X2,46 tn, en een Rromhout-inotor van 60 PK moet dienen 
voor de voortstuwing.

Scheepswerf -v.h. P. dl A. van Gelder, Deest,
voor den bouw van een motorschip, groot 130 ton, voorzien van een 
45 PK Steywal-motor, voor den heer J. Huisman te Rotterdam;

voor een motorschip, groot 90 ton, met een Steywal-motor van 
40 PK, voor den heer j .  van Steen te Groningen;

voot een motorschip, groot 72 ton, met een Steywal-motor van
25 PK, voor den heer C. Snijder te Groningen.

Kielleggingen.
Germania W erft, Krupp, te Kiel,
voor een motortankschip, lang 469'—7", breed 63’, hol 35'—6” , voor 
rekening van de American Petroleum Company te Rotterdam. Het 
schip zal den naam Rotterdam ontvangen.

N.V. IVerf „Vooruit” , Enkhuieen,
voor een sleepkaan, groot 530 ton, voor rekening van den heer J. B. 
Klerks te Waspik.

Scheepswerf van Th. Pikkers te Martenshoek,
voor een zeilschip van 85 ton voor rekening van den heer Joi.Htna 
te Hoogkerk.

Scheepswerf van H. P. Ttecke, Martenshoek,
voor een stalen motorboot, voorzien van een Industrie-motor, met 
afmetingen 17,50X3,40X1.15 rn.

.V.H. Industricele Maatschappij „De Noord”, Atblassenhim,
voor een stalen Rijnschip van ca. 1300 ton voor Nederlandsche rekening.

Scheepsbouwwerf „De Merwede", v.h. Van Vliet é  Co., Neder- 
hardinxveld,

voor een sleepkaan voor Nederlandsche rekening, groot ca. 900 ton, 
met afmetingen 67X8,20X2,35 m.

Scheepswerf van I. Bijlholt, Foxhol,
voor een aakschip van 120 ton voor Nederlandsche rekening.

Te water gelaten schepen.
N.V. W erf „Vooruit", Enkhuieen,
de stalen sleepkaan Petrus, groot 530 ton, gebouwd voor rekening 
van den heer J. G. Vermaas te Lobith.

Van Goor dr Spiekman, Zwartsluis,
een stalen motorboot, groot 220 ton, voorzien van een 60170 PK 
Bronsmotor, voor rekening van den heer E. Wagter te Zwartsluis. 
Het schip is lang 33 m, breed 6,30 m en hol 2 m.

Scheepswerf „De Merwede", Van Vliet d  Co., Nederhardinxveld,
een stalen sleepkaan (no. 161), groot 1350 ton, afmetingen 79,95X  
9,47X2,50 m, voor binnenlaudsche rekening.

IE P. Tiecke, Martenshoek,
een stalen -motorboot voor Friesche rekening, lang 18 tn, breed 
3,50 tn en hol 1,25 m. In het schip wordt een Industrie-motor ge
monteerd.

Scheepswerf van Th. Pikkers te Martenshoek,
een aakschip, groot 50 ton, voor rekening van den heer W. Wildeman 
te Slochtercn.

Wed. C. Piüi’le d: Zonen’s Scheepsbouwmaatschappij, Slikkerveer,
het stalen Rijnschip Vihela, groot ca. 550 ton, afmetingen 50X6.601  
2,35 m, in aanhouw voor den heer J. Verdoom te Andel.

Pa. Mulder d  Suurmcyer, Foxhol,
een motorboot, groot ca. 80 ton. voorzien van een 40 PK  Industrie-
motor, voor rekening van den heer J. Wisman te Heerenvcen iti 
aanbouw.

Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam,
het dubbelschrncf-mutortankschip Varangcr, groot 12.750 ton dead- 
weight, afmetingen 142,95X18,30X11,75, voorzien van twee Werk- 
spoor-motoren, ieder van 1800 PK, in aanbouw voor rekening van 
de fa. Westfal-Larsen & Co. te Bergen.

E. J. Smit d  Zoon, Ifoopecand,
een zeesleepboot (werfnummer 565). lang 30 m, breed 6,30 m en hol 
3,40 m, 400 IPK, voor Hatnburgsche rekening in aanhouw.

Fa. Barkmeyer d  Koning, Noord hum,
een stalen mntortankboot. voor drinkwatervervoer, lengte 15,50 tn, 
breedte 3,50 m, holte 1,40 m, voorzien van een 2 cyl. Indtistrie- 
rnwolieniotor van 28 PK.

Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, Rotterdam,
het dubbelscbruef-stoointankschip Manuelu, zusterschip van het even
eens op dezelfde werf gebouwde s.s. Marselia, voor rekening van de 
Curagaosche Scheepvaart Mij. te Willemstad.

Proeftochten.
Op de Noordzee had de proeftocht plaats van het motorvisschers-

vaartuig Albatros, RO 2, bestemd voor de snurrevaad-visscherij. Het 
schip, gebouwd • op de werf ,,’s Lands Welvaren" tc Maassluis, is 
70.38 bruto register ton groot en meet 20.73X5.78X2.50 tn. Voor 
de voortstuwing dient een ICO PK compressorlooze Deutz-Uiesel- 
motor. Eigenaar is de heer de Bij te Rotterdam.

Op 23 Juli j.l. had de proeftocht plaats van het door de N.V. 
Internationale Scheepsbouw Mij. De Maas te Slikkerveer voor den 
Rotterdamschen Lloyd gebouwd vrachtstoomschip Tapanocli. Het 
schip heeft de afmetingen: lengte (1.1.) 444', breedte (mld.) 54' en 
holte 36'— 11 K>” , meet 7023.92 bruto reg. ton en heeft een deadweight 
op zoniet merk van 10045 ton. De machine-installatie is geleverd door 
de Kon. Mij. de Schelde le Vlissingen.

25 Aug. werd proefgestoomd met de stalen rnotortankboot Lnctor, 
voor rekening van de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij te 
Terneuzen, gebouwd bij Gebr. Pot te Bolnes. Het schip, groot 
29,20X5,40X2,20 tn, is voorzien van een Bolnes-inotor van 64 PK 
en is bestemd voor watervervoer.

Nieuwe schepen.
Door de Scheepswerf van J. Th. Wilmink te Groningen werd aan 

den heer P. Meeusen te Terneuzen afgeleverd de stalen motorvracht- 
boot Cailianna Prancina, groot 161 ton, 31X5,05X1,87 rn.

Door de Scheepsbouwwerf „Rijn en Schie" van de N.V. Technisch 
Scheepvaart-Burcau Visser & Praat te Leiden ij aan den heer P. Wuis 
te Texel afgeleverd een motorvrachtboot, 25X 5X 1,80 tn, voorzien 
van een 40 PK  Kromhout-motor, bestemd voor de beurtvaart Am 
sterdam—Texel.

.Door de N.V. Scheepsbouwwerf „De Vooruitgang” v.h. fa. D. Boot 
te Alphcn a. d. Rijn, is afgelevcrd aan de fa. 11. Jansen te Rotterdam 
de stalen motorboot / / .  ] .  9, 31,50X5,65X1,60 m; voorzien van een 
2 cyl. 60 PK  Industrie-motor.

Nieuw dok.
Het nieuwe dok van de Amsterdatnsche Droogdokmaatschappij, 

gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij, is geheel 
gereed gekomen en heeft een ligplaats gekregen in het IJ bij de olie- 
opslagphutts van de Kon. Ned. Stooinhoutmij. In dit dok, hetwelk een 
lichtvermogen heeft van 25.000 ton, kunnen schepen met een maximum 
diepgang van 10 meter worden opgenomen.

Aan- en verkoop van schepen.
De stalen sleepboot trawler Johanna, 1JM 468, groot 60 bruto 

reg. ton, gebouwd in 1898, is verkocht aan den heer J. E. Meyer te 
Amsterdam en zal verder als sleepboot in de binnenvaart worden 
benut.

Het vrachtstoomschip Stad Delft van de Halcyonlijn te Rotterdam, 
groot 4953 bruto register ton en 7500 ton deadweight, in 1921 op de 
werf F. Schichau te Danzig gebouwd, is verkocht aan de Rhederei 
Dampfer Fridericus Rex te Hamburg en herdoopt in FrUlericus Rex.



Het zoo juist wreed gekouHi vrachtstoomsehip Charhiis (zie hij 
„Nieuwe Schepen") is naar het buitenland verkucht.

Door ( iebroeders Mithring te Rotterdam is aangekocht het te Brest 
thuisbchoorende stoontvisschersvaartuig Arnin.

De stalen stoomtrawler Mini, IJM 105. van de Centrale Vi-scherij 
Mij. te IJtnuiden, groot 154.46 bruto reg, ton. gebouwd in 1892, 
is naar Hendrik-Idti-Ambacht verkocht voor den stoop.

Het niotorzeilschip 1. h'lfcijl, groot 149 bruto reg. ton. gebouwd 
in 1917, toebehoorende aan de Zeevaartmaatschappij „Groningen" te 
Groningen, is verkocht aan de beuren W. Boll en D. Oosting te Delfzijl.

Het pantserschip /V  h’uytrr, 5080 ton waterverplaatsing, gebouwd 
in 1901 en het pantserschip Ziv/uiid, 4000 ton waterverplaatsing. 
gebouwd in 1897, zijn uit de sterkte der Nederlandsche Zeemacht 
afgevoerd en 27 Aug. voor den sloop verkocht.

De hoogste inschrijving was van Kr. Rijsdijk te Heudrik-Ido- 
Amhucht, en wel voor de Dr Kuytcr ƒ 136.719,17, voor de ’/.crland 
ƒ  136.749,29 en voor heide tezamen ƒ 276.468,96.

Schip vergaan.
Het Ned.-Indische stoomschip Sarie Borncu, igroot 801 bruto reg. 

ton, geliimvvd in 1897, is 31 Juli jl. in de Indische wateren vergaan.

Geborgen.
Het Nederlandsche stoomschip Veerhaven, hetwelk in de Witte Zee 

was gestrand en waarvan oorspronkelijk werd gevreesd dat het totaal 
verloren zou zijn, is gelukkig, naar verluidt, afgebracht en wordt naar 
Archangel gesleept.

Gezondheidsonderzoek.
Bij Kon. Besluit van 28 Juli 1924, Staalsbhid No. 393, is onder de 

plaatsen, waar ingevolge de W et van 18 Maart 1877, Slbld. No. 35, 
tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen, het 
gezondheidsonderzoek wordt ingestcld, alsnog opgenomen „de Vlie- 
reede".

Verandering van eigenaar.
De scheepswerf van de fa. Rutgers te Schiedam is verkocht aan een 

combinatie, welke onder de directie van den heer J. F. L. Akkermans 
zich speciaal toe zal leggen op reparaties van schepen, machines en 
ketels.

Namen van schepen.
De bij de firma C. Beardmore & Co. te Dahnuir voor de Cura- 

caosche Scheepvaart Maatschappij te Willemstad in aanhouw zijnde 
tankschepen van het type Martina, hebben de namen Casundra en 
Cliepita ontvangen.

M ailbooten Indische stoomvaartlijnen.
De mailbooten van de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" en van 

den Rotterdamschen Lloyd zullen in den vervolge rechtstreeks de 
haven van Cheribon aandoen.

Vlugge lossing.
Eenigen tijd geleden werd melding gemaakt van een vlugge lossing 

in de haven van Rotterdam, waarbij over een lading van 10107 ton, 
alle rust- en schafttijden inbegrepen, een lossingsnelheid van 425 ton 
per uur werd bereikt. Onlang is deze snelheid weder overtroffen bij 
de lossing van het Zweedsche stoomschip Oxdosund, toen door 
torn. Swarttouw's Stmvadoorsmaatschappij de lading, bestaande uit 
8133 ton ijzererts, gelost werd in 19 uur, en dus een gemiddelde 
snelheid van 428 ton werd bereikt.

BUITENLAND,
Engeland-

De Board of Trade heeft aan het Parlement nieuwe bepalingen 
voorgeh'gd om 1 Juli 1925 in werking te worden gebracht, die van 
betrekkelijk groot gewicht zijn, omdat de Conventie van Londen daar
door weer verder wordt aangetast.

De hierbedoelde bepalingen betreffen de reddingsmiddelen en het 
voornaamslc is wel dat gebroken wordt met de leuze „bootruimte 
voor allen". Slechts booten die dadelijk voor gebruik gereed kunnen 
zijn, mogen worden gebezigd, voor het overige moeten aanvullende 
reddingsmidelen (in casti vlotten) in geval van nood de opvarenden 
opnemen. Kr dient voor de berekening van het benoodigde aantal 
25 pet. reserve te worden niedegefeld.

Deze nieuwe bepaling is zeer toe te juichen, niet alleen om het feit 
zelve, doch nog meer omdat, aangezien de Board of Trade gewoonlijk 
conservatief is aangelegd, het heel wat voeten in de aarde gehad moet 
hebben om tot deze fundamcnteele wijziging te geraken, De kans is 
nu wederom grooter geworden, dat wanneer het tot internationale 
herziening van bovengenoemde conventie komt, sommige in de praktijk 
niet door te voeren voorschriften, destijds in paniekstemming aan
genomen, door minstens zoo deugdelijke, doch dan behoorlijk uit te 
voeren bepalingen worden vervangen.

Over enkele andere voorschriften, nl. het voeren van motorbnoten 
en het installeeren van een draadlouze in een gewone reddingboot 
kan. met het oog op het vele onderhoud dat dergelijke toestellen 
onvermijdelijk vereischeu en de vermeerdering van kusten, die daaruit 
zullen voortvloeien, niet zoo waardeerend worden gesproken.

Turkije.
Havens van Smyrna. — Aan de Handclsherirhten van 21 Aug. j.1. 

was als bijlage toegevoegd het verslag van den wd. Cünsul-Genernal 
te Smyrna over het jaar 1923. Het bevat interessante beschouwingen 
over handel en scheepvaart en gegevens betreffende het verkeer dia 
dubbel van waarde zijn nu na den brand van Sept. 1922 het rneeren- 
deel der archieven is verdwenen.

De Nederlandsche scheepvaart komt op den staat der havenbeweging 
vnor met 43 schepen en 65.852 ton tegen 73.746 ton in 1921. De 
Nederlandsche vlag neemt de 5e plaats 111 na die van Italië, Engeland, 
Frankrijk en Turkije.

Met Nederlandsche schepen werden uitgevoerd 20.990 ton goederen, 
terwijl 3025 ton werden ingevoerd. De Koninklijke Ned, Stoomboot 
Maatschappij zond de meeste schepen, daarna, de Halcyon Lijn, terwijl 
de Hollanil-Australië Lijn door drie schepen de haven deed aandoen.

Noorwegen.
Volgens het Noorsehe Centraal Bureau voor de Statistiek hebben 

de in 1923 door de Noorsehe koopvaardijvloot verdiende vrachten 
480.8 millioen kronen bedragen, zijnde plm. 18 milliotn meer dan 
in 1922.

Duitschland.
De Kölner Reederei A.G. te Keulen gaat zich in de eerste plaats 

op de zeevaart toeleggen. Het gereorganiseerd kapitaal is op 600.000 
Guudmark gebracht. De maatschappij krijgt de eenige jaren geleden 
gebouwde schepen van de Rhenania Ges. Tot lid van den Raad van 
bestuur werd benoemd een der algemeene procuratiehouders van de 
fa. Win. H, Muller & Co. te Rotterdam, welke firma K van het 
aandeelenkapitaal in handen heeft.

Frankrijk.
De Fransche havens zijn weder voor Duitsche schepen opengestekl 

op den voet als voor andere vreemde natiën.

D E ü T Z  M O T O R E N
In verband met het veelvuldig gebruik van Peutz-motoren hier te 

lande is te Rotterdam op het voormalige terrein der Rotterdamsche 
Scheepsbouw Mij., Kralingsche Veer, direct aan de Maas een Deutz- 
mntorenfabriek en reparatie-inrichting' opgericht, vooral ook ter voor
ziening in de behoefte aan onderdeden. Behalve bankwerkerij, draaierij 
en smederij omvat de fabriek tevens een inrichting voor bet repareeren 
van magneten en het fabriceeren van nieuwe spoelen, welke afdeeling 
door inrichting met de modernste machines aan de hoogste eischen 
kan voldoen. De fabriek beperkt zich echter niet tot Deutz-motoren, 
maar is ingericht voor het herstellen van alle systemen benzine- en 
ruwoüemotoren, 2 takt gloeikop-, 4 takt hoogedruk-motoren, Deutz- 
Iirons- en Dieselmotoren, enz.

Op het terrein bevindt zich een scheepshelling en een binnenhaven, 
waar schepen op het zand gezet kunnen worden oui bij eb droog te 
vallen.

De loods, waarin de voorraad nieuwe machines opgeslagen is, staat 
haaks op het water, zoodat met behulp van een 10 tons rijdende kraan 
de motoren in hun geheel in het schip geplaatst kunnen worden, 
waardoor met de montage belangrijke tijdsbesparing verkregen wordt.

Dag en nacht is deskundig personeel beschikbaar voor het uitvoeren 
van herstellingen.

J A A R B E U R S  T E  F R A N K F O R T .
In verband met de a.s. Frankfurter Jaarbeurs, welke wordt gehouden 

van 21 tot 27 September, wordt ons medegedeeld, dat de prijzen voor 
logies in Frankfort a. d. M. sterk gereduceerd konden worden.

Aangezien de directie der Frankfurter Jaarbeurs er zeer sterk op let, 
dat tijdens de jaarbeurs in de hotels zoowel als in de restaurants geen 
verhoogde prijzen verlangd worden, behoeft geen enkele bezoeker der 
jaarbeurs te vreezen, dat hij zal worden afgezet.

Alle verdere inlichtingen betreffende de Frankfurter Jaarheurs 
verstrekken de honoraire vertegenwoordigingen, de N.V. Standaard 
Transport Maatschappij, Koningin Enitnaplein 3 te Rotterdam en de 
Ned. Kamer. v. Koophandel v. Duitschland, Hans Offenhach, Platz 
der Rcpuhlik te Frankfort a. d. M.

Bezoekers kunnen het Duitsche pasvisum (hetwelk een maand geldig 
is) tegen den verlaagden prijs van ƒ 3 ontvangen, inplaats van ƒ  6 
voor gewone reizen, indien zij in het bezit zijn eener iegitimatiekuart 
vuur deze najaarsbeurs. Legithnatiekaarten zijn kosteloos verkrijgbaar 
bij de honoraire vertegenwoordigers, de N.V. Standaard Transport 
Maatschappij, Koningin Emmapïein 3, Rotterdam: Internationaal
Verkeersbureau, Kalverstraat 168, Amsterdam; Reisbureau Lindeman. 
Noordblaak 13, Rotterdam en Groenmarkt 22 te ’s-Gravenhage, die 
alle verder gewenschte inlichtingen kunnen verstrekken.



NIEUWE SCHEPEN
Naam van bet schip: „Charlois” .
Bouwmeester: Scheepswerf ’t Huis de Merwede, H. te Veldhuis, 

Papenflrecht,
Reederij; N.V. Mij. tot Exploitatie van het s.s. Charlois, Rotterdam. 
Bouwjocfr; 1924.
Soort vpn schip: één dek vrachtschip, brug en bak. 
H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen: 236’—2”.
Breedte (mld.) op het grootspant: 37—7” .
Holte in de aijde; 18’— 0” .
Diepgar\g geladen: 15’— 7% ” .
Uitwatering in den 'zomer: 750 mm.
IVatfrvprplaatsing: 3320 ton.
Klasse: Germaniseher Lloyd 100 A  4.
Laadvermogen in tonnen van 1000 kg: 2260.
Aantal ruimen: twee.
Aantal lieren: zes.
Bruto-tpnnenmaat: 1428 reg. tonnen.
Netto-tpnnenmaat: 777 reg. tonnen.
M a c h i n e - i n s t a l l a t i e :
Fabrikant: C. A. Kuipers te Rotterdam.
Soort van machine: triple .expansie.
Aantal cilinders: drie.
Diameters der cilinders: 1834” X 29” X48” .
Slag der machine: 30” .
Indicateur vermogen: 850 PK.
Snelheid: 9 knoop.
Aantal en soort der stoomketels: twee enkele Schotsche ketels. 
Stoomdruk: 180 lbs.

Het schip is speciaal ingericht voor de houtvaart en mag bij het 
vervoer van dekladingen hout in den zomer 14 cm dieper laden.

Naam van het schip: „Viscount Churchilf.
Bouwmeester: N.V. Scheepsbouwwerf „Baanhoek” voorheen C. Neder- 

lóf te Sliedrecht.
Reederij: James Dredging Co., Londen.
Bouwjaar: 1924.
Soort van schip: stoomhopper.
H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen: 170’— 0” .
Breedte ( mld.) op het grootspant: 32'—0” .
Holte (mld.) in de zijde: 15’— 0” .
Diepgang geladen: 12’— 0” .
Waterverplaatsing: plm. 1100 ton.
Klasse: Lloyd's f  100 A  I.
Laadvermogen: 600 ma zand.
Aantal ruimen: één.
Aantal lieren: twee stoomkleppenlieren, benevens stoomankerlier. 
M a c h i n e  e n  k e t e l :
Fabrikant: firma Penn & Bauduin, Dordrecht.
Diameters der cilinders: 14” X 23” X 37” .
Slag: 21” .
TPK: 530.
Snelheid: geladen 8.1 knoop.
Ketel: één enkele Schotsche ketel met twee vuren.
Afmetingen: lengte 11’—0", diameter 14’— 0” .
Stoomdruk: 185 lbs.
Verblijven: volksverblijf in voorschip, officiershutten op het achterdek. 
Verlichting: electrisch licht door het geheele schip.

V I J F D E  B IN N E N S C H E E P V A A R T C O N G R E S .

Het 'vijfde Nederlandsche Binnenscheepvaart-Congres, georganiseerd 
door de Vereeniging ,,Het Binnenscheepvaart-Congres” , zal op 24 en 
25 September te Utrecht worden gehouden.

Het programma vermeldt de volgende voordrachten:

1.' Averij-grosse en hulploon, Mr, W. A. C. van Dam en Mr. G. A. H.. 
Grosheide, .

2. Scheepshypotheken. Mr. E. P. de Monchy en Mr.. A. P. Muller.
3. Verbindingsweg Amsterdam— Gouda—Rotterdam. Mr. P. G. Knibbe 

en J. A. Brouwer.
4. Tollen, bruggen en havengelden. Prof. Mr. F. G. Scheltema en 

T. P. ICeyzer.
5. De wenschelijkheid en mogelijkheid van uniformiteit in de regle

menten in Nederland in. verband met het verkeer te water geldend. 
T . Noordraven.

D E V R A C H T E N M A R K T
(18 Augustus— 1 September.)

Wanneer men optimistisch aangelegd is, zou men geneigd zijn te 
denken, dat de slechte voorteekenen, omtrent toekomstige vrachten, 
bedr.iegelijk zijn geweest en dat een betere tijd spoedig aan zal breken.

Immens voordat nog eenigen tijd verloopen is sinds de met een 
gelukkig einde bekroonde Londensche conferentie afliep, en dus voordat 
deze op de vrachten nog invloed uit Icon oefenen, is er op vrijwel 
alle markten bij vaste stemming een tend-enz tot vrac-htverhooging te 
bespeuren, waaraan een maand geleden nog alle waarschijnlijkheid 
werd ontzegd.

Toch zal liet resultaat van .het Dawes-pragram eerst later merkbaar 
kunnen worden en moet 'de betere markt -hoofdzakelijk geweten w o r d e n  

aan de noodzakelijkheid, om  na weken van bandelssl-apte, de voor
raden voor tden winter aan te vullen.

Dat eenige verbetering der vrachtcijfers toch waarlijk ige-en over
dreven wensch der reeders is, blijkt wel uit de indexcijfers van de 
Chamber of S'hLpping ov.er Juli, die weer een daling aan gaven van 
het - algemeene nive-au der Britische scheep va art vr-ach-ten van 5.77 pet., 
waardoor bet weer beneden Ju-l-i van het vorig jaar is gekomen.

. GRAAN. —  Zuid-Amerika. —  Deze markt, welke -in flauwe stem
ming aanving, heeft zich .in den loop -der 14 'dagen -eenigzins hersteld 
en bad nogal belangstelling waardoor de koersen wat konden ver
beteren. Nadat eerst voornamelijk vraag was naar ruimte in vroege 
posities, breidde de 'vraag \zich verder uit terwijl ook zaken voor den 
nieuwen oogst werden -afgedaan -tot prijzen -die 'wel niet hoog -waren, 
maar toch, gezien de oius tan-digiieden, slechter hadden kunnen! zijn. 
Op 'het laatst zakte -de markt weer -iets in zoodat handige booten 
voor vroege af.lading slechts 23/6 konden verkrijgen, bijna hetzelfde 
cijfer als in het begin -dezer pcri-ode (23/-). Het hoogtepunt w-aren 
eenige afsluitingen voor Sept./Oct.-be-la-ding -S-an Lor-enzO'—-Antwerpen/ 
Rotterdam, tegen 24/-, Nieuwe oogstverschepinigen betaalden. 24/6 'tot 
24/9 voor Februari.

Het aantal geboekte schepen -was nogal belangrijk.
Noord-Amerika. —  De vraag naar tonnage van Noord-Amerifea 

en 'Speciaal van Montreal, werd langzaam aan -hoe langer hoe -beter. 
Levendige vraag w-as er izelfs naar Septemiher-iruimte en de koer-sen 
liepen flink omhoog. M-et eenigen grond kan 'verwacht worden, dat de 
goede stemming -niet dadelijk weer zal verdwijnen. Ook van de Golf 
verbeterden dc koersen voortdurend, zood-at Golf—-Antwerpen/Rotter
dam van 1 4 ct. per 100 lbs, tot 16/4 et. kon opl-oopen. Montreal 
eindigde voor dezelfde -havens op 1514 ct. voor Sept.-:kding, waarop 
verschillende vrachten werden afgesloten.

De North Pacific verzekerde zich in -het 'begin goedkoope laad
ruimte tegen 30/- Sopt.-afl-ading doch moest langzamerhand booger 
-bieden, zoodat flinke hoeveelheden ten slotte tegen 30/6 tot 31/3 
afhangende v-an de v-ervaldata werden bevracht. Het niet dadelijk toe
happen der -reeders had hier dus voor hen pr-actisch resultaat.

Zwarte Zee en Donau. ■—■ Hier -ging totaal niets om, zelfs was er 
igeen enkele vraag, zoodat er niets te Vernielden valt.

ERTS. —  De ertsmarkt is, -in tegenstelling met -de meeste andere 
mankten, in langen tijd niet zoo stil geweest. W einig 'bevrachtingen 
kwamen tot stand zonder veel 'wijziging in -de koersen.

Van eenige bevrachtingen noteerden wij volgende cijfers:
Melila—Rotterdam 6/- Aug.-lade-n; Bonn— R-otterdam 51- prompt. 

Bilbao—Cardiff 6/6; Tunis—Alberdeen (phoshaat) 8/6 ; N-arvifc—.Ant
werpen 6/9.

H ET OOSTEN. —  Hoewel het aantal zaken niet bijzonder groot 
was, -bleef een vaste stemming hee-rschen en konden de virachtcijfers 
zich over het meerendeel iets ‘verbeteren. In prompte booten was er 
op het laatst een zekere schaairschte die het zakendoen niet in de -hand 
werkte. Bombay en Karachi opende op 21/- op -div. basis verbeterde 
zich geleidelijk en ten slot-te werd voor vroege 'booten van Bombay 
naar Ver. Kon.-Cont. 25/6 en van Karachi 24/6 betaald. Weat- 
Australië herv-atte charteren van laadruimte voor den nieuwen oogst 

, tegen 37/6 -en Zuid-Australië nam Decembar-tonn-age op tegen 40/-. 
Mauritius, dat zich in  de vorige periode ruimte had kunnen ver
zekeren naar het Ver. Kon. 'tegen 22/6, -moest nu weer 25/- -betalen. 
Java-isuiker noteerde nominaal 32/6 .en 'van Dialny werden nog wat 
boonen afgesloten geheele ladingen 'tegen 30/- ä 30/6 naar Ver. Kon./ 
Cont. en een -gedeeltelijke lading naar -Rotterdam tegen 28/-.

DIVERSEN. —  Prompte ruimte voor -suiker Cuba-Cont. kon zich 
.pp de hoogste cijfers van de vorige periode, nl. 21/-, .handhaven en 
van San Domingo worden zelfs betere cijfers bedongen nl. eerst 
24/6 en later 25/. De vraag was echter afnemend.

Chili vertoonde in het begin weinig geneigdheid tot zaken doen 
doch ten slotte werd -nog ruimte opgenomen tegen iets -hoogeren 
noteenin-g nl. 26/- naar V-er. Kon./Cont. en 28/- naar Midd. Zee, beide 
begin Sep-t.-afl-aden. Onder -dit hoofd zou no;g vermeld kunnen worden 
420 ton carbid van Sundsvali maar Rotterdam -tegen 9 kronen per 
ton, benevens meerdere vraag voor salpeter-la-dinigen van Chili naar 
Noord-Amerika tegen $ 4.60.



K O L E N ..—  Zoowel te Cardiff als te .New Castle werden minder 
zaken gedaan dan-«anders en de koersen bleven bij ruim aanbod van 
ruimte laag.

Uitgaande kolenladingen naar «de Plata noteerden 11/3, hetgeen 
weer 6 d. beneden «de vorige periode was, «doch veel «ging er niet om, 
West-Italdë .nam voor «kolen .van New-«Castl-e flinke vrachtruimte op 
tegen de eenigzins verlaagde prijs van 8/6 tot 8/3.

Ook van Rotterdam wenden verschillende .kolenschepen naar West- 
I talie bevracht tegen 91- voor prompte booten.

Hoewel niet veel ladingen van Noord-Amerikaansche havens wer
den aangeboden, kon de vrachtprijs zich toch een fractie hooger 
stellen en betaalde men $ 3.25 naar Rio Janeiro en $ 3.50 naar Santos 
vooi September dadingen. W el is er -vraag voor ruimte naar Italië, 
doch de aangeboden koersen «zijn nog te laag «om tot zaken doen te 
komen.

«HOUT. —  Na geruimen tijd van «slapte vroeg de Golf weer ton
nage voor timmerhout naar de Platarivier en «tegen 152/6 per std. 
werden verschillende schepen voor Sep-t.:—«Dec.-belading bevracht.

«Voor de Baltic en «de W itte Zee was naarmate het seizoen voort
schrijdt, wat meer levendigheid en er werd het een en ander afge
daan. Heel wat «bevrachtingen hadden nog plaats op 'het oude 
S'Canfin charter.

De vrachtprijzen konden echter niet veel verbeteren, ƒ  23,50' werd« 
betaald voor pulp’hout van Uleaborg naar Terneuzen en een boot 
van 1150 stds. noteerde van Archange«l naar Nederland 58/6 per std. 
D.B. en B, Engeland nam diverse ruimte voor de W itte Zee tegen 
58/- tot 60- per «std. voor «directe belading terwijl voor September 
en later verschillende orders in de markt zijn tegen dezelfde prijzen.

TLM.E CH ARTER. —  Een enkele afsluiting «had p«laats o.a. «een 
3000 tons schip voor 12 mud. a $ 1,50, terwijl voor United States— 
W est-Indië $ 1,40 werd betaald voor een romdreis.

F IN A N C IE E L E  R U B R IE K
Koninklijke Hollands che L loyd .

Het, in verband met de door den Staat en de gemeente Amsterdam 
verleende voorschotten, te verwachten voorstel van de Directie van 
den Koninklijken Hollandschen Lloyd tot reorganisatie van den finan- 
tieelen opzet van het bedrijf is thans verschenen. Aandeelhouders, 
houders van obligatiën en credietgevers zullen allen mede moeten 
werken en zich meer of minder groote offers moeten getroosten.

De voorstellen zijn als volgt samen te vatten:
De aandeel en worden af geschreven tot op 10 pet.;
De credietgevers, zoowel de Nederlandsche als de Engelsche scheeps

bouwers, verleenen uitstel van opeischbaarheid hunner vorderingen tot 
1 October 1928, terwijl zij genoegen nemen xnet een rentevergoeding 
van 4 pet. ’s jaars;

De obligatiehouders werken mede aan de volgende regeling:
Iedere 4 Yi pet. obligatie groot ƒ 1000 wordt omgewisseld tegen: 

a. een le  hypothecaire obligatie groot ƒ 350 rentende 4 pet., b. een 
2e hypothecaire inkotnstenobligatie groot ƒ  250 rentende 4 pet. en 
c. een 5 pet. preferent aandeel A groot ƒ 400,

Iedere. 7 pet. obligatie groot ƒ 1000 wordt omgewisseld tegen 
o en & als boven en c. een 8 pet. preferent aandeel B groot ƒ 400.

De le  hypothecaire obligaties worden na 1930 in 25 jaar afgelost, 
de 2e hypothecaire obligaties geven slechts rente, zoodra de helft van 
het overschot der exploitatie-rekening daartoe toereikend is; zij w or
den in 25 jaar, te beginnen met 1935, af gelost.

De preferente aandeelen hebben het recht de uitgifte van nieuwe 
aandeelen met meerdere of even groote rechten als zijzelf te beletten.
' Het geplaatste aandeelenkapitaal is thans ƒ 30.000.000; er zijn 
4709 obligaties rentende 414 pet. en 12.000 rentende 7 pet., alle van 
ƒ 1000, in omloop, terwijl de Nederlandsche credietgevers ƒ 7.500.000 
en de Engelsche scheepsbouwers ƒ 7.000.000 hebben verstrekt.

Duitschland.
Naar uit Londen bericht wordt, zal aan den Norddeutschen Lloyd 

door bemiddeling van de Prudential Insurance Co. een crediet van 
£ 1 millioen, met een looptijd van 10 jaar tegen een rentevergoeding 
van 8 pet., worden verleend.

Japan.
In Japan zullen vreemde maatschappijen, welke daar niet zijn ge

vestigd, vrijgesteld worden van inkomstenbelasting voor de winst, 
voortkomend uit schepen van vreemde nationaliteit, wanneer het land, 
tot welks nationaliteit de schepen behooren, dezelfde vrijstelling in 
overeenkomstige gevallen ten aanzien van Japansche schepen verleent.

Finland,
Aan de Finska Angfartygs Aktiebolaget is door de Finsche regee- 

ring voor den bouw van een lijnboot Hango— Huil een voorschot 
verstrekt van 5 millioen mark tegen 5 pet, rente, terug te betalen in 
12 jaar, met het doel een wekelijksche verbinding met Huil te 
onderhouden. \

Herverzekering.

s.s. Clan Cumming: 16 Aug. 7 gns; brand gebluscht.
s.s. Sunheath: 15 Aug. 45 gns; sedert onveranderd.
s.s. Veerhaven: 15 Aug, 75 gns; 21 Aug. vlotgekomen.
s.s. Lady Kindersley: in het ijs bij Port Barrow; 20 Aug. 40 gns;

22 Aug. 70 gns; 25 Aug. 85 gns; 27 Aug. onverzekerbaar. 
s.s. Ryufuku Marü: ontredderd op 120 mijl van Goto Island; 21 Aug, 

15 gns; 25 Aug. aangekomen, 
s.s. Voltaman: gestrand bij Addah Bar; 22 Aug. 15 gns; 25 Aug, 

30 gns; 27 Aug. 40 gns; 28 Aug. 90 gns.

K O E R S E N  V A N  IN D U ST R IE E U E  EN  SCH EE PV AAR TFO N D SEN  
A A N  D E  A M S T E R D A M S C H E  BEURS.

IN D U S T R IE E L E  O N D E R N E M IN G E N .

18/8 20/8 22/8 25/8 27/8 29/8 18/8 20/8 22/8 25/8 27/8 29/8

Furness—Stokvis, A. . . . 313/ie 41/2 415/16 41/2 41/2 Rijsd. Fr. Ind. O., A. . . . 42 __ 44 443/4 44
Fyenoord, A. . . . . .  . 
Ned. f. v. W . en Spwm., A.

1221/a 12213/! 6 1223/4 Schelde, Kon. Mij. A.. . . 
Verschure & Co.’s Sch. w.

-- 1027/g - . - 102

Serie A. . . . . . .  . 87 851/2 89 85% 86 873/4 P. w., A ................................
Wilton’s Dok, A .....................

— 395/s 411/4 421/s 42 —
Ned. Scheepsb. Mij., A. . . 68 69 69 671/g 69% 571/g 56 561/2 — — 563/4
Ned. Staalfabr., A ..................... 211/s — 23 235/s 221/4 — Wilton’ s Dok P. w., A. . . — 73 — —. 721/2
Rotterd. Droogd. Mij., A . . 1693/4 1721/4 1721/2 1693/4 1683/4 IJselwerf A. . . . . . . 7 % 73/4 8 73/4 8 8

S C H E E P  V A A R T O N D E R N E M IN G E N .

H. A. L., A ................................. 85 831/g 821/4 781/4 82 Ned. Scheepv. U., A. . . . 1261/2 1261/4 126% 126 1251/4 126
Holl. Z.-Afrika L., A. . . . 8% 83/4 87/s 87/s 85/g Nievelt— Goudr., A. . . . 951/2 97 98 97 951/2 96
Holl. Stb. Mij., A ..................... 253/4 263/4 25 251/2 261/g Rotterd. Lloyd, A .................. 125 1237/s 124 1263/4 1241/2 1281/g
HoutvaartA. . . . . . . 82 83 85% 851*2 --- Solleveld & v. d. M., A.. . 66 65 691/2 69 66 69
Java Ch. Jap. L., A .................. 104 1043/4 103% 102 102 1023/4 St. Mij. Hillegersberg, A. . 78 78 84 83% 83 —
Kon. Holl. Lloyd, A. . . . Sil/iß — 85/s 73/16 511/16 5% St. Mij. Nederland, A. . . 150% — 1503/4 1503/4 1481/2 150
Kon Ned. St. Mij., A. . . 781/2 78 79 781/4 76 781/2 St. Mij. Noordzee, A .. . . 25 24 — 237/s 23 23%
Kon. Paketv. M ij...................... 1391/2 — — 133 St. Mij. Oostzee, A. . . . — 721/2 74 74 — 72
Maas St. M. de, C. v. A .. . 102 104 1043/4 1043/g 102 1033/4 St. Mij. Triton, A. . . . . 110 110 118 — 115 115
Mij. Zeevaart, A ........................ 76 761/2 80 80 781/4 79 St. Mij. Zeeland, A. . . . — — — 49 — --
Müller 8t Co., A. M, S. A. . 50 50 51 • 511/2 511/4 511/2
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Ma t e r ia a l ? G ieHjxer

Ù/T B LAD  TE ÜEBAUIHCN )N  COM à I N A T ie  M EI V 2 S I ,  V 2 6 2 ,  V 2 S S  M  V 2 6 6

HANDELSAANDUIDING yo<M POT Type A zwAfiE u n v o e n u o  :

SGHEEPSONDERDEELEN 
PO TT EN  VOO R H E K W E R K -S C E P T E R S  
TER BEVESTIG ING  TEGEN DE H U ID

V 2 6 7 - A - Z

V 267
I.I.B :é29 .l2 .0 l9

N adruk a l le e n  m et toestem m ing van de H oofdgom m issie v o o r  de  n o rm a lis a t ie  in  N e d e r la n d  7

MIJ.van  NIJVERHEID A p r i l  192“) I KON. INST.v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

r y p E  c

T Y PE  C

tiilvotrin y
O/Ale un 
<dr s etflee
Ä

ù b C d ê f 3 L k m H V W n r i 0 P 9
Berekend
gewicht

L ic h t  L 30 150 115 13 65 13 40 u ai 55 16 16 60 HB 5 â 7 22 5 5,1
M iddel Al 40

I7® 130 15 7s 15 SI 13 42 19 16 70 61 5 10 a 25- 6 3,3Z w uar Z 45

TY P E D

U itvoering
Oikie F.n

a à c d f 9 k m. V • A/ ■fl o P  . Î S f
Berekend
gewicht

L i c h i  L 30 ISO 115 13 5 5 31 IX 55 16 É0 S' ■ d 7 •22 S 73 25 1,9
M iddel M 40

170 130 15 12 . 46 13 7 2 O 70 5 IC a 25 6 73 35 2,3ZwadC Z 4S

M ATERIAAL: G ie t i jz e r .

D IT  BLAD  TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE M ïT  V2 6 ! ,  V 2 6 2 ,V 2 6 5  en  V2 6 6

HANDELSAANDUIDING I POT TVA/ C 2 WA AC ulTVf>SPHU6 !

SCHEEPSONDERDEELEN
H E K W E R K -SC E P T E R S  

T ER  B E V E S T IG IN G  OP HET  DEK

V 2 6 S - C - Z

V268
I.I.B :629.I2.0I9

Nadruk  alleen  met toestemming  v an  de Ho o fdco m m issie  voor de Normalisatie in  Ne derland

MIJ, van NIJVERHEID | APRIL / m K O N .IN S T .v .lN G .
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

MATEN Irr m m GEWICHTEN i'm k j
ÔCÀnor Bevestiging 3er. Gewichten

Saven ein d O ndereind
Oeppia a t-  typ  e A

D
O03-
plmih

d h p TyptA TypejB Sihen Pen
e f 9> h k / m m, Ti 0 ? s t t , u V w X y

lie h t  L 32 13 17 18 25 14 34 40
\ 45 9 22 90 55 35 fl 22 13 110 50 60 S 30 21 24 14 3.9 0,3 0,4

Middel M 38 17 20 i\ 30 18 40 46 1 50 12 26 105 £0 45 10 25 17 130 £0 70 12 33 25 24 14 5 / 0,5 op

JuwarZ 42 20 23 24 35 21 47 53 «s 50 12 26 120 70 50 12 30 20 130 £0 70 12 33 25 24 14 7ß 0,8 .0,3

MATE/HAAL: Yioeiyzer, Au/a t ite lt  !B  volgens d t  A/gemeene Voorschriften Hoor ' y  x e r  /SU van- N et
konm klÿA d r/ stifu n t v a n  J n gen ieu rs  jA.V.9, -N, / .  V. /. - iê/ lj, h reek spa n rtin g  3trp//kj/mml  
•minimum reA 22%.

Moat I  b ÿ  b es te llin g  op te  j e  ven.

? vaon ooc.p l A at, t  teure  tu r voehiN c ‘  TVfiE A \i£&ä oocp i A A r -l-A

9/

SCHEEPSONDERDEELEN .

SCHO REN  VOOR H E K W E R K  S C E P T E R S I.I.B-.G29.I2.0I9
Nadruk  a lle en  m,e t  to estem m in g  v a n  d e  Ho o fdco m m issie  v o o r  de n o r m a l is a t ie  in  n e u e r lan o

Zie voor verdere toelichting vorig nummer.


