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O N T W E R P E N V A N H E T M O D E R N E KOOPVAARDIJSCHIP 1)
I.

Het schip als onderdeel van het algemeen wereldtransport

door
Prof. Mr. D rs. H . L ANG M AN
1. H et schip is een van de oudste tran s
portm edia. V ierduizend ja a r geleden zeil
den de C retenzers tot Ie rlan d en D ene
m arken. D e kam eel noem de m en „het
schip der w oestijn” .

aandeel van m etalen is ongeveer con
stant gebleven. M achines en transportm id
delen in 1959 34 % van de wereldhandel,
in 1975 50 °/o, chemische produkten van
13 op 18 °/o.

2. D oel van deze tochten was de koop
vaart: m en voerde produkten uit het
eigen land m ee en b racht p rodukten uit
den vreem de m ee terug. Deels w aren dat
produkten, nodig voor de eigen econo
m ie, deels produkten, die h e t leven „ver
sierden” .

5. In de vorige eeuw valt nog een overgang: de koo p v aart wordt lijnvaart; er
vindt een differentiatie binnen de b e
drijfskolom plaats. D e reder stelt het schip
ter beschikking, d at in een regelmatig
vaarschem a w ordt opgenomen. Hij doet
zijn best, goederen die vervoerd moeten
worden, in zijn schip te krijgen.

3. In een volgende fase koloniseerde
m en de landen, w aar m en handel m ee
dreef. Die landen w orden d an afzetm ark
ten voor industrieprodukten: de katoen
tjes.
4. D an kom en we aan onze eeuw. W at
voor handel w ordt er nu gedreven?
W e onderscheiden:
a. grondstoffen, die m aar in bepaalde
gedeelten van de w ereld gevonden w or
den en die m et nam e in de ontwikkelde
industrielanden nodig zijn;
b. landbouw produkten. H e t vervoers
p atroon hangt hier deels van de natuur,
deels van de cultuur af;
c. industrieprodukten, soms (kapitaal
goederen) n aar ontw ikkelingslanden, als
regel tussen geïndustrialiseerde landen
onderling.
D e wereldhandel is verschoven van tex
tiel en kleding n a a r m achines, tran sp o rt
m iddelen en chemische produkten; het
a) Voordrachten, gehouden tijdens het 13e
Lustrumsymposrum van het Scheepsbouwkundig
Gezelschap „William Froude”, op 15 november
19,68 aan de T.H. Delft. Voor de aankondiging
zie De Ingenieur 1968, nr. 40, blz. A 577.

6. M aar geïndustrialiseerde landen kun
nen toch wel alles zelf maken? law el,
m aar A dam Sm ith (1776) wist al van de
voordelen van arbeidsverdeling. M odem
geform uleerd: het ene land m aakt dit
goedkoper, h et andere dat. En „dit” en
„ d a t” zijn niet bijvoorbeeld auto’s en
staal, m aar verschillende soorten auto’s
en verschillende soorten staal (Volkswa
gens; H oogovens levert aan Ford-Dagenham ). E n m en m aakt h et des te goed
koper, naarm ate m en er zich op concen
treert.
W aarom m aak t m en het goedkoper?
O m dat de lonen lager zijn? D at is soms
een factor, voor eenvoudige produkten.
M aar vaak com penseert een efficiënte
opzet van de produktie dat wel — dat
betekent: goed m anagem ent; de Zweedse
scheepsbouw concurreert met de Japan
se — of h et zijn de geniale ideeën, die
een voorsprong geven (weer: H oog
ovens!).
7. H et zijn n iet alleen de prijzen, die
de' consum entenvoorkeuren
bepalen.
D enk m aar aa n auto’s en camera’s. M en
m oet ifets kennen om het te "kunnen pre
fereren. D a ar kom t de m arketing in het
spel, het zich creëren van een — gedif
ferentieerde"-— m arkt. D at betekent niet,

dat de prijs onbelangrijk wordt: hoe lager
de prijs, hoe sterker de voorkeur (i.h.a.!).
8. Een industrialiserend land poogt vaak
een eigen industrie op te bouwen en
daartoe de invoer van industrieprodukten
te belemmeren. Als echter een bepaald
welvaartsniveau bereikt is, stopt dat en
komt de specialisatie op gang. M en krijgt
dan oog voor de belangen van een nog
snellere groei: O.E.S.O., E.E.G . In het
algemeen groeit de wereldhandel onge
veer evenredig aan de industriële produk
tie.
9. Handel tussen landen betekent ver
voer. Wanneer per schip?
a. als een oceaan overbrugd moet wor
den;
b. als het goedkoper gaat dan alterna
tieve vervoersmethoden en niet te lang
zaam.
Ook over de oceaan kom t een concur
rent op: het luchtvervoer.

Inhoud v a n d it nummer:

Economische achtergronden bij het
rederen en ontwerpen van het mo
derne koopvaardijschip door prof.
mr. drs. H. Langman, dr. H. J. Mo
lenaar en J. Groenendijk
Toepassing van Philips regelapparatuur in fabriekscentrales
A study of future passenger ship
requirements
Scheepsmetingsconferentie 1969
Nieuwsberichten

3 0. T ijd is alleen essentieel voor:
a. aan bederf onderhevige goederen
— de Italiaanse of Californische aard
beien;
b. de levering van reservedelen.
11. Soms zijn verscheper en ontvanger
aan de kust gevestigd, vaak echter land
inwaarts, w aardoor transport en overla
ding h e t vervoerprobleem compliceren.
12. V oor h et vervoer van m assagoede
ren is m en erin geslaagd de kostenstijging
door loonsverhogingen e.d. m eer te com
penseren dan door opvoering van de
scheepsgrootte: de bouwkosten en dus de
afschrijvingen stijgen m inder dan even
redig, de bem anningskosten blijven con
stant. H et resultaat is: een snelle stijging
van het massavervoer, m ede ten gevolge
van substitutie (olie is goedkoper gewor
den dan kolen; Australische ertsen kun
nen n aar W est-Europa gebracht w or
den).
13. H et stukgoederenvervoer h ad het tot
voor kort m oeilijken de scheepsgrootte
was door het lange verblijf in de haven
niet op te voeren, de arbeidskosten ste
gen snel (bemannings- en laad/loskos
ten). Gevolg: de tarieven m oesten wor
den verhoogd. Bovendien was er veel

kans op beschadiging van de lading en
diefstal. Gevolg: een heel langzam e stij
ging van het vervoerde volum e (3 a 4 % ).
C onfronteer dat m et het luchtvrachtvervoer: stijging van 17 % per jaar, w aar
van: 8 °/o door toenem ing wereldhandel
(juist in deze categorieën) en 8 % door
tariefsverlaging.
14. „C ontainerisatie” is daarom van het
grootste belang. D oor vervanging van ar
beid door kapitaal is de kostenstijging
beter te beheersen. D e kans op diefstal
en beschadiging w ordt geringer. D oor
bundeling van belangen w ordt de opvoe
ring van de scheepsgrootte mogelijk, h et
geen weer kostendrukkend werkt. D at is
hard nodig om de concurrentie van het
luchtvervoer (Lockheed C500A — 150
ton laadverm ogen) het hoofd te bieden.
15. V oor het volledig uitbuiten van de
voordelen van deze vervoersvorm k an
het in één han d brengen van het huistot-huis-vervoer (verticale integratie) ge
boden zijn. D at hangt af van de versnippe
ring van krachten bij de op het zeevervoer
aansluitende dienstverlening.
16. Op zichzelf m aakt de zeevracht geen
groot gedeelte van de w aarde van de ver
scheepte goederen uit; m en zou dus geen
grote toenem ing van het ladingaanbod
bij daling van de zeevrachten verwachten.

H.

W e zagen echter dat h et creëren v an een
m ark t niet uitsluitend van de prijsstelling
afhangt, m aar ook v an h et zien v an d e
m ogelijkheden. W at d at b etreft is d e dif
ferentiatie binnen de bedrijfskolom ge
vaarlijk: in een geïntegreerde bedrijfsko
lom heeft m en een nauw er contact m et
de uiteindelijke afnem er. In een niet-geintegreerde kolom is als regel de vraag
van groot belang: wie com m andeert de
bedrijfskolom ? Bij bulkgoederen zijn d a t
de verschepers of de ontvangers (en vaak
is dat al één geïntegreerd bedrijf, d at
h e t vervoer uitbesteedt).
Bij het stukgoederenvervoer kan de r e 
der nog een gooi n a a r de com m ande
rende positie doen, door een b ru g te
slaan tussen ondernem ers in verschillende
lan d en of tussen producenten en v e r
bruikers.
17. In deze wereld heeft m en d e ratio
nodig; daarom spelen com puters een g ro
te rol; h u n gebruik m oet zoveel m ogelijk
bevorderd worden. M aar nog veel n o 
diger is de ondernem er, n iet in de zin
van: de beheerder van een verm ogen,
doch de m an m et creatieve fantasie, die
m ogelijkheden ziet en ze weet te reali
seren. D aarom heeft de com puter in een
goede ondernem ing nooit het laatste
woord!

Bedrijfseconomische aspecten van een koopvaardijvloot

door

Dr. H . J. M O L E N A A R
Economische aspecten van het
handelen of economisch handelen
Op rederijniveau is het voor een econo
m ist een beetje ontgoochelend als hij de
taak krijgt naar economische aspecten te
zoeken. D e uiteindelijke drijfveer achter
alle handelen op dit niveau is toch eco
nomisch, een streven naar rentabiliteit
(behoudens in tijd van oorlog of w aar
een nationale overheid de koopvaardij
tot instrum ent m aakt ter verwezenlijking
van politieke doeleinden). Bijv. de deviezeninbreng, c.q.-besparing, is n iet per se
naar verhouding van de rentabiliteit van
een bedrijfstak; bewust ingrijpen van over
heden om een niet rendabele scheep
vaart te behouden of te verwerven is uit
betalingsbalans- of uit defensie-oogpunt
overzee, soms actueel. Afhankelijk van de
economische orde kunnen bij een koop
vaardijvloot de verschillende bedrijfseco
nom ische aspecten er verschillend uitzien.
E en ondernemingsgewijze exploitatie, ge
richt op het m aken van winst op lange
term ijn, op de basis van w ereldm arkt
prijzen voor de produktiefactoren resul
teert in andere vlootkenm erken dan een
zelfde exploitatie op basis van sterk af-

wijkende nationale verrekenprijzen. A
fortiori k an een socialistische exploitatie
m et andere scheepstypen en afmetingen
komen. Zelfs de A m erikaanse exploita
tiesubsidies hebben al een gecalculeerd
effect van 1 k n snelheidsverhoging t.o.v.
de snelheid die anders optim aal zou zijn.
In dat land is de overheid nog veel belangrijker door h et stellen van m inim um 
eisen voor gesubsidieerde lijnschepen.
M aar zelfs binnen een vrije m arktexploitatie is er ruim te voor verschil in de „be
drijfseconom ische aspecten” . E r is onze
kerheid en die leidt tot uiteenlopende ver
w achtingen en beoordelingen van de ont
wikkeling van kernw aarden aan kostenen opbrengstenzijde van d e m arkt. E en
andere m ogelijke oorzaak — veel m in
der belangrijk — van uiteenlopende b e 
slissingen om trent schepen in gelijk em 
plooi ligt in h et al of n iet toepassen en
de verschillende toepassing van selectie
m ethoden voor investeringen in schepen.
N u dit zo ligt is h et niet nodig om buiten
onze econom ische orde te treden. H oe
de Sovjet-handelsvloot extern is georga
niseerd en hoe de schepen gekozen zijn,
laten wij achter onze horizon vallen. Wij
hebben trouw ens eerder gesignaleerd dat,

in verband m et de herw aardering van h et
winstm otief en ook om politieke redenen,
aldaar de keuze der scheepsafm etingen
steeds dichter bij die van h et W esten is
kom en te liggen.
Optimale bedrijfsgrootte
S prekend over de bedrijfseconom ische
aspecten m oeten wij langs diverse o p tim a: m eest econom ische bedrijfsgrootte,
m eest economische scheepsgrootte en
(m eer algemeen) capaciteit inclusief eco
nom ische levensduur, gebruiksoptim um .
D a arin zijn begrepen of daarm ede h a n 
gen sam en de m eest econom ische m etho
de van ladingbehandeling, de graad van
autom atisering (een contam inatie!), de
m ate van specialisatie en integratie. W e
m oeten n u de verleiding w eerstaan de
keuze van het enkele schip als investe
ringsproject centraal te stellen en op het
ons toegew ezen vlak blijven.
A llereerst iets over de vloot- versus de
scheepsexploitatie. V oor een m ath em ati
cus en voor de scheepsbouwer is het aa n 
trekkelijk in aantallen, liefst identieke,
schepen te denken. W anneer is de ex
ploitatie van m eer schepen in één h an d

geboden? We denken nu direct aan
tram p v a art voor het enkele schip en lijn
v a a rt voor de serie, m aar aan beide k an 
te n zijn infiltraties.
In d e eerste plaats noem en we de m o
gelijkheid, b ep aald door lengte van het
traje ct en dienstsnelheid en haventijd, om
regelm atige afvaarten, m aandelijks of
vak er, u it te voeren m et één schip.
I n de grote v aart zullen straks de con
tain ersch ep en 5 to t 16 rondreizen per
ja a r gaan m aken. T erw ijl in die v aart 4
to t 8 conventionele lijnschepen nodig zijn
v o o r een com m ercieel zelfstandige dienst,
zu llen straks 1 tot 4 containerschepen of
lichterschepen hetzelfde bereiken. U it dit
o o g p u n t k om t de roep om seriebouw een
beetje ontijdig. Soelaas w ordt hier gebo
d en door h et feit, d at de nieuwe schepen
n iet m et oude dooreen gebruikt kunnen
w o rd en en d a t de nieuw bouw op volledige
dien sten m oet w orden gepland, ongeacht
leeftijdsopbouw der bestaande bezetting
aan schepen.
D e tweede infiltratie: het bezit van een
a a n ta l schepen kan de tram preder het
aan g aan van grote contracten vergem ak
kelijken. D it betreft nog alleen de in
k o m sten k an t. V oor lijnvaart veel m eer
d an voor tram p v aart geldt, dat m et het
a a n ta l een h ed en — m in of m eer verwis
selb are — de operationele flexibiliteit toe
neem t, dus calam iteiten en vertragingen
gem akkelijker w orden opgevangen. D it
k o m t to t u itdrukking in zowel de vrachtinkom sten als de exploitatiekosten.
E e n zuiver kosteneffect van vlootexploita tie in p laats van enkele-schepen-exploita tie ligt in de sector van technische, nau
tisch e en civiele inspecties. Als er dui
delijke verbanden voor kosten èn inkom 
sten als functie van het aantal vlooteenh ed e n w aarn eem b aar w aren, zou een
m eest econom ische vlootgrootte zich wel
heb b en uitgekristalliseerd. A an de kost
prijszijde alléén is dit begrip zeker be
p aa lb a ar, al zien wij geen standaardgetal
v o o r elke bedrijfsvorm . D e inkom sten
zijn de m oeilijke factor. D e vorm ing van
bevrachtingsconsortia,
w aarin
kleine
tram p red erijen voor hun vloot of een
d eel daarv an d e m arktpositie van de grote
k u n n en verwerven, heeft het eenzijdige
k o sten o p tim u m weer nieuw accent gege
v en. E en m eest econom ische vlootsterkte
is in de lijnvaart statistisch niet w aar
n eem b aar. H e t aan tal schepen per rede
rij fluctueert van enkele eenheden tot
teg en de honderd. D it aantal weerspie
g elt een grote variatie van zowel het aan
tal verschillende diensten per rederij als
v an het aa n ta l schepen per dienst. E en
duidelijk-kw antitatieve relatie k an hier
n ie t gezien w orden, om dat het instituut
v an de gem eenschappelijke dienst reeds
lijnem plooi o p ent voor een of enkele
schepen p er rederij m et de gewenste risicospreiding en -deling.

Seriebestelling
D e vlootsterkte per rederij heeft wel iets,
m aar niet alles, te zeggen over de ruim te
voor seriebouw. In de tram pvaart vrij
wel niets. D aar voelen concurrerende re
ders weinig commerciële bezwaren tegen
em plooi van uniform e schepen.
D e kostenvoordelen wegen zwaar, om 
dat de vrachtprijzen en beladingsgraden
nauw elijks
sam enhangen
met
het
scheepstype. D e seriegrootte is natuurlijk
begrensd door de omvang van dat deel
van de vrachtenm arkt w aar het type eco
nom isch is, m aar die limiet ligt m eestal
zo hoog dat ze nauwelijks effectief is te
noem en. D e leeftijdsopbouw, die de vervangingstonnage limiteert, wordt ook al
geneutraliseerd door 2 factoren: de ja a r
lijkse groei van de vervoersvraag en de
technologische ontwikkeling die tot eco
nom ische veroudering leidt.
Zekere scheepsgrootten en -typen in de
tram pvaart hebben in verband met rela
tieve schaarste op de vrachtenm arkt re
latief goede resultaten behaald. R eders
m oeten het bouwkostenvoordeel, te be
halen uit de plaatsing van orders in serie,
tezam en m et collega’s afwegen tegen het
inkom stenvoordeel, te behalen uit de ex
ploitatie van dat gevraagde type gedu
rende een voorsprongsperiode of van een
prem ievracht op een lang contract. D e
w ereldvrachtenm arkt is toch nog wel zo
ondoorzichtig en de elasticiteit van het
aanbod van scheepsruim te zo klein, dat
voor „eigenwijze” reders ondernem ersprem ies te h alen zijn.
D e technische varianten van de bulkcar
rier zijn nog zó talrijk en de variabiliteit
van de inkom sten is zo groot, vergeleken
m et de variabiliteit van de bijbehorende
exploitatiekosten, dat we het bouwen van
de talloze bulkcarriers in kleine series of
in enkele schepen niet zonder m eer als
oneconom isch m ogen kwalificeren. M aar
seriebouw schijnt niet de enige weg naar
industriële produktie te zijn.
E en laatste opm erking over de vloot
grootte. D e snelle technologische ontw ik
keling voegt een enorm voordeel toe aan
het grote lijnbedrijf, dat diensten exploi
teert in trafieken in verschillende stadia
van rijpheid voor toepassing van deze
technieken. Conventionele schepen uit de
rijpe (containeriseerbare) routes kunnen
hun leven voortzetten in 2e rangs routes
en daar soms nog furore maken. E r zijn
hoofdroutes w aar het ladingaanbod zo
scherp reageert op de reisduren dat sche
pen er n a een jaar of vier verouderd
zijn. H et is duidelijk dat de introductie
van een nieuw e vervoerstechniek tot veel
grootscheepser verschuivingen en verou
dering zal leiden. Minstens 3 kleine
transatlantische rederijen zonder uitw ijk
m ogelijkheden hebben al het bijltje erbij
neergelegd. N u al hebben door de snelle
veroudering niet-bescherm de kleine rede
rijen in de V erre Oosten-vaart geen kans.

Economische scheepsgrootte, snelheid,
levensduur
De meest economische capaciteit van een
produktiemiddel heeft in de scheepvaart
de drie aspecten van economische scheeps
grootte, economische snelheid en econo
mische gebruiksduur, bij schepen altijd
aangeduid met economische levensduur.
De reder hecht zich aan zijn schip, ver
persoonlijkt door een naam; hij doet van
dat schip node afstand.
Grootte en snelheid gaan de ontwerper
en bouwer direct aan, levensduur indi
rect. De optimale veroudering voor de
technici (die niet in winstdelingsregelingen bij rederijen vallen) is die veroude
ring, die reders net niet genoeg ontmoe
digt om telkens weer opnieuw te bestel
len. V oor de reder zou het optimale
schip, d at onder snelle economische ver
oudering moet worden ontworpen, geen
schip zijn, m aar slechts een eenmalige
doch zeewaardige verpakking! De groot
ste tekortkoming van de technische re
search is dat de reder geen keus heeft
tussen schepen van verschillende tech
nische levensduur. Wanneer het zover
zou komen, dat veiligheidsvoorschriften
niet m eer effectief zouden zijn omdat
het effectief, de bemanning, aan de wal
zou navigeren, dan zouden de werven
hun ontwerpen in verschillende uitvoe
ringen op de m arkt moeten brengen (zeer
fijn, middelfijn en fijn, het laatste eufe
mistisch gezegd).
Met reuze snelheid gaan wij aan het be
grip optimale snelheid voorbij. Wij heb
ben respect voor de literatuur hierover!
A an de optimale scheepsgrootte heeft de
techniek van het laden, lossen en ver
voeren nieuwe dimensies gegeven.
De bepalende factoren zijn hierbij:
1. de hoeveelheid lading beschikbaar
voor de enkele afvaart. Dit is geen be
perking t.o.v. wat technisch mogelijk is
in de tankvaart, steeds minder een beper
king in de droge bulkvaart en vrijwel
overal een praktische beperking in de
stukgoedvaart. Weliswaar beloopt de to
tale omvang van het zeegaande wereldstukgoederenvervoer ver in de honderden
m iljoenen tonnen, m aar de dichtst be
zette trajecten tussen enkele havens aan
beide reiskanten komen niet hoger dan
50.000 ton per maand. M et uitschakeling
van alle concurrentie zouden we daarvan
in Mc-Kinseyaanse geest wel een aantal
afvaarten met formidabele lijnschepen
kunnen vullen. McKinsey c.s. hadden er
echter goed aan gedaan, als zij het ge
drag en de functies van het bestaande
(vrouwelijke) lijnschip eens goed hadden
geobserveerd en zich hadden afgevraagd
of toelating van concurrentie toch niet
veel van dat oude zgn. abnormale ge
drag, vooral de onvolledige ladingen, zou
continueren.
Wij zien de scheepsgrootte nog niet om
hoog vliegen (bijvoorbeeld naar 30/

40.000 ton), vooral om dat nagenoeg over
al de discipline ontbreekt en het aantal
participanten en concurrenten te groot is,
dan dat vanuit één hand of een p aa r
handen de lading geconcentreerd n aar die
grote bulkcontainercarriers zou vloeien.
Voor de economische scheepsgrootte zijn
voorts bepalend:
2. het laad- en lostempo m et scheepsof walgerei;
3. nautische lim ieten voor het direct
aanlopen van havens;
4. overslagkosten en tem pi voor lichteren op de rede;
5. opslagkosten en faciliteiten.
H et is goed zich te realiseren dat de
tweede factor, de snelheid van laden en
lossen, in de traditionele lijnvaart een
rem is geweest op de econom ische
scheepsgrootte, zij het m isschien niet zo
effectief als de beschikbare hoeveelheid
lading. Wij hebben eens geschat dat de
vracht per ton lading in een hypothe
tische reis van $ 33.50 to t $ 35.35 om 
hoog zou m oeten, als in plaats van een
12.000 tons een 24.000 tons schip zou
worden ingezet m et dezelfde beladingsgraad, m aar m et verdubbelde haventij
den.
E en van de twee grote economische rem 
m en op schaalvergroting in de lijnvaart
is losgegooid door de vernieuwing van
laad-, los- en vervoerswijzen. H et zou
interessant zijn te berekenen op welke
hoogte die ene rem (laad-/lossnelheid) op
de ontwikkeling onder de diverse tech
nieken voor unitisering der lading nu wel
is kom en te liggen. Wij wagen ons niet
aan een schatting, m aar het kom t ons
voor dat voor containerschepen die li
miet nooit m eer effectief kan w orden.
Tankers lopen in draagverm ogen nog
steeds vooruit op de ontwikkeling van de
droge bulkcarriers. D it is in overeenstem 
ming m et het feit, dat er een flink verschil
blijft bestaan tussen de hoeveelheden olie
en erts die per dag overgepom pt, respec
tievelijk -geslagen kunnen w orden in de
gunstigste omstandigheden.
Gebruiksoptimum
Als de capaciteit van het schip eenm aal
is gekozen in h aa r voornaam ste dim en
sies van draagverm ogen (of de „bale
space” ) en dienstsnelheid en h et schip is
gaan varen, rijst vanuit de exploitatie de
vraag naar het gebruiksoptim um . D it
heeft ook weer de aspecten van optim ale
vaarsnelheid, de zgn. econom ische snel
heid en de optim ale benutting van de
capaciteit.
De ommekeer van de rangorde der b e
langrijkste kostensoorten, die drukken op
de exploitatie, heeft traditionele begrip
pen uitgehold. H ier in D elft heeft de we
tenschap aan de zwaarte van de kosten
van het volstuwen terecht zw aar getild

en het begrip optim aal stuw en ingevoerd,
dat op lager niveau ligt dan de capaciteit
bij uitgekiende stuwage. H eel m erkw aar
dig steekt daarbij af dat het aloude b e
grip „econom ische snelheid” veel van
h a a r praktische betekenis heeft verloren
en d at h et vandaag norm aal is dat volle
kracht w ordt gevaren.
M en k an natuurlijk stellen dat „norm aal
volle k ra c h t” reeds een optim um is b e
neden het m axim um , m aar m en m oet dan
wel bedenken, d at (wat h et gebruik der
scheepsruim te betreft) m axim aal beladen
(i.t.t. op 100 % verm ogen varen) inder
d aad wèl scheepvaartpraktijk is geweest.
V o o r de m erkw aardige divergentie in de
bew eging der gebruiksoptim a is n atu u r
lijk een verklaring te vinden, m aar dit is
niet de optim ale plaats voor het geven
daarvan. W el kunnen wij ons indenken
dat de re d er de boodschap van het op
tim aal stuw en in de com m erciële strijd
om het behoud v an de positie op langere
term ijn m enigm aal niet heeft kunnen uit
staan.
O ok verdient de w aardering van de
scheepstijd een genuanceerde benadering.
E en laaddag ex tra in een haven kost de
op die dag ingenom en lading niet altijd
6,8 of 10.000 gulden dagkosten op het
schip. H et kan zijn dat die dag toch op
die reis m oest drukken in verband m et
vaste afv aartd ata en elders niet produktiever ben u t kon worden.
D e econom ie van nieuwe technische
oplossingen
V an de gebruiksoptim a — en daaronder
valt ook de levensduur — terug n aar
die aspecten die de ontw erper recht
streeks aangaan.
D e technologische revolutie in de behan
deling en h e t vervoer van stukgoed m aakt
de verschillende optim a betreffende het
lijnrederijbedrijf
—
bedrijfsgrootte,
scheepsgrootte, snelheid, mogelijk ook de
energiebron — los van h u n traditionele
ranges. D e alles beheersende probleem 
stelling is die v an de optim ale vervoers
techniek in de vele lijnroutes, waarin to n 
nage toch al aan vervanging toe is of
overgang vóór d at tijdstip commercieel
geboden is.
D e continue stroom van nieuwe artike
len en ra p p o rte n en de probleem stelling
zelf — de vraag: W elke techniek? —
geven ons aanleiding tot een paar op
m erkingen:
1. H et gros v an de auteurs over containerisatie of palletisering vertegenw oor
d ig t'm ark tp artijen die al gekozen hebben
en belang hebben bij de verbreiding van
hun oplossing. D e keuze van congresin
leiders uit deze of gene hoek kan zelfs
bepalend zijn v o o r de aanbevelingen, die
van een congres of studiedag uitgaan. Zo
verw eet de schrijver van een naar L loyd’s
L ist ingezonden brief de organisatoren
van een sem inarium in M om bassa de
keuze van de sprekers ondergeschikt te

hebben gem aakt aan de wens om u n iti
sering en niet containerisatie als de beste
oplossing voor O ost-A frika te zien v o o r
gesteld.
2. H et ontbreekt de literatu u r, w aarin
verschillende oplossingen op hu n econo
m ische merites w orden bekeken, nogal
eens aan consistentie. D e opvattingen
over de besparingen die m ogelijk geacht
w orden op haventijd en laad - en los
kosten door het gebruik van containers
of pallets lopen uiteen.
O m beide oplossingen rech t te doen we
dervaren m oeten vergelijkingsstudies voor
beide kan ten m et pessim istische én opti
m istische verw achtingen o m trent de b e 
sparingen geschieden. H et kritisch onder
zoek van de literatuur over de relatieve
econom ie van nieuwe vervoerstechnieken
is een taak van de w etenschap, die het
bedrijfsleven in deze jaren van zw aar o n 
dernem erschap waarlijk te hulp wil ko
m en.
3. D it slaat u iteraard ook op nieuwe
voortstuw ingsm ethoden, op nieuwe ont
wikkelingen van oude principes (bijv.
turbine versus diesel) en op nieuw e onderhouds- en reparatieprocédés.
4. H et valt ons verder op dat de enorm e
variatie tussen de routes van laad- en
loskosten en van laad- en lossnelheden
niet die rol speelt in de w erkelijke ont
w ikkeling van nieuwe vervoerstechnieken,
die deze kernvariabelen in een p u u r eco
nom isch selecterende wereld hadden m oe
ten spelen.
Concurrentieregiem en de optima
Dit leidt mij ertoe, begrip te vragen voor
de betekenis van het concurrentieregiem
voor het bedrijfs-econom isch optim alise
ren. D e bouwers zijn wellicht ontsteld ge
weest door de feitelijke ontw ikkeling der
dienstsnelheden in de lijnvaart. In de
pers is het oordeel „oneconom isch” vaak
geveld. M aar dit is volkom en ten o n 
rechte. D e gekozen snelheden w aren de
com m ercieel-optim ale, onder de heersen
de concurrentie en de toekom stverw ach
tingen daarom trent. O nder die concur
rentie bleken m et de snelheid de in 
kom sten m éér dan de totale kosten en
investeringen toe te nem en.
N atuurlijk bracht dit gem akkelijk alle
deelnem ers op hogere eenheidskosten en
h et streven n aar rationalisatie — dat is
verm indering van vaar- en havenkosten
per to n lading — door beperking van
aanloophavens is d aard o o r alleen m aar
versterkt. H et zou goed zijn m et b etrek 
king to t de individueel handelende reder
te spreken over het com m ercieel-econom ische optimum , dat duidelijk k an af
w ijken van het econom ische sector- of
route-optim um . H et bleek dat al of niet
concurrentie in een lijnroute voor het
snelheidsoptim um wel 3 a 4 km verschil
k an uitm aken. H et ligt in de lijn aan te

nem en dat d e zogenaam de marktvorm
zich ook op a n d e re punten laat gelden.
H et aantal m a rk tp a rtije n zal door de
om schakeling o p containervervoer met het
aantal schepen aanzienlijk afnemen. In
de A u stra lië -v a a rt al zozeer, dat uiterste
rationalisatie v o lg e n s de lijnen van een
heel secto r-m o d el in het vooruitzicht ge
steld is. O n tb ra n d in g van kwaliteitsconcurrentie tu ssen weinig grote vervoerders
zou onzes in z ie n s vrij spoedig het contai
nerschip op k ern en erg ie commercieel-econom isch m ak en . (Als m aar de verwachting
zou bestaan v a n voortgezette concurrentie
op kwaliteit, n i e t op vrachtprijs). Z ou de
concurrentie o n b e p e rk t herleven, dus ook
op prijs, en z o u d e n de conferences voor
langere tijd u iteen v allen , dan is het veel
moeilijker v o o r h et atoom schip een n a
bije toekom st t e zien, om dat dan de kos
ten veel m eer b ep a le n d zouden zijn. Op
welke punten z o u een containerdienstennet blijvende onderlinge concurrentie
verdragen? E e n vraag waarop, m et ver
wijzing n aar w a t gebeurd is, geen ant
woord g ev o n d en k an worden.
Voor ons lijk t v ast te staan dat confe
rences ook o n d e r de nieuwe structuur de
vrachtprijzen e n condities zullen m oeten
vaststellen, o m d a t de economische be
staansgronden z u llen voortbestaan (hoge
vaste kosten e n dus dalende eenheidskosten bij to en em e n d e beladingsgraad, teza
m en m et g erin g e gevoeligheid van het ladingvolume v o o r de vrachtprijsverlagingen).
Voor vandaag m a k e n wij de gevolgtrek
king dat de m a t e en aard der onderlinge
concurrentie e e n stem pel op de vloot
drukken. A an optim aliseringsstudies voegt

dit een moeilijk hanteerbare factor toe,
die een streep door veel exacte uit
kom sten zet en subjectieve ondernemersverwachtingen de boventoon laat voeren.
D at desondanks aan een wetenschappe
lijke benadering van de optima toch een
ruim e plaats dient te worden ingeruimd,
hebben wij eerder betoogd. Een bijzon
dere plaats zien wij in dit verband ont
staan voor de gevoeligheidsstudies, om
dat gebleken is dat soms de rentabiliteit
van projecten binnen een vrij breed ge
bied van alternatieve mogelijkheden wei
nig beïnvloed wordt.
Optimaliseren en commercie
E r wordt terecht m et nadruk aandacht
gevraagd voor de potentiële waarde van
optimaliseringstechnieken voor het ne
m en van investeringsbeslissingen in de
zeescheepvaart. Wij hebben ons eerder
ingespannen dit naar aanleiding van een
keuzeprobleem van bescheiden allure,
om duidelijk te m aken dat, hoe ver het
gebruik van die techniek ook wordt door
gevoerd, er onvermijdelijk verwachtingen
moeten worden geformuleerd die geën
dosseerd m oeten worden door de onder
nemer. Als die min of meer beredeneerde
data niet w orden ingevoerd, wordt er ook
niets uitgevoerd door de rekenautomaat.
Neem t u de toekomstverwachtingen aan
gaande concurrentie: Reders die er op re
kenen dat in een trafiek de conferences
blijvend uiteenvallen zouden zuiniger
met snelheid m oeten worden, doch ro
yaal m et draagvermogen. Ditzelfde zou
economisch zijn indien de ontwikkeling
naar de andere kant zou doorslaan, naar
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volledige pooling van lading of vrachtinkomsten. D an zou kwaliteit evenmin
betalen. Daartussen ligt, tam elijk stabiel,
de huidige situatie in de meeste routes.
Optimale research
Er schijnt onzekerheid te b estaan over
de exploitatiecriteria. De ware onzeker
heid ligt echter op een ander p lan , zeker
voor wat de lijnvaart betreft. D ie onze
kerheid moet geattaqueerd w orden door
haar in te perken m et alles wat w el zeker
of beredeneerbaar is; de rekenautom aat
kan dan de consequenties berekenen van
alternatieve beslissingen om trent de res
terende factoren en kritische niveaus aan
geven. Dit impliceert een dusdanige in
breng van veranderlijke m arkt- en exploitatie-kostendata dat, zo zijn wij ge
neigd te concluderen, de rekenautom aat
niet tot optimaal functioneren k o m t als
deze niet de vertrouwelijke in - en uit
gang heeft, welke reders doet besluiten
er gebruik van te maken. M aar wij dur
ven stellen dat de minder controversiële,
maar in de praktijk even onm isbare data
waarover alleen de werfzijde kan beschik
ken, ook alleen door impulsen van bui
ten systematisch bijeengebracht worden.
Daarnaast is er een continue datastroom
waarin resultaten van technische research
en (discontinu) van nieuwe wetgevende
arbeid zijn neergelegd.
Er rijst hier een apart optimaliseringsprobleem met bijzonder m enselijke kan
ten: namelijk w aar die technisch-economische research te institutionaliseren, die
over de vereiste publieke en vertrouw e
lijke in- en uitgangen naar alle d rie bron
nen beschikt.

Bepaling van de basisgegevens voor het ontwerp van
het moderne koopvaardijschip door de reder

door

J. GROENENDI J K
Inleiding
De lu stru m co m m issie heeft mij gevraagd
iets te v erte lle n over de m anier, waarop
de reder de basisgegevens bepaalt voor
het ontwerp v a n h et m oderne koopvaar
dijschip, a n d e rs geformuleerd: hoe ont
staan de zgn. rederseisen, die voor het
ontw erpbureau v an rederij of werf het
uitgangspunt v o rm e n bij het ontwerpen
van een nieuw schip.
Elet gaat h ie rb ij dus niet om de vraag of
de rederij h a a r prijsaanvraag voor een
nieuw schip v erg eze ld doet gaan van een
gedetailleerd alg em een plan (grootspant,
alsmede u itv o e rig e bestekken gemaakt
door een in te r n of extern bouwbureau)
of wellicht d e voorkeur geeft aan een
zeer b ek n o p te omschrijving in de aanvraagbrief en b e t ontw erpen geheel aan

de werf overlaat. D e uitgebreidheid van
de rederseisen is veelal een zaak van indi
viduele voorkeur.
H oe beknopt het kan, bewees een schip
per die per briefkaart een nieuw schip
bestelde: „Gelieve voor mij te bouwen
een Belgische spits (goed rond van voren
en achteren), Hoogachtend enz.” Korter
kan het niet. In verband m et de afme
tingen van sluizen en kanalen in het vaargebied lagen de afmetingen hiermede
vast. Uit de beschrijving van de weelde
rige vorm en blijkt echter, dat in de re
derseisen een sterk subjectief element kan
schuilgaan.
Ook in de rederseisen voor een groot
lijnvrachtschip bleven subjectieve over
wegingen èn traditie lange tijd een rol
spelen. M et de ontwikkeling van de nieu
we vervoerstechnieken wordt het heden

ten dage voor de lijnreder evenwel on
mogelijk om de vroegere ervaring naar
de toekomst te extrapoleren; er zullen
nieuwe methodieken gebruikt moeten
worden om de optimale hoofdafmetingen,
snelheid enz., van de nieuwe scheepstypen te kunnen bepalen. Dit k lem t des
te meer omdat, bijv. bij ingebruikstelling
van containerschepen, bovendien de aard
van de dienstverlening zich rad icaal wij
zigt.
De commerciële en operationele afdelin
gen van de rederij zullen, uitgaande van
de ladingvolumina naar en v a n de di
verse havens, aard van de lading en afvaartfrequentie, geheel nieuwe vaarscherna’s moeten ontwerpen en n ag a an tot
hoever de vervoerscapaciteit van de sche
pen is op te voeren, waarbij nog een
voldoende vullingsgraad van d e schepen

blijft gew aarborgd. De ontwikkeling van
het containervervoer is nauwelijks ingezet
of nieuw e scheepstypen, zoals bijv. de
lichterschepen, kondigen zich reeds aan.
V oor b e id e scheepstypen geldt, dat de
ligtijden in de havens drastisch korter
w orden, zo d at de economische voordelen
van v erg ro tin g van de laadruim te en ver
hoging v an de snelheid niet m eer verloren
gaan, o m d a t de schepen niet m eer een
steeds g ro te r deel van het jaar in de h a 
vens als p ak huis fungeren.
In vergelijking m et de nuttige laadruim te
v an hoogstens 700.000 kubieke voet van
het trad itio n ele lijnschip, bedraagt de laad
ruim te v a n de nieuwste containerschepen,
die th an s in de vaart w orden gebracht op
lange oceaantrajecten, ca. 1,3 m iljoen
ku b iek e voet; verwacht m ag w orden dat
b in n en enkele jaren de laadcapaciteit tot
1,5 m iljo en kubieke voet en wellicht nog
hoger zal toenem en.
E lke lijnrederij m óet en zal willen be
stu d eren w at deze nieuwe vervoersmeth o d en v o o r het eigen vaar gebied kun
n en b etek en en . H et is duidelijk dat deze
om schakeling in vervoerstechnieken ge
p aard m o e t gaan m et veranderingen in de
wijze w a aro p de basisgegevens voor een
nieuw sch ip tot stand komen.
A chtereenvolgens wil ik in m ijn beschou
wing o v e r deze veranderingen de volgende
vragen behandelen:
1. H o e kw am en de rederseisen in het
verleden veelal to t stand?
2. W elk e veranderingen hebben de laat
ste ja re n plaatsgevonden?
3. W elke m ethode kan voor de toe
kom st d e beste resultaten afwerpen?
4. W elke organisatie zal daarvoor nodig
zijn?
U staat m ij wel toe dat ik mijn beschou
wing b e p e rk tot de m eer essentiële, door
de com m erciële afdelingen van de rederij
gestelde eisen en niet nader inga op de
m eer gedetailleerde wensen van de n au 
tische en technische diensten m et betrek
king to t de eisen van navigatie, onder
houd, bem anningsom vang, enz.
H oe kwam en de rederseisen tot stand?
N a de revolutionaire om schakeling van
zeilschepen naar stoom schepen heeft het
scheepstype — althans w at de regelm a
tige lijn v a art betreft — zich zeer geleide
lijk geëvolueerd. In de loop der tijd
streefd en de rederijen naar een gespreide
leeftijdsopbouw van de vloten, zodat m et
regelm atige tussenpozen tot bestelling van
nieuw e schepen kon w orden overgegaan
ter vervanging van de — veelal uitslui
ten d tech n isch — versleten eenheden.
H et m o m en t, w aarop tot nieuwbouw
w erd beslo ten , was veel m eer afhankelijk
van h e t aanw ezig zijn van de noodzake
lijke financiële m iddelen — vrijgekomen

uit de afschrijvingen — dan van de d i
recte behoefte aan nieuwe schepen in een
der vaargebieden. De plannen voor nieu
we schepen w erden dus pas actueel nadat
de directie aan de com m erciële en opera
tionele afdelingen, belast m et het vaargebied w aarvoor de schepen waren b e 
stemd, opdracht had gegeven op korte
term ijn hun w ensen kenbaar te maken.
Bij een grote rederij was het niet onge
bruikelijk, dat een schip n a enkele jaren
naar een ander vaargebied werd over
gebracht, of zelfs van reis tot reis in
andere lijnen w erd ingedeeld; het laatste
als gevolg van h et streven, h et totaal aan
tal benodigde schepen zo laag mogelijk
te houden, indien in enkele lijnen de
lengte van de rondreizen sterk fluctueer
de, w aardoor een vaste indeling van de
schepen extra w achtperioden op de n ieu
we afvaartdata zou veroorzaken. H et
schip m oest daarom vaak aan de speci
fieke eisen van m eerdere vaargebieden te 
gem oetkom en, hetgeen in de praktijk e r
op neer kwam, dat het nieuw te bouwen
schip de vorm kreeg van een grootste
gemene deler. D e betreffende afdelingen
w aren daardoor in grote m ate beperkt in
de form ulering van hun wensen.
D e rederseisen ten aanzien van hoofdaf
metingen, totale ruim inhoud, draagver
mogen, snelheid, werden verkregen door
correcties aan te brengen op de hoofd
gegevens van de varende schepen. M ede
door gebrek aan tijd w erden in dit sta
dium zelden rentabiliteitsberekeningen
gemaakt.
T en gevolge van deze werkwijze nam en
de meest recente ervaringen, die nog vers
in het geheugen lagen, een zeer belang
rijke plaats in bij de interne besprekingen
over de basisgegevens voor het nieuw e
schip. Bij wijze van voorbeeld wil ik hier
noem en een snelheidsverhoging bij de
nieuwe schepen van de concurrenten of
een vraag van afschepers naar extra ruim 
te voor koelkam erlading of dieptankruim te, w aaraan m et de varende schepen n iet
kon w orden voldaan.
H et system atisch verzam elen van de g e
gevens over de hoedanigheid en h e r
kom st van de vervoerde lading gebeurde
gebrekkig of in het geheel niet, om dat
wederom de tijd hiervoor m eestal ontbrak.
D e op deze wijze verkregen gegevens b e 
treffende:
1. draagverm ogen, ruim inhoud en hoofd
afmetingen;
2. snelheid;
3. voorzieningen voor speciale lading;
vorm den voor de scheepsontwerper vast
staande gegevens, w aaraan het nieuw e
schip zou m oeten voldoen. H oe deze
gegevens to t stand kwamen, lag groten
deels buiten zijn gezichtsveld; uitzonde
ringen daargelaten zal hij slechts zelden
de roeping hebben gevoeld essentiële wij

zigingen in deze uitgangspunten voor te
stellen. Het behoeft in dit gezelschap geen
betoog dat in de com binatie van aldus
verzam elde gegevens — economisch ge
zien — al een m inder optim aal schip be
sloten kan liggen.
De hiervóór geschetste gang van zaken
betekende bovendien, dat het ontw erpbu
reau pas serieus aan een nieuw ontw erp
kon gaan werken na ontvangst v an een
pakket rederseisen van de com m erciële
afdelingen. N adat een besluit to t nieuw
bouw was genomen, ko n ook h et ont
w erp niet snel genoeg gereed zijn.
R esum erend zou ik willen stellen, dat
er to t voor kort bij veel rederijen onvol
doende aandacht werd besteed aan een
system atische bepaling van de basisge
gevens voor de nieuw te bouw en sche
pen. B ovendien was er weinig continuï
teit in de gedachtenvorm ing over basis
gegevens voor de volgende nieuwbouw .
T yperend in dit verband is de veel ge
b ru ik te uitdrukking: „eventuele volgende
nieuw bouw ” .
H oe is de huidige situatie?
In de laatste jaren heeft de studie ter
bepaling van de basiseisen voor h et ont
w erp zich aanzienlijk verdiept; h et is te
verw achten dat we ook in dit opzicht pas
aan h et begin van een nieuwe ontw ikke
ling staan. E en drietal factoren heeft deze
verandering teweeggebracht:
In de eerste plaats w ordt het steeds m eer
gebruikelijk lijnvrachtschepen in kleine
series te bestellen m et het oogm erk alle
schepen in een bepaalde lijn in k o rte tijd
te vervangen. D eze schepen w orden dan
perm anent in deze lijn ingedeeld, zodat
het ontw erp volledig op de specifieke
eisen van het vaargebied kan w orden af
gestem d. W ellicht is het in de toekom st
zelfs mogelijk to t grotere series te komen
als enkele rederijen tot overeenstem m ing
zouden kunnen kom en over de belang
rijkste basisgegevens zoals hoofdafm etin
gen, snelheid en draagvermogen. E lke in
dividuele rederij zou toch variaties in de
schepen kunnen aanbrengen door h aar
eigen keuze van laadgerei, dieptankruim te, koelkam ercapaciteit, enz.
D e tweede oorzaak noem de ik al in de
inleiding. Bij het form uleren van de b a
siseisen voor container- of lichterschepen
is de m ethode van extrapolatie uit het ver
leden (het corrigeren van de hoofdgege
vens van de varende schepen) n iet m eer
te gebruiken. Uitvoerige studies van de
gehele ladingstroom in het betreffende
vaargebied zijn beslist nodig en verschil
lende dienstregelingen zullen op aan trek 
kelijkheid voor de afschepers getoetst
m oeten worden.
In de derde plaats heeft het creëren van
technisch-econom ische
researchgroepen
bij een aantal rederijen er m ede toe bij
gedragen, dat de wijze, w aarop vroeger
de basisgegevens tot stand kw am en, nog
m aals kritisch werd beoordeeld . A anvan-

kelijk kregen deze stafafdelingen tot
hoofdtaken:
1. het werk van de bem anning tijdens
de reis — zowel aan dek als in de m a
chinekam er — zoveel mogelijk te ratio 
naliseren en m echaniseren;
2. h et laad - en losproces te bestuderen
m et het oogm erk een eind te m aken aan
voortdurende stijging van de stuw adoorskosten en de lange ligtijden in de havens
te bekorten.
Bij de bestudering van nieuw e laad- en
lostechnieken w erpt zich direct de vraag
op, w at de optim ale grootte en snelheid
van de nieuwe scheepstypen zullen zijn
bij een gegeven ladingstroom en com m er
cieel aantrekkelijke afvaartfrequentie. E en
dergelijke studie zal beginnen m et een
zeer arbeidsintensieve bew erking van de
aanwezige ladingstatistieken. P er laad- en
loshaven w orden verzam eld m aat, wicht
en vrachtinkom sten, afzonderlijk voor di
verse soorten lading voor zover van b e
lang voor de te bestuderen vervoersm ethoden. Ten einde een indruk te krijgen
van de seizoeninvloeden in het ladingaanbod is het gewenst, deze gegevens over
een periode van tenm inste één kalender
ja a r te verzam elen.
E en com plicatie hierbij is dat de statis
tieken voor een groot deel slechts vrachtto n n en verm elden, hetgeen zowel wicht
als m aat k an zijn. Bij bestudering van
containerdiensten, w aarbij h et achterland
van zoveel belang is, is een extra com 
plicatie dat de statistieken gebaseerd zijn
op laad- en loshavens en dat zeer weinig
bekend is over de herkom st en finale
bestem m ing van de lading.
In nauw overleg m et de betrokken com 
m erciële afdelingen w orden d aarna een
aantal com binaties van aanloophavens,
routes en afvaartfrequenties gekozen.
V oor elk van deze m ogelijkheden k u n 
nen een aantal schepen w orden onderzocht
m et afwijkende ladingcapaciteit en -snel
heid. M en zal telkens nieuw e taxaties
m oeten m aken van de scheepskosten, nl.
de kosten voor de bem anning, assurantie,
reparaties en onderhoud en last b u t not
least de bouw kosten. V ervolgens w orden
pro form a reisrekeningen gem aakt, w aar
voor taxaties nodig zijn van te betalen h a 
ven- en loodsgelden, sleepbootkosten,
laad - en loskosten, alsm ede de b randstof
kosten. V ooral de tax atie van laad- en
loskosten k an bij een geheel nieuwe ver
voerstechniek veel studie vereisen.
Bij het vervoer van een gegeven hoeveel
heid lading in een b epaald vaargebied zijn
de belangrijkste variabelen:
:— afvaartfrequentie, sam enhangend m et
ladingstroom ;
— reisduur, afhankelijk van de snelheid
van het schip en van de laad- en los
m ethoden;
— aan tal schepen;
— ladingcapaciteit per schip;
— vullingsgraad.

D eze variabelen beïnvloeden elkaar on
derling. G elukkig is het mogelijk bij som
mige studies vereenvoudigingen aan te
brengen. In d ien bijv. de vervoerskosten
per ton gevraagd worden van twee af
w ijkende scheepstypen kan hetzij de af
vaartfrequentie, hetzij het benodigde aan
tal schepen als sluitpost fungeren.

moeten beginnen; aan de ontwerpfase
gaat een geheel nieuwe tijdrovende studie
fase vooraf. V oor een rederij m et een
aantal lijnen betekent dit wellicht, dat een
kleine afdeling hierm ee continu bezet kan
zijn.

Welke verbeteringen zijn in de toekomst
mogelijk?

De noodzaak to t diepgaande studie vóór
het ontwerp w ordt door velen aangevoeld;
men ziet dan ook initiatieven in deze
richting bij researchinstituten, universiteiten, zelfstandige bouwbureaus, scheeps
werven en uiteraard individuele rederijen.
Opvallend is hoe weinig men in N eder
landse periodieken — dit in tegenstelling
tot het buitenland — over de diverse
methoden tot optimalisering k an lezen,
hetgeen er niet toe bijdraagt een bredere
belangstelling te wekken. H et wordt uiter
aard hoog tijd deze activiteiten te bun
delen en te .coördineren. Bij de vraag
hoe dit m et de meeste kans op succes
m oet gebeuren is het nuttig een scherp
onderscheid te m aken tussen enerzijds de
studiefase en anderzijds de ontwerpfase.
Zoals hiervóór is betoogd is de studiefase
sterk verweven m et het commerciële be
leid; zij zal dus bij voorkeur binnen het
eigen bedrijf m oeten gebeuren. Gezien
echter het benodigde aantal zeer gespecia
liseerde deskundigen in diverse takken van
wetenschap zijn er sterke argumenten voor
een gezamenlijk studiebureau. H et zal dan
echter zeer nauw m et de rederijen verbon
den moeten blijven om met succes te kun
nen werken. N aast het optimaliseren van
hoofdafmetingen en snelheid, gegeven de
ladingstromen, zou het studieteam voorts
belast kunnen worden met het optim ali
seren van deelproblemen, zoals bijv. de
m ate van automatisering in verband met
de bemanningssterkte, alsmede de kwaliteits- en m ateriaaleisen in verband m et de
onderhoudskosten en technische levens
duur.
Geheel los van de studiefase zie ik de
ontwerpfase, die, zoals gebruikelijk — al
naar gelang de individuele voorkeur van
de rederij — kan plaatsvinden in het eigen
interne bouwbureau, een extern bouw
bureau of het ontw erpbureau van de werf.
De vraag of in dit opzicht een bundeling
van krachten al of niet gewenst is, valt
buiten het kader van dit onderwerp. De
taak van het ontwerpbureau is het sa
menstellen van bestek en bestektekenin
gen. In de ontwerpfase dient (gegeven de
rederseisen betreffende hoofdafm etingen,
snelheid, enz.) het schip als object te wor
den geoptimaliseerd ter verkrijging van
de laagste bouwprijs en de meest gunstige
voortstuwing.
U zult mij waarschijnlijk tegenwerpen,
dat deze optimaliseringen met die in de
studiefase één onverbrekelijk geheel vor
men. Dit is evenwel niet het geval. De
keuze van draagvermogen en snelheid is
in de eerste plaats een commerciële keuze,
die gemaakt kan worden op basis van ver-

Plet bezw aar van de huidige werkwijze is
— zoals gezegd — het feit, dat de tijd
en m ankracht ontoereikend zijn om alle
in aanm erking kom ende alternatieven te
onderzoeken. H et magische woord com
puter kom t dan bij allen op. N aar mijn
m ening k an deze in twee opzichten een
belangrijk hulpm iddel zijn.
In de eerste plaats voor het verschaffen
van de ladinggegevens. Z odra de com 
p u ter enkele jaren bij de rederij dagelijks
in gebruik is voor h et produceren van cog
nossem enten, m anifesten, vrachtnota’s en
zovoort, kunnen alle ladingbijzonderheden
die nodig zijn voor een studie snel wor
den geproduceerd.
In de tw eede plaats kan zeer snel een
groot aantal com binaties worden doorge
rekend ter bepaling van de optimale
hoofdafm etingen en snelheid van de sche
pen voor een bep aald vaargebied. Het ge
bruik van de com puter bij de laatst
genoem de studies zal bovendien van b e
lang zijn voor de toepassing in de da
gelijkse gang v an zaken in het scheep
vaartbedrijf. D e problem atiek is nauw
verbonden m et de dagelijkse zorg voor
het totale vlootbeheer van een rederij,
de allocatie of dislocatie van de schepen,
h et vraagstuk van h et al of niet aanlopen
van een extra laadhaven en soortgelijke
beslissingen.
D ergelijke studies eisen een uitstekende
sam enw erking tussen de commerciële, eco
nom ische, technische en adm inistratieve
specialisten van het bedrijf en een grote
m ate van wederzijds begrip voor de spe
cifieke problem atiek van eikaars werk
terrein.
H et werk m oet vooral in nauw overleg
m et de com m erciële afdelingen gebeuren.
H et gaat tenslotte allereerst om het o p 
tim aliseren van een lijndienst ten opzichte
van een m arkt, t.w. het vervoersaanbod
van de afladers. H et schip is hierin een
instrum ent.
V oorts is h et niet voldoende de lading
gegevens van de in het verleden vervoer
de lading te bew erken, doch deze m oeten
bovendien w orden aangepast aan de ver
w achtingen om trent de toekomstige on t
w ikkeling van het vervoer. Hierbij kunnen
m oderne m ethoden van m arktonderzoek
en voorspellingen over de toekomstige
econom ische groei van de landen in het
vaargebied, een belangrijk hulpmiddel zijn.
U it het voorgaande valt de conclusie te
trekken, dat de studies voor volgende
nieuw bouw op een veel vroeger tijdstip

Wat is de meest geschikte organisatievorm

gelijkende resultaten voor verschillende
mogelijkheden. In tegenstelling tot vroe
ger zijn bij de bepaling van deze gegevens
wèl calculaties noodzakelijk, die rekening
houden m et exploitatiekosten en de bouw 
prijs van de diverse schepen.
Laatstgenoem de factoren zijn evenwel niet
doorslaggevend. Indien m en geen splitsing
m aakt tussen commerciële en technische
optimalisering zullen de berekeningen re
sulteren in minim ale kosten of m axim ale
winst voor schepen m et bijv. een snelheid
van 12 mijl en laadcapaciteit van bijv. 2
miljoen kubieke voet. D e berekeningen
zijn dan nutteloos, om dat onder concur
rentieverhoudingen m et dergelijke schepen
het ladingpakket, dat als uitgangspunt
fungeerde, niet kan worden aangetrok
ken.
In de studiefase zou de commerciële./
economische optimalisering ten opzichte
van de vervoersm arkt, rekening houdend
met technische mogelijkheden, m oeten
eindigen in een opgave van snelheidsbereik (bijv. 20-21 mijl), laadverm ogenbereik (bijv. 1,2 a 1,4 m iljoen kubieke
voet) enz.

M et deze gegevens als uitgangspunt zou
n aar het in technisch opzicht optimale
schip gezocht kunnen worden.
In de ontwerpfase vorm en de rederseisen
dan als vanouds een vaststaand, zij het
m inder exact gegeven. Voor de ontwerpers
is een grote m ate van kostenbewustzijn
een eerste vereiste. Zeer veel inzicht is
nodig in efficiënte produktiem ethoden, af
gestem d op de werkwijze van de wer
ven, zodat de bouwkosten zo laag moge
lijk blijven. H etzelfde geldt voor deelconstructies en oplossingen die later, wanneer
het schip vaart, zo weinig mogelijke m an
kracht en onderhoud vragen. H et ont
w erpbureau zal voorts nauw m oeten sa
m enw erken m et de instanties die fun
dam enteel wetenschappelijk onderzoek
verrichten.
Bij de snelle ontwikkelingen in het scheepstype, afm etingen, scheepsvorm en voort
stuwing kom t m en later — als het schip
vaart — soms voor verrassingen te staan,
w aarvoor achteraf de verklaring meestal
wel te vinden is. Dergelijke verrassingen
liggen uiteraard in de lijn van de voort
schrijdende technische ontwikkeling, doch

zijn te betreuren indien de verklaring
achteraf gebaseerd blijkt te zijn op ver
schijnselen die in principe al langer be
kend waren. In alle opzichten geldt:
„Ontwerpen is vooruitzien” .
Tot slot van dit verhaal over de basis
eisen voor het ontwerp van een schip kan
ik niet nalaten uit het voorgaande de b a
siseisen voor de m oderne scheepsbouw
kundig ingenieur af te leiden en wel:
1. Inzicht in de economische en com 
m erciële facetten van de scheepsexploitatie;
2. kostenbewustzijn bij het ontw erpen en
het bouwen van schepen;
3. wetenschappelijk inzicht m et het oog
op technologische veranderingen.
Een dergelijke combinatie van eigen
schappen mag men welhaast uniek noe
men, zodat ook in dit opzicht een verder
gaande specialisatie te verwachten is.

MAMMOET ENTREPOT VA N BP IN GEBRUIK GENOMEN
Met het overpompen van 70.000 ton
ruwe olie uit de British Mariner, een van
de 132 tankers van de B P vloot, werd
begin juli jl. h et nieuwe entrepot van
British Petroleum M aatschappij N eder
land N.V. in gebruik genomen.
Dit entrepot, gelegen op het terrein van
de BP Raffinaderij in E uropoort, beslaat
een oppervlakte van 35 ha. H et complex
bestaat momenteel uit zeven opslagtanks,
waarvan vijf elk met een inhoud van
125.000 m s . Deze opslagtanks behoren
tot de grootste ter wereld.
De totale bouwkosten van dit project be
dragen 45 miljoen gulden. D e investerin
gen van de BP in het E uropoort-gebied
hebben hiermede een bedrag van 325 m il
joen gulden bereikt. M et de bouw werd
in september 1967 een begin gemaakt.
Bij de opzet van h et project werd reke
ning gehouden m et verdere uitbreidings
plannen van de BP Raffinaderij in de
Europoort. D aarnaast zal het entrepot
ook fungeren als hoofddistributiecentrum
voor andere BP Raffinaderijen in N.W .
Europa. H ierdoor w ordt het mogelijk die
raffinaderijen, welke niet m et zeer grote
tankers te bereiken zijn, op de m eest eco
nomische wijze te bevoorraden.
De ruwe olie zal worden aangevoerd m et
tankers tot 250.000 ton en zal verder
worden getransporteerd m et tankers tot
80.000 ton.
H et entrepot zal vanaf 1971 ook gebruikt
worden voor het voeden van de pijplei
ding n aar Antwerpen, welke in sam en

O v e r zic h t van h e t nieuw e e n tre p o t in d e E u ro p o o rt. V ijf van de ze v en opslagtanks hebben elk een
inh oud van 125 .0 0 0 rrfi en beh oren to t de g ro o tste ter w ereld.
L u c h tfo to D ic k L e m c k e

werking m et enkele andere oliem aatschap
pijen zal w orden aangelegd.
H et lossen van de ruwe olie uit de tankers
gebeurt via een pijpleiding m et een dia

m eter van 1.30 meter en m et een m axi
male capaciteit van 15.000 ton per uur.
E en m am m oettanker van 200.000 ton d.w.
is binnen 14 uur leeggepompt.

T O E P A S S IN G V A N

PHILIPS R E G E L A P P A R A T U U R IN FABRIEKSCENTRALES

E e n verbetering van h et rendem ent van fabriekscentrales is voor
nam elijk afhankelijk van een m eer rationele verdeling van opge
w ekte w arm te en elektriciteit en van een betere brandstofbenutting.
W anneer opwekking v an elektriciteit als hoofddoel w ordt gesteld,
b ied t h et bouw en van zo groot mogelijke installaties de m eeste
voordelen. M aar w anneer m en zowel de elektriciteit als de w arm te
zo effectief m ogelijk wil benutten, d an bieden centrales van ge
m iddelde grootte de beste oplossing, om dat w arm te alleen over
k o rte afstanden econom isch k an w orden getransporteerd. In derge
lijke centrales w orden turbinesystem en m et een gesloten leidingnet
steeds belangrijker.
D e gasturbine m et gesloten kringloop
D e w erking van een gasturbine in een gesloten leidingnet verschilt
m et die van een stoom turbine, doordat er een volledig gasvormige
m assastroom circuleert.
A ls gas w ordt gewoonlijk lucht gebruikt; deze volgt de in fig. 1
afgebeelde kringloop. E erst w ordt h et gas tot ongeveer 4 0 ata ge
com prim eerd w aarna h et in een convectie- en stralingszone to t
7 0 0 ° C w ordt verhit. D a arn a w ordt h e t gas geëxpandeerd in de
turbine. D e tijdens de diverse fazen gevormde w arm te is van een
co nstante tem peratuur, die niet afhankelijk is van de turbinebelasting. D eze tem peratuur is hoog genoeg om via een w arm te
w isselaar te kunnen w orden ben u t voor het voeden van een verwarm ingssysteem . H oew el de kosten van een dergelijke installatie
hoger liggen dan voor een vergelijkbare stoom installatie, is het
to taalren d em en t beter.

7. D e werkdruk kan willekeurig worden gekozen.
8. H et is mogelijk uit de bestaande eenheid een installatie met
een groter vermogen af te leiden.
Gecombineerde warmte-elektriciteitsinstallaties kunnen zeer goed
worden gebmikt voor vermogens van 30 tot 50 MW, waarbij ver
hitting door conventionele brandstoffen mogelijk is. Toepassing
van zuiver helium als medium, heeft tot voordeel dat m en ditzelfde
gas tevens kan gebruiken als koelm edium voor een hoge-temperatuurreactor. Een installatie van 1000 MW, gebaseerd op dit prin
cipe en gebouwd met beproefde technieken en materialen, kan een
netto rendement van 50 % halen; dit in vergelijking met een theo
retisch rendement van 40 % bij andere systemen.
E en praktisch voorbeeld van het gebruik van een heteluchtturbine
Gecombineerde warm te-krachtcentrales bieden buitengewone pers
pectieven voor de toekomst en het is om die reden de m oeite waard
wat m eer aandacht te besteden aan één speciale installatie. Deze
installatie, waarvoor Philips de m eet- en regelapparatuur heeft
geleverd, heeft een vermogen van 17.25 M W en dient als elektri
sche centrale voor een staalfabriek.
D e turbine moet een zo goed mogelijk gebruik m aken van het in
deze fabriek gevormde hoogovengas (waarvan de levering aan
zienlijk kan fluctueren) en gelijktijdig voldoen aan de vraag naar
elektrisch vermogen en warmte. Als hulpbrandstof is een lichte
stookolie beschikbaar die tevens w ordt gebruikt voor de carburatie
van het hoogovengas.
O m dat de regelingen van h et uitgangsvermogen en het turbine
toerental met het beveiligingssysteem een integrerend deel van de
turbine vormen, zullen zij hier niet afzonderlijk worden behandeld.
D e rest van het systeem zal in etappes worden beschreven.
R egeling van de luchtverhitter
D e regeling van de luchtverhitter m oet twee functies vervullen:
1. H et leveren van de benodigde brandstof aan de luchtverhitter
bij elke belasting en het constant houden van de uitgangstemperatuur van de luchtverhitter bij elke belasting.
2. H et compenseren van de drukfluctuaties in de toevoer van
hoogovengas en in het hoogovengasnet.

F ig. 1. S c h e m a van d e k rin g lo o p van een g eslo ten g a stu rb in e -in sta lla tie
m e t m ee rtra p sk o elin g ; a ta = a tm o s fe e r absoluu t.
A s ta r tm o to r ; G e n g e n e ra to r; G ta n d w ielo v erb re n g in g ; T turbin e; H V
h o g e d ru k c o m p re sso r; N V
la g ed ru k c o m p resso r; W A w a rm tew issela a r;
B o m lo o p a fs lu ite r v o o r re g e lin g van h e t tu rb in eto eren ta l; Z K tussenk o e le r; V K v o o rk o e le r; K W k o e lw a te r m e t lage tem p e ra tu u r; H W k o e l
w a te r m e t h o g e tem p e ra tu u r; A V sta rtc o m p re sso r; L È lu c h tve rh itter.

D it is te danken aan de volgende punten:
1. H e t therm isch rendem ent ligt 3 to t 4 % hoger dan d a t van een
stoom turbine.
2.

H e t rendem ent is constant, zelfs w anneer het systeem niet voor
100 % w ordt belast.

3.

D e „verliesw arm te” kan zonder m eer w orden gebruikt voor
een verwarm ingssysteem .

4.

H et systeem kan afwisselend w orden gebruikt voor h et leveren
van w arm te of voor het opw ekken van elektriciteit, afhankelijk
van de behoefte.

5.

H e t koelw aterverbruik is gering.

6.

H et ketelw ater „m ake u p ” systeem kan vervallen.

In fig. 2 is het principe van de regeling van de luchtverhitter afgebeeld. De afzonderlijke regelkringen worden in dit schema sterk
vereenvoudigd weergegeven. '
D oordat de intree- en uittree-tem peratuur bij alle belastingen
constant blijft, varieert alleen de flow van het circulerende me
dium . Deze flow is echter weer evenredig m et de druk van het
m edium . Als eerste benadering k an worden gesteld dat de vuurhaardbelasting eveneens evenredig is met deze druk, zodat de
luchtdruk wordt gebruikt als leidend signaal a voor de brandstofregeling. De te regelen uitgangstem peratuur van de lucht, die bij b
w ordt gemeten, dient als tw eede ingangssignaal voor de hoofdbrandstofregelaar c. Deze regelaar zorgt er voor dat de gas
regelaar d en olieregelaar e zodanig worden geregeld, dat het olieverbruik tot een minimum w ordt teruggebracht (10 % van het
brandstofgebruik wanneer de carburatiebrander werkt). V oor de
resterende brandstof zorgt het hoogovengas. Een drukregelaar f
in de toevoer van het hoogovengasnet trach t de druk in deze
leiding constant te houden. W anneer de d ru k in het net daalt,
wordt er minder hoogovengas n a a r de luchtverhitter gevoerd. De
gasregelaar d opent dan de gasklep maxim aal, totdat er geen ver
dere vergroting van de gasstroom m eer mogelijk is. Tegelijkertijd
schakelt een contact aan het einde van de slag van de gasklep g
de hoofdbrandstofregelaar in. D it heeft to t gevolg dat de olieflowregelaar de capaciteit van de carburatiebranders tot 40%

Fig. 2. V e reen vou digd bloksch em a van h e t re g e lsyste em v o o r d e lu ch tverhitter.
a. druksignaal; b. tem peratuursignaal; c. h o o fd b ra n d sto f regelaar; d. gas
regelaar; e. olieregelaar; f. d ru k reg ela a r in d e leid in g v o o r h o o g o ven g a s;
g. gasdoorstrom ingsregelaar; h. o lie d o o rstro m in g sm eter; i. bestu rin g
van de oliebran ders; k. oliep o m p g ro ep ; l. o liedru kregelin g; m . re g e lk lep
v o o r oliedoorstrom in g; n. stelcilin d er v o o r b ra n d erm o n d sta n d ; o. toeren tal-intreeschoepregelin g van d e in vo erlu ch t; p. lu c h tre g elk lep v o o r gas- en
oliebranders; q. regelkring vo o r rookgas-recircu latie; r. d ru k reg ela a r v o o r
vuurhaard.

van de vuurhaardbelasting opvoert. W anneer deze w aarde bereikt
is, zorgt een schakelaar 1 op de olieflowmeter h er voor dat de
vier overige branders worden ingeschakeld w aardoor nog m eer
olie wordt verbrand.
Fig. 3 laat zien hoe het regelbereik ligt m et alleen de carburatiebrander aan; m et alle branders aan en zónder de carburatiebranders. D e belasting van de installatie is als param eter gebruikt.
De oliehoeveelheid is uitgezet op de ordinaat, zodat de fluctuaties
in de doorstroming van het hoogovengas, die door de com binaties
van oliebranders kunnen worden opgevangen bij een bepaalde
belasting, van de abscis kunnen w orden afgelezen. Op dit ogen
blik gaat alleen de omschakeling van carburatiebranders n a a r de
andere oliebranders autom atisch; de andere belastingen m oeten
met de hand worden ingesteld.

V oor elk van deze brandercom binaties m oet de hoofdbrandstofregelaar worden afgesteld op een andere m inim ale oliedoor
strom ing om te vermijden dat het m inim um bereik van de olie
branders wordt overschreden. W anneer enkele van de acht gas
branders die zich op de om trek van de luchtverhitter bevinden,
worden uitgeschakeld (het is mogelijk elke tweede brander uit te
schakelen) kunnen ook nog kleine hoeveelheden hoogovengas bij
lage gasdruk worden verbrand.
W anneer de gasdruk tot beneden een m inimaal toelaatbare w aar
de daalt, sluit de lagedrukveiligheid autom atisch de gastoevoer
en w ordt de verwarm ing geheel door de oliebranders verzorgd.
De vijf oliebranders zijn z.g. kringloopbranders m et drukverstuiving. D e oliepomp k (zie fig. 2) is aangesloten op een olieringleiding met aftakkingen n aar de branders.
D e retourleiding van iedere brander kom t in een verzamelleiding
en gaat via de oliehoeveelheidsm eter h naar de olieregelklep, die
m eer of minder olie naar de tank laat terugvloeien.
O ok in de olie-toevoerleiding is een hoeveelheidsm eter geplaatst
zodat het olieverbruik bepaald kan worden door het verschil
tussen aan- en terugvoer. H et sluiten van de terugvoerklep heeft
tot gevolg dat m eer olie w ordt verbrand.
Bij dit systeem m oet er een speciale oliedrukregelaar 1 in de toevoerleiding worden opgenomen.
W anneer een van de oliebranders niet wordt gebruikt, worden
toevoer- en retourleiding gesloten met een m agneet-afsluiter. D e

F ig 3. D e aandelen van gas en o lie in het to ta le b ra n d sto fve rb ru ik bij
dive rse belastingen van d e lu ch tverh itter.

brander zelf wordt dan pneum atisch teruggetrokken, ter bescher
ming tegen de stralingswarm te in de vuurhaard.
De druk van de verbrandingslucht die naar de voorverw arm er
stroom t, wordt geregeld door een gecombineerde toerentalintreeschoepverstelling van de blower. Gelijksoortige regelkringen p
regelen de toevoer van verbrandingslucht voor de brandstof zo
danig, dat w ordt voldaan aan de gekozen brandstof-Iuchtverhouding. Deze kringen worden gestuurd door de diverse brandstofhoeveelheden. D e afzonderlijke olie- en gasbranders w orden van
lucht voorzien via de aftakkingen van twee ringleidingen. D e
luchttoevoer naar elke brander kan worden geregeld door gecom 
bineerde snelsluit- en regelafsluiters.
W anneer een brander w ordt uitgeschakeld, w ordt zijn luchttoe
voer eveneens afgesloten. D e hoeveelheid doorgevoerde lucht
w ordt nu geregeld op basis van de oliedoorstrom ing en wel d.m.v.
regelkring q. Deze kring w erkt op dezelfde wijze als die voor de
verbrandingslucht.
Regeling van de koelwatercirculatie
C entraal bedieningspaneel v o o r h e telu ch ttu rb in e in een in du striële e le k 
trische centrale. O p de afb eeld in g kan m en even een s een deel v a n h et h eetw atersysteem zien.
(F o to G u te h o ffn u n g sh iitte )

Fig. 4 toont een schema van het koelwaterregelsysteem voor de
heteluchtturbine. H et koelw ater gaat van koeltoren a, via een
op afstand bediende regelklep en door de twee regelkleppen

Fig. 4. S ch em a tisch o v e r z ic h t van h e t k o e lw a te rsy ste em ,
a. k o e lto r e n 1; b. en c. reg e lk lep p e n ; d. d riew eg sk lep ; e. w a te rk o e le r;
f. sto o m w a rm te w iss e la a r; g. v o o rlo o p te m p e ra tu u r; h. re g e la a r; i. tem p e ra tu u rm ee tp u n t; k. k o e lto re n 2; l. reg elk lep v o o r k o e lw a te r m e t lage
tem p e ra tu u r; m . re g e lk lep v o o r k o e lw a te r m e t hoge tem p e ra tu u r; n. tem p e ra tu u rm e e tp u n t; o. o n ilo o p le id in g ; p. lim ie t-te m p e ra tu u rm e e tp u n t 1;
q. lim ie t-te m p e r a tu u r m e e tp u n t 2.
------------------------ sto o m

c ircu le re n d e lucht
m e t lage

-------------------------koelw ate,-

tem p e ra tu u r

------------------------

k o e lw a te r m e t hoge tem p e ra tu u r
—
" I a fk o m stig van h e t h e e tw a te rn e t
------------------------ k o e lw a te r m e t h oge tem p e ra tu u r
naar h e t h e e tw a te rn e t.

b en c, n aar de koelwaterzijde van voor- en tussenkoeler van de
turbine-inst all atie.
D eze to ren levert eveneens w ater aan andere koelers van de in
stallatie, zoals de generator-, olie- en startcom pressorkoelers.
W arm w ater afkom stig van de retourleiding van h et heetw ater
net van het centrale-verwarm ingssysteem , w ordt door pom pen
m et toerentalregeling via een driewegsklep d, n aar koeler e, tus
senkoeler ZK en voorkoeler VK gevoerd. V anuit de voorkoeler
w ordt het w ater w eer het heetw aternet ingevoerd. Indien de be
hoefte aan warm w ater zo groot is dat de heteluchtturbine d aar
aan niet k an voldoen, kan extra warm w ater in het verwarm ingssysteem w orden gebracht via stoom w arm tew isselaar f. D e regeling
van h et w arm w atersysteem is dan als volgt:
W anneer de vraag n aar w arm te daalt, w ordt de circulatie van
w arm w ater n aar voorkoeler en tussenkoeler te gering om aan
de behoefte te kunnen voldoen. Bij een bepaalde w arm teproduktie, w ordt daarom de tem peratuur bij g (voorlooptem pe
ratu u r) hoger dan de ingestelde w aarde (bijvoorbeeld 90 °C).
R egelaar h regelt dan de driewegsklep d zodanig dat er m eer
w ater d o o r h et heetw aternet gaat circuleren. De stroom koel
w ater afkom stig van toren k w ordt zo geregeld door een klep 1,
die w ordt gestuurd door de tem peratuur bij i, d at de uittreetem p eratu u r van koeler e 40 °C bedraagt. De uittreetem peratuur
uit de tussenkoeler w ordt op 90 °C gehouden door de regelafsluiter
m, die zijn tem peratuurm eetpunt heeft bij n.
In bovengenoem d geval blijven de kleppen b en c open en
w ordt de koelcapaciteit van de koelwaterzijde van voorkoeler en
tussenkoeler volledig benut. De leiding naar de stoom warm tewisgelaars is gesloten, om dat de w arm teproduktie van de hetelucht
turbine voldoende is om aan de vraag te voldoen. Indien de tem 
p eratu u r bij g nog verder zou stijgen, w ordt eerst door regelaar h
klep d volledig geopend en vervolgens de om loopafsluiter o, tussen
toevoer- en retourleidingen, geopend. Deze klep w ordt eveneens
door regelaar h bediend. O p deze wijze kan de hoeveelheid water
die in h et heetw aternet circuleert nog verder worden vergroot. In

dien er meer warmte wordt gevraagd dan door de heteluchtturbine
bij norm aal bedrijf kan worden geleverd, kan het verschil worden
aangevuld door stoomwarmtewisselaars f. In dat geval is de hoe
veelheid circulerend warm water zo groot dat de temperatuur
bij g niet langer op 90 °C kan worden gehouden. Regelaar h
zorgt er dan voor dat eerst klep c volledig wordt gesloten,
waarna afsluiter d zodanig wordt geregeld dat een deel van het
water door de stoomwarmtewisselaars stroomt. Doordat er dan
m inder warm water door de heteluchtturbine circuleert, kan de
tem peratuur van het water weer tot 90 °C oplopen. M aar het
water dat door de stoomwarmtewisselaars stroomt heeft een tem
peratuur van m eer dan 90 °C. Indien echter de vraag naar warmte
nog verder stijgt, en de hoeveelheid stoom in de warmtewisselaars
niet groot genoeg is om het uittredende water tot m eer dan 90 °C
te verwarmen, treedt de temperatuurgrenswaardeschakelaar p in
werking en verhoogt wederom de circulerende hoeveelheid koel
water door de heteluchtturbine. Indien echter de temperatuur van
het water dat van voor- en tussenkoelers afkomstig is, tot bene
den een vooraf ingestelde waarde bij q zou vallen, bijvoorbeeld
beneden 85 °C, dan gaan de kleppen b en c de doorstroming van
koelwater naar voor- en tussenkoeler beperken. D it heeft echter
tot gevolg dat de ingangstemperatuur in de hogedruk- en de lagedrukcompressors stijgt en dat de door de heteluchtturbine gelever
de hoeveelheid warmte groter wordt.
H et hierboven beschreven systeem produceert natuurlijk min
der elektrisch vermogen wanneer m en de verwarmingscapaciteit
opvoert tot boven de nominale waarde.
E r zijn bij dit systeem echter voorzieningen getroffen die inhouden dat de capaciteit van de warm te-produktie kan worden
vergroot tot de piekwaarde die slechts enkele dagen per jaar
gevraagd wordt. Bij hogere ingangstemperatuur van de com
pressor daalt de verplaatste hoeveelheid lucht en de opbrengst
van de compressor.
E en slechte warmte-overdracht, ontstaan door het openen
van een omloopleiding aan de hogedrukzijde van de warmte
wisselaar, zorgt er dan voor dat de lucht die de voorkoeler

B eeld van d e luclitverhitter van een heteluchtturbine-installatie
(F oto GutehoffnungshU tte)

binnenkomt, een hogere tem peratuur krijgt, zodat m en dus een
grotere warm teproduktie verkrijgt. Deze extra verwarmingscapaciteit gaat gepaard m et een overeenkomstige toenem ing
van h et brandstofverbruik. Deze extra warmtelevering w ordt be
grensd door de maximale brandercapaciteit.
H et voor deze installatie gebruikte regelsysteem is voorzien van
Philips indicatie, registratie- en signaleringsinstrumenten die nodig
zijn voor toezicht en statische controle.

Samenvatting
De toepassing van gesloten gasturbinesystemen voor elektrische
centrales en verwarmingsdoeleinden werd beproefd voor con
ventionele brandstoffen; voor gebruik van een kernreactor staat
een systeem op stapel. Deze systemen bieden aanzienlijke voor
delen in vergelijking m et stoomturbines. D e gehele regeling
werd uitgevoerd m et Philips analoge industriële regelapparatuur.
Techniek en Toepassing, Philips Nederland N.V., nr. 34, juni 1969.

ZW ARE KRAAN VERDUBBELT CAPACITEIT VAN OVET
In Tem euzen is onlangs een grote nieuwe drijvende grijperkraan
in bedrijf gesteld. Deze installatie die een der grootste in zijn
soort ter wereld is, kan 500 ton m assagoederen p er u u r uit zee
schepen op kleinere schepen overslaan.
D e kraan werd gebouwd voor het Overslagbedrijf Terneuzen
,,O V E T ” N.V., dat sinds 1957 aan de W esterschelde is gevestigd.
Oorspronkelijk werd dit bedrijf opgericht om de overslag te ver
zorgen uit zeeschepen die de sluizen van het kanaal G ent-Terneuzen niet door konden. Na de voltooiing van de nieuwe sluizen te
Tem euzen bleek het dat zeeschepen met een grote tonnage wel
door de sluizen kunnen doch te veel diepgang hebben om de haven
van G ent of de industrieën langs het kanaal te bereiken.
H et lichten
D it opende een nieuw w erkterrein voor O V E T dat zich, behalve
in de volledige overslag-, stuwadoors-, cargadoors- en bevrachters
werkzaamheden, nu ook heeft gespecialiseerd in het lossen van
grote zeeschepen die in volgeladen toestand de havens aan m inder
diepe wateren niet kunnen bereiken.
De nieuwe drijvende grijperkraan, gebouwd door de N.V. M a
chinefabriek Figee uit Haarlem , valt op door zijn grote trekkracht
en m erkwaardige constructie. H et hefvermogen is nam elijk 16 ton
op een maximum vlucht van 30 meter. De kraan zelf is zes m eter
uit het midden van de lengte-as op een ponton van 36,5 bij 17
m eter gemonteerd. H ierdoor is het mogelijk in de voorste ruim en
van een schip te werken zonder dat de kraanponton voor het schip
uitsteekt en men beschut tegen water en harde wind kan blijven
bij het werken.
Diverse soorten grijpers kunnen op de kraan-arm w orden gem on
teerd om een zo efficiënt mogelijk overslaan van verschillende
m aterialen te verzekeren.
De grote snelheid waarmee de kraan kan werken, te weten hijsen
90 min, zwenken 1,7 tot 1,2 om w /m in en toppen ca. 65 m /m in ,
is van groot belang voor het lossen van schepen. Op deze wijze
namelijk kunnen de m oderne grote zeeschepen van bijv. m eer dan
70.000 ton, met een minimum aan tijdverlies toch de havens van
Antwerpen, Gent en eventueel andere kleinere, havens bereiken.
Z o loste de kraan, die op 27 juni voor het eerst in gebruik w erd
genomen, 16.000 ton van het m.s. M ineral Gent, die m et een la
ding van 66.000 ton erts uit Brazilië voor Sidmar — gelegen aan
het kanaal Gent-Tem euzen — binnenkwam.
Naast de nieuwe kraan werden ook de drie overige drijvende grijperkranen van O V ET ingeschakeld. D e totale capaciteit werd
daardoor op een quantum van m eer dan 20.000 ton p er dag ge
bracht, zodat het m.s. M ineral G ent binnen de kortst mogelijke
tijd zijn weg kon vervolgen.
Enige technische gegevens over de 16-tons drijvende grijperkraan
zijn: Fabrikant: N.V. M achinefabriek Figee, H aarlem - Holland,
capaciteit: 16 ton hef kracht bij een vluchtbereik van 30 meter.
Hijshoogte boven pontondek: pl.m. 20 meter. Laagste grijperstand
onder pontondek: pl.m. 16 meter.
D e bestuurder zit op een hoogte van pl.m. 25 m eter boven de p o n 
ton. D e bewegingen van de kraan worden geheel elektrisch uitge
voerd door Heemaf m otoren 380 volt draaistroom : voor hijsen
en vieren van de grijper: twee m otoren elk 200 pk; voor draaien

van de kraan: twee m otoren elk 53 pk; voor het toppen van de
kraanarm en: twee m otoren elk 27 pk.
D e hijssnelheid is ca. 90 m eter per minuut. D e k raan kan in één
m inuut ruim 1,5 keer ronddraaien. Voor alle bewegingen zijn
veiligheidsvoorzieningen aanwezig.
De kraan is gemonteerd op een ponton onder Lloyd’s toezicht ge
bouwd door: Scheepswerf Jonker & Stans te H .I. A m bacht en ge
ïnstalleerd door: Scheepswerf D e Biesbosch te Dordrecht.
Pontonafmetingen: lang 36,5 m, breed 17 m en diepte 2,20 m.
In de ponton zijn twee Strüver dieselaggregaten elk 400 pk, een
hulp dieselaggregaat van 57 pk m et Strüver schakelpanelen geïn
stalleerd, alsmede tanks voor zoetwater en brandstof, elektrische
apparatuur voor de kraan enz.
Benedendeks bevinden zich de m otorkamer, magazijn en schaft
lokaal, op dek sanitaire voorzieningen, Figee anker- en m eerderen
enz.
De bouw heeft precies 12 m aanden geduurd,
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A S T U D Y OF F U T U R E PASSENGER SHIP
R EQ U IR EM EN TS
B efore getting down to m y subject —
“ T he F u tu re Requirem ents of Passenger
Ships” — it is w orth spending a little
tim e in reviewing the present position and
the p art played by shipping in the main
areas of the world, particularly in crui
sing.
T here has been m uch publicy in recent
times given to th e disposal of m any wellknow n passenger ships either to the
b reak er’s y ard or to other owners for m o
dernisation or conversion. Additionally,
a num ber of wellknown com panies operat
ing cargo/passenger ships have decided
to concentrate on freight and give up
passengers services altogether. T he press,
for som e reason, appear to give great
prim inence to any news of this type. So
it is not surprising th at the ordinary m an
in th e street and even som e in the in
dustry are given th e im pression that
passenger shipping is on the way out and
it is only a m atter of tim e before there
will be very few ships left in service.
If one considers the losses caused through
the last w ar and th e replacem ent pro
gram m e which took place in the post-war
years, it is evident th at m any ships had
to be built quickly to meet th e demand.
I am not saying th at ships built in the
im m ediate post-w ar years w ere unsuitable
— far from it. They were excellent for
their purpose at that time, b u t they were
built in the tradition of the pre-w ar years
and in an era when shipping was very
m uch a form of transport and before
the developm ent of air travel. Who
w ould have thought in 1957 that by
1961, a space of fo u r years, the num ber
of passengers travelling by air would have
exceeded th at by sea, b u t this is what
happened. Also, of course, the tem po of
life was slower. Few, I suggest, appreci
ated the speed of change affecting all of
us, how ever we are, w hatever we do, the
whole aspect of life has changed dram a
tically in the last few years, transport and
the holiday m arket as m uch, if not m ore
so, th an anything else.
T he m ost pronounced change has been
on the N o rth A tlantic betw een Europe
and N orth A m erica where th e total num 
ber of air passengers in 1967 exceeded
5% m illion, an increase of 17.1 % over
1966. The total in 1957 was just over
one m illion and I.A .T .A . forecast for
1980 a further increase of 390 % . The
corresponding shipping figure for 1967
was just over half a m illion com pared
with a m illion in 1957 and I am sorry
to say that the results available for 1968
show an even m ore disappointing figure,
but we m ust take into consideration a
reduction in the num ber of ships opera
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ting on this route and the effect of the
travel restrictions on both sides of the A t
lantic, which undoubtedly have a greater
effect on shipping than air transport.
As to the future on the N orth Atlantic,
it is obvious that the season is not short
er and there will be few, if any, sailings
during the m ain w inter months, but with
the introduction of the Q .E.2 and the
rationalisation of sailings, there is bound
to be an im provem ent. Much will depend
on a new approach to marketing and sel
ling and w hether or not the shipping
com panies are prepared to follow the
airlines with the introduction of prom o
tional fares and other m odem m arketing
techniques. I do not wish to give the
im pression that nothing is being done in
this connection. Promotional fares do
exist and recently there has been a m ark
ed im provem ent in m arketing techni
ques, b u t in my opinion m uch m ore needs
to be done and I would stress the urgent
need for air sea interchange on excursion
fares. M ost shipping companies are pre
pared to co-operate but cannot do so with
out the agreem ent of I.A .T.A . Airlines.
In the long term , I see a successful future
for shipping on the N orth Atlantic but
w ith a new type of ship, which I will
com e back to later.
T he shipping routes to the F ar E ast have
been bedevilled by the Suez Canal situa
tion extending th e route from Europe
even longer round the Cape and this
has resulted in the development of ser
vices across the Pacific via Panam a. Much
of the established passenger trade has
transferred to air but there is a new and
interesting holiday market developing.
T he routes to A ustralia and New Z ea
land have also suffered from the Suez
closure but not to the same extent and
in recent m onths there has been an en
couraging up-turn in bookings and de
m and, facilitated no doubt by heavy
m igrant traffic, but additionally in other
types of travellers in both directions.
T he South A m erican trade has dwindled,
no t so m uch due to the lack of passengers
b u t to the effects of foot and m outh and
trading conditions generally, proving the
route uneconomical for com bined cargo/
passenger operations as evidenced by the
recent w ithdraw al of the three Royal Mail
ships.
T he South A frican route is very en
couraging but, to some extent, this is due
to a reduction in the num ber of ships
in regular service and to the increased
opportunities with so many ships diverted
round the C ape — here again, assisted
and voluntary migration play a large
part.

The Caribbean ex Europe and U.S.A. has
become less well tonnaged in recent years
in liner services but is developing rapidly
in the holiday market.
But it is in cruising that we find the most
encouraging growth. The U.K. cruise m ar
ket has increased from 51,000 in 1961
to 132,000 in 1967, and in 1969 the
number of berths offered will not be far
short of 200,000.
No less than 57 ships will be cruising in
the Caribbean out of the U.S.A. this win
ter offering well over 200,000 berths and
a healthy year-round American and Ca
nadian cruise m arket is developing.
And it is not only from the U.K. and the
U.S.A. that we find this demand fo rh d li-"
days at sea. There is an encouraging mar
ket being built up in South Africa and
Australasian waters and now P & O will
cruise the Chitral from Japan, the
first of what could be a thriving market.
In a different but related sphere, we are
witnessing — to coin a phrase — the car
ferry or short sea route “revolution” . In
the last few years, we have seen numer
ous new routes opened and the intro
duction of some splendid new ships into
this rapidly growing business. Basically,
of course, for the conveyance of private
motor cars, coaches and commercial
transport, but additionally as a means of
transport for millions of passengers. In
the world today, out of all the passenger
ships building, six can be classed as
traditional liner or cruising ships and the
remaining 85 some type of car ferry.
So much for routes and types of opera
tion, but what of the ship of the future?
First, I submit, we must identify the
reasons why existing tonnage is becoming
increasingly unattractive financially to the
shipowner.
1. A ship is a wasting asset with a life
of about 20-25 years.
2. A ship only earns its keep when it
is operational at sea, or in other words,
requires maximum ulisation.
3. A ship is prone to periods of delay
through labour disputes both ashore and
afloat.
4. In addition to amortisation of build
ing — cost — the O.E.2 works out at
something opproaching £. 15,000 a berth.
A ship is adversely affected by increased
running costs, fuel, victualling, dock dues,
insurance, repairs and maintenance.
5. The crew cost expressed as a ratio
to passengers carried bears no comparison
with an aircraft or, for that matter, any
other form of transport.
6. In an age of travel expansion and
competition from subsidised air transport,

it is not possible to fully recover rising
overheads by increased fares.
7. In existing passenger tonnage, the ra
tio of gross tons per passenger is too
high and m uch space is wasted. Tn older
ships, this works out to about 30 tons
per passenger or more but in m ore recent
design this has now been brought down
to about 20-25 tons. One cannot general
ise in this m atter as so much depends on
the route or type of services in which the
ship is engaged.
8. T here has been a tendency to build
too many multiple berth cabins, whereas
the m odern dem and is for singles and
doubles, family or party bookings being
catered for by inter-communicating ca
bins. Even when fully booked, a num ber of
passenger liners are well below capacity
through wasted berths in 3, 4, or even
m ore multiple berth type cabins.
These then are some of the factors facing
the shipowner today. There are, of course,
many others that I have not mentioned
but basically this is the problem. To take
an extrem e case, the Q .E.2 will have cost
nearly £
30 million to build, her
daily running cost including amortisation
is about £ 24.000 and she has accom
m odation for 2,025 passengers. If you
now take into account that whilst
cruising she will only carry 1,400 pas
sengers and at no time during h er except
ed life can she possibly operate 360 days
a year or at 100 % load factor, you
will see the size of the problem , and in
this new ship full advantage has been
taken of autom ation permitting the
maximum saving in manpower. Even so,
she will carry a crew of 906, a ratio of
72.23 passengers when fully booked.
Now let’s look at the m arket of the
future. T have already m entioned that
I.A .T .A . expect the num ber of air pas
sengers on the North Atlantic to increase
by nearly 400 % by 1980 and all
reports indicate that tourism is the world’s
fastest growing industry. W e are also told
that the w orld’s population is likely to
double itself in the next 20 years, and
with increased affluence and leisure time
the m arket is expanding all the time and
let there be no m istake the num ber of
those travelling by sea is also expanding.
The demand for sea travel is a continuing
one but I am of the opinion that the
role of the ship is now m uch m ore clearly
defined into three m ain categories.
A. Passenger services on the m ain ship
ping routes, particularly between Europe,
South A frica and from N orth Am erica
across the Pacific. T he vessels employed
on these routes will be designed for the
dual purpose of fast passenger transport
in a holiday cruise atm osphere and for
local cruising at destination.
B. L uxury cruising ships offering the ul
tim ate in perfection and operated accord
ing to season in different hemispheres,
catering for those to whom time and

money are of little consequence in a p ri
vate yacht type of atmosphere.
C. The holiday cruise ship, a logical
development of the Reina del Mar type
of operation, catering for the popular
market at popular prices and very much
in competition with the shore based pack
age holiday as we know it today and,
in this category, I see the present car
ferry or 'short sea operator setting the
pace.
It will be obvious that in all three cate
gories there m ust be revolutionary chan
ges in design, not only to cater for
changing public dem and but also to
bring down the already too high building
and operating costs.
What then are the requirements? Division
by class should go, in favour of one class
ships, be they luxury, first or, as C unard
now calls it, cruise class.
Cabins should be provided in single and
double standard unit construction, all
with private facilities and with a reason
able num m er of flexible intercom m unica
ting bulkheads to cater for families.
Public rooms m ust be designed in such
a way th at configuration can be chang
ed according to dem and in m uch the
same way as airlines alter their seating
capacity.
The ships should offer a full range of
amenities and variety of attractions that
would normally be available to the visitor
or holidaym aker in a city or holiday
resort. Too m any of our present ships
lack variety of choice. Large lounges,
bars and lido decks m ay have been
suitable a few years ago but the present
demand is for a smaller intim ate atm os
phere, best explained, I think, by exam 
ining what we all look for when staying
away from home. The small cocktail bar
with atm osphere, the specialised restau
rant, the unusual nightclub, the bistro
and, for the young in heart, the dis
cotheque or skittle alley.
Entertainm ent should be professional
and to the highest standard and m ore
advantage could be taken of local enter
tainm ent whilst in port.
Shore excursions could be im proved and
controlled by the shipping companies and
not left to a local agent who, apart from
laying on the usual coach excursions sel
dom uses his imagination to give the pas
sengers what they really want, inevitably
leaving some of the m ore individually
minded to be exploited by local taxi
drivers, guides, etc.
The whole question of catering is an
intriguing one and for those ships in liner
service it is unlikely that the present allin system can be bettered in spite of its
high cost in m anpower bu t it could be
that the catering side should be put out to
catering specialists in much the same way
as the airlines and airport authorities,
although I can see little advantage in
doing this as a means of reducing costs
enabling fares to be kept in check.

But when it comes to the holiday ship,
there would appear to be advantages in
selling a voyage or cruise on a per diem
basis for transport, cabin and emenities,
the passenger paying for meals in much
the same way as they do in some car
ferries, but this would m ean the provision
of different grades of restaurant from
exclusive luxury down to basic cafetaria.
D iners Fugazy, as G eneral Sales Agents
fo r the Am erican E xport Isbrantsen
Line, have been experim enting with
this idea in the Independence during
1968 and, from all reports, it appears
th at they have with a certain m easure
of success, though whether they have
found it economically attractive is not
known. As a psychological incentive to
first time travellers, this scheme obvious
ly has its appeal but in practice the cost
to the passenger could well prove to be
higher than the all-in rate. The fact that
Diners Fugazy have not yet decided
to1 convert the Constitution to the same
basis and are now offering a choice be
tween European or A m erican Plan in
the future sailings of the Independence in
dicates that the idea has not been a
com plete success.
The idea of operating ships in the M edi
terranean, Caribbean, and other sunny
areas, feeding passengers by alternative
forms of transport, has caught on in a
big way and many shipping companies
are now expanding their fly/cruise pro
grammes. There are undoubted attrac
tions to the shipowner from operating
ships in generally fine weather and at eco
nom ical speeds, coupled with quick turnrounds, and there is no doubt that we
shall see much more of this in the future,
particularly when the Boeing 747 Jum bo
jets are in service. Organised on a charter
basis, high load factors could be obtained
and considerable cost savings m ade but
from the passenger’s point of view, apart
from the attraction of joining your float
ing hotel in the sun in a m atter of hours,
a num ber of the established advantages of
sea travel are multified. The well-known
slogan “Getting there is half the fun”
is a case in point, and w hat about the
reduced baggage allowance? M y Fair
L ady will have to think twice about
taking a different dress for every day of
the voyage.
I now intend to do' a little crystal gazing
to illustrate the kind of new ships I have
in mind.
T he Holiday Cruise Ship
H er vital statistics could be something
like this: 15,000-20,000 tons; accommo
dation for between 1,000-1,200 pas
sengers; economical cruising speed about
20 knots.
She would be one class Tourist. Accom 
m odation would be standard unit con
struction and as far as possible all cabins
would be alike with shower and toilet
and the bulk of the accom m odation con

fined to two d eck s. Public rooms would
be spread over tw o decks with moveable
bulkheads p e rm ittin g adjustm ent of size
as required, sim ilar to the ballrooms and
restaurants in a n u m b e r of m odern hotels.
There would be p len ty of recreation deckspace, perhaps facilitated by placing the
engine room aft and, of course, a cinema/
theatre, sw im m ing pools and lido deck.
So far, not so v ery different from the
passenger liner a s we know it today. The
m ain alteration m a y well be in the way
the ship is b e rth e d . I visualise her being
sold at one fa re and not by cabin num 
ber, with a lim ited num ber of superior
cabins available for prior reservation on
paym ent of a f a r e prem ium .
T here would b e a num ber of restaurants
with individual c h a ra c te r offering a varie
ty of choice. U n i t construction furniture
in multiples of tw o .
As regards itin e ra ry , this new ship would
operate co n ventional cruises according to
season in co rp o ratin g long weekend or
mini-cruises, re g u la r 14 day round trips
and at certain tim e s of the year extended
cruises of up to a m onth or so duration.
She m ight also^ b e em ployed for conven
tions or conferences in port or at sea.
T here is a g ro w in g dem and for this fa
cility.
So m uch for th e m ass m arket — now let’s

look at the luxury or first class ship.
She will be smaller, about 10,000-12,000
tons, speed 20 knots, be one class
First, carry about 400-500 passengers,
accom m odation will be the equivalent of
the m odern luxury hotels of today offering
every com fort and facility. Again using
modern unit construction methods, achie
ving individuality through variation of
colour scheme and general decor.
Public rooms would be sumptuous with
the accent on com fort and good taste.
Large areas broken up to provide indivi
dual lounges, cardrooms, libraries etc.
In all other respects, she would be very
similar to the tourist ship in amenities
but she would offer grill rooms and other
specialised restaurant catering for the
gourmet. T he hotel reservation system
would be feasible but, considering the
nature of this ship, it is likely that establish
ed choice of cabin procedures would
continue.
As regards itinerary, this ship would be
suitable for operation in liner service on
the main shipping routes during the high
seasons, she might well operate on the
N orth A tlantic during the European
summer and be employed to South Africa
or A ustralia during the winter. Addition
ally, specialised cruising in the Caribbean
or Greek Islands, either in the fly/cruise

basis or conventionally would find suitable
employment during the shoulder months
and again she would have considerable
appeal for convention or congress work.
I have little doubt that such a ship would
attract sufficient business to prove her
economic viability to earn a very worth
while return on capital.
Paradoxically, in this age of economic
stress, the demand for the quality product
is even more pronounced than ever be
fore but as so m uch depends on service
and the attitude to service, the standard
of her crew m ust be of the highest order.
Finally, I suggest that we shall see joint
ownership and operation of passenger
ships in much the same way as the latest
developments in the container world and
such combines will almost certainly be
international.
To sum up, the sea travel market will
continue to enjoy its share of the tourism
expansion. I am convinced that new
ships will be build and that new
ways will be found to effect economies
in building and operation. M uch more
needs to be done in market research and
in marketing and selling, but in this space
age of high speed living I am more than
ever convinced in the successful employ
ment of passenger ships for many years
to come.

O C EANIC: STERKSTE SLEPER TER WERELD

De Bugsier-, R eed erei- und BergungsA G te H a m b u rg heeft de bij de
Schichau-W erft in B rem erhaven gebouw
de zeesleepboot Oceanic in dienst ge-

steld. M et zijn voortstuwingsvermogen
van 17.500 is dit schip veruit de sterk
ste zeesleper ter wereld. De tot dusver
sterkste was de voor Amerikaanse reke

ning gebouwde en onder Liberiaanse
vlag varende A lice L. Moran van 9.600
pk.
Het schip zal worden gestationeerd in
Brest om van daaruit hoofdzakelijk te
worden ingezet voor de verplaatsing van
booreilanden in het Noordzeegebied.
De Oceanic m eet 2046 brt en is uitge
rust met twee D eutz diesels, die samen
een machinevermogen ontwikkelen van
17.500 pk. D e dienstsnelheid bedraagt 22
knoop en de trekkracht aan de tros 152,5
ton. Bij een bunkercapaciteit van 1250
ton bedraagt de actieradius 18.000 mijl.
Het schip kan van Hamburg zonder te
bunkeren heen en terug naar New York
varen en dan nog eens terug naar New
York! Een 600 p k Tornado boegstraalroer verhoogt de manoeuvreerbaarheid.
Behalve een bemanning van 28 koppen
kunnen in noodonderkomens 60 schip
breukelingen w orden ondergebracht. Be
schut tegen weer en wind kan van boeg
tot hek iedere ruim te en ieder punt aan
boord onderdeks worden bereikt.
De hoofdafmetingen zijn: lengte resp.
87,58 en 78 m, breedte 14,95 m, holte
in de zijde 7,3 m diepgang 6,05/7,4 m.

„V E R J O N G IN G S K U U R ” V A N

DE S O W JE T -H A N D E L S V L O O T

U it h et Inform atie Bulletin van de A m bassade van de USSR
in N ederland halen wij het volgende aan:
N ikolaï Bykow, lid van het m inisteriële college voor de koop
vaardijvloot der USSR en hoofd van de afdeling opdrachten
van en toezicht op deze vloot, deed in een gesprek m et pers
vertegenwoordigers de volgende mededelingen:
— W at het tem po van de vlootvernieuw ing betreft, neem t de
Sowjet Unie thans een der eerste plaatsen ter w ereld in.
— R uim 80 »/o van de Sowjet-koopvaardijvloot bestaat uit sche
pen m et een leeftijd tot 10 jaar. D e kern van de vloot bestaat
u it snelvarende oceaanschepen van grote tonnage; zestig procent
van deze schepen ontwikkelt een snelheid van ruim 14 knopen
per uur. A lleen reeds in het laatste 10-tal jare n kreeg de vloot
er achthonderd vrachtschepen bij m et een deadw eight van 7 y2
m iljoen ton. Jaarlijks wordt de Sowjet-handelsvloot m et 800.000
a 1 m iljoen ton deadweight uitgebreid.
V oor het nieuwe V ijfjarenplan is de bouw beoogd van grote
vaartuigen voor het houttransport, elk van 12.000 to n d ead
weight; van schepen voor het containertransport, welke 500 a
600 containers elk van 20 ton kunnen vervoeren; verder grote
tankers, variërende van 35.000 tot 120.000 ton; schepen voor
het transport van wijnen en cognacsoorten van hoge kwaliteit,
afkomstig uit Algiers, Bulgarije en uit andere landen; gas-transportschepen voor het vervoer van m ethaan; vaartuigen speciaal
voor vrachten van chemische sam enstelling; hulp- en opleidings
schepen; koelschepen voor allerhande produkten en schepen m et
geringe diepgang. Ook zullen er aan de vloot grote passagiers
schepen en ijsbrekers worden toegevoegd en overzetveren voor
spoor-vrachtwagons t.b.v. Sachalin en van andere eilanden.
— D e Sowjet Unie krijgt een snelvarende vloot voor regelm atige
lijndiensten. De voor dit doel gebouwde schepen kunnen 23 a

24 knopen per uur (41,4 km) maken. O p de grote schepen
zullen voor de voortstuwing straalpijpen w orden toegepast. D e
snelheid dier schepen k an daardoor m et 10 a 15 % w orden
verhoogd. V erder zal er aan de algehele autom atisering der
vaartuigen gewerkt worden.
— M et de groei van het overzeese transport der USSR ver
schijnen speciale dubbeldeksschepen van 35 a 40.000 ton voor
het vervoer van auto’s; voor dat van technische installaties die
grote afmetingen bezitten; voor hout- en pakkettransport, als
ook schepen van een gecom bineerd type — van 50.000 to n —
voor het vervoer van bulkgoederen en vloeistoffen. D e vloot
van koel- en passagiersschepen zal op intensieve wijze w orden
aangevuld.
— M et het oog op de toekom stige ontwikkeling van h et to e
rism e is de bouw van schepen van het pont-type voor toeris
tische reizen zowel in h et land als daarbuiten onder handen
genomen. Eén van de dekken van een dergelijke veerboot zal
plaats bieden aan 250 auto’s. Bovendien kunnen zij 800 a
1400 passagiers m eenem en. E r is voorzien in de bouw van
passagiersschepen, die 500 toeristen en 50 auto’s kunnen tran s
porteren.
— O p de lokale passagierslijnen der USSR zullen vaartuigen
van een nieuw type verschijnen; deze zullen op luchtkussens
varen en een snelheid to t 17 knopen kunnen ontwikkelen. T en
slotte zij m edegedeeld dat zal worden voortgegaan m et de bouw
van vaartuigen, voorzien van onderwatervleugels en m et grote
kwaliteiten voor de vaart op de open zee. V oor deze vaartuigen
heeft zich in het buitenland reeds een behoorlijke vraag o n t
wikkeld.
L eonid G rankow (APN).

VEERBOOT
„PRINS W ILLEM ALEXANDER”
TE W A TER GELATEN
In tegenw oordigheid van de Commissaris der K oningin in Z ee
land, mr. J. van A artsen en zijn am btsgenoot van Z uid-H olland,
mr. J. Klaasesz, is op 5 juli 1969 de tweede dubbeldeksveerboot
voor de W esterschelde te water gelaten bij N.V. Scheepswerf en
M achinefabriek D e M erw ede te Hardinxveld.
H et vaartuig werd gedoopt m et de naam Prins W illem Alexander
door mevr. H. S. F. Schorer-Teding van B erkhout u it M iddel
burg, echtgenote van jhr. m r. T. A. J. W. Schorer, lid van
G edeputeerde Staten van Zeeland.
In de eerste m aanden van 1970 zal dit schip dienst gaan doen
op h et traject K ruiningen-Perkpolder. D aar is de eerste dubbel
dekker, de Prinses Christina, nu al 2 jaar vrijwel onafgebroken
in bedrijf, zodat die aan een onderhoudsbeurt toe is.
De Prins W illem A lexander heeft een lengte van 113,60 m, de
breedte is 18,55 m, holte 6,75 m en diepgang 4,65 m.
D e voortstuwingsinstallatie bestaat uit 4 M .A .N .-dieselm otoren,
elk m et een verm ogen van 1700 pk bij 500 toeren p er m inuut.
Zij drijven generators aan die elektrische stroom opw ekken voor
de voeding van 2 elektrom otoren. Deze elektrom otoren drijven
de twee schroeven aan, w aarvan er één voor en één achter aan
het schip is bevestigd. D e m axim um snelheid is 17,5 knoop en de
dienstsnelheid 16 knoop.
E r zijn aan boord 2 rijdekken boven elkaar, m et een gezam en
lijke oppervlakte van pl.m . 2500 vierkante m , w aarop plaats is
voor een kleine 300 personenauto’s.

SCH EEPSM ETIN G SC O N FER EN TIE 1969
V an 27 mei tot 23 juni 1969 vond onder auspiciën van de InterG overnm ental M aritim e Consultative Organization flM CO) te
Londen een internationale scheepsmetingsconferentie plaats met
de bedoeling te komen tot een universeel systeem van scheepsmeting.
Reeds verscheidene jaren was een Subcommittee van IM CO met
de bestudering van dit onderwerp belast. Het Subcommittee kwam
echter niet tot een duidelijke conclusie, daar in haar opdracht
o.m. was vermeld, d at het nieuwe systeem ongeveer gelijke tonnagecijfers m oest opleveren als de bestaande systemen. D aar deze
systemen onderling vrij grote verschillen vertonen, was aan deze
opdracht moeilijk te voldoen. A an de Conferentie kon derhalve
niet een bepaald systeem worden voorgelegd,doch werd
een
drietal geheel uitgewerkte voorstellen ter nadere overweging toe
gezonden. Twee van deze systemen waren te beschouwen als een
vereenvoudiging van het bestaande Oslo systeem; het derde ging
uit van de w aterverplaatsing en het totale ombouwde volume van
het schip. Als am endem enten hierop werden nog naar voren
gebracht het baseren van de meting alleen op de waterverplaat
sing, of alleen op de deadweight.
U iteindelijk heeft de Conferentie besloten tot een metingssysteem,
w aarin de bruto tonnage afhankelijk is van het totale scheepsvolume en de netto tonnage van het volume der laadruim en (even
tueel voor passagiersschepen aangevuld met de inhoud der passagiersverblijven).
De formules luiden aldus:
B ruto tonnage = G T = K XV
Ad
N etto tonnage = N T = K 2 V,.
3D
N2
Nt -

10

Hierbij geldt, dat:
V = het totale volume van alle besloten ruimten van het
schip in kubieke meters
K t = 0.2 + 0.02 log! o V
K2 =
Vc =
_

0 . 2 + 0 . 0 2 log!o F (.
het totale volume van de laadruimen in kubieke
meters
1.25 ^ +

J ^ 0

10.000
D =
d =

holte volgens de mal midscheeps in meters
diepgang tot basislijn midscheeps in meters

NI E UWE UI TGAVEN
„Kriegsschiffe in 5.000 Jahren”,
d o o r D o n a ld M a c in ty r e en B a sil W . B a th e

Verlag Delius, Klasing & Co. Bielefeld
Berlin Afm. 25 x 28 x 3 cm, 272 blz., w aar
van ca. 158 met fig.
Prijs 88 DM.
In dit uitstekend verzorgde werk beschrijft
de hoofdauteur Captain M acintyre de ont
wikkeling van het oorlogsschip vanaf de tijd
van de invoering van de stoommachines tot
heden. D it deel beslaat bijna 200 bladzijden.
A an dit hoofddeel gaat een historische be
schouwing vooraf van de hand van de
co-acteur Basil W. Bathe waarin hij achter
eenvolgens behandelt de oorlogsschepen in
de oudste tijden, de Scandinavische schepen
uit de 3e eeuw voor Chr. tot de 9e eeuw na
Chr., de schepen uit de Middeleeuwen, de
geroeide schepen uit de 16e-18e eeuw, de
bewapening van zeiloorlogsbodems, de G al
joenen en de ontwikkeling van de schepen

Ni =

aantal passagiers in hutten met niet meer dan
8 slaapplaatsen
AL = aantal overige passagiers
N i + Wo — het totale aantal passiers, dat het schip mag ver
voeren als aangegeven in het betreffende certificaat;
wanneer Aj + AL minder dan 13 is, zullen Aj en
AL beschouwd worden als 0.
Als beperkende bepalingen gelden voorts dat:
Ad
3D
Ad

> 0.25 G T terwijl N T ^ 0.30 G T moet zijn:
3D
Zoals uit deze formules blijkt, houdt de bruto' tonnage dus geen
rekening meer met de open-shelter-deeker. Dientengevolge zullen
de cijfers voor de bruto tonnage van dit scheepstype volgens de
nieuwe meting belangrijk hoger uitkomen. In het cijfer voor de
netto tonnage wordt door middel van de verhouding (Ad : 3D )2 nog
wel rekening gehouden met de diepgang en dus met het openshelter-deck concept.
De opgestelde conventie zal van kracht worden twee jaar na de
datum, waarop 25 landen met gezamenlijk totaal minstens 65 %
van de wereldtonnage deze hebben geratificeerd.
De nieuwe conventie is van toepassing op schepen van meer dan
24 meter lengte en bestemd voor de internationale vaart, waarvan
de kiel gelegd is op of na datum van de inwerkingtreding van de
conventie. Bestaande schepen, tenzij deze in belangrijke mate
worden gewijzigd, behouden hun oude meting nog tot 12 jaar
na de datum van inwerkingtreding.
Bij het maken van de vereiste berekeningen kan van de computer
gebruik worden gemaakt.
Zoals hiervoor reeds opgemerkt, is voor de netto tonnage de
mogelijkheid voor open/closed-shelter-deckers ingebouwd. Wijzi
ging naar een groter tonnage gaat automatisch direct in nadat de
reder vergroting van de diepgang tot maximaal de closed diep
gang heeft aangevraagd. Vermindering van de tonnage kan echter
eerst plaatsvinden 1 jaar na de datum van uitgifte van de voor
gaande meetbrief. Vanzelfsprekend zal het schip van meetbrief
veranderen wanneer het onder andere vlag gaat varen, van eige
naar verandert, een belangrijke verbouwing ondergaat, of van
speciale dienst verandert zoals bij overgang van vracht- naar
passagiersvaart, b.v. in de pelgrimvaart.
Wij menen met deze korte samenvatting van de nieuwe regels,
die in de praktijk een belangrijke werkbesparing betekenen, te
kunnen volstaan.

K , Vr

met drie dekken voor geschut, waarvan de
zo ongelukkig aan zijn eind gekomen
Wasa een voorbeeld is.
Niet alleen de ontwikkeling van de schepen
wordt besproken, m aar ook het gebruik van
de vaartuigen en de marinetactiek. Dit eer
ste deel wordt besloten met de ontwikkeling
in de 18e eeuw en de eindfase van de bouw
van oorlogszeilschepen.
Het hoofddeel beschrijft vervolgens de ont
wikkeling van het scheepsvoortstuwingswerktuig en de toepassing op oorlogsschepen.
Ter sprake komen ook de invoering van ge
schut van groot kaliber en de bescherming
van de schepen door zwaardere bepantsering
in de „vóór-dreadnought” en de „dreadnought” periode. De ontwikkeling van de
stoomturbine speelt een grote rol bij de
steeds toenemende vermogens voor de voort
stuwing van de grote oorlogsschepen of de
zeer snelle kleinere schepen.
De gehele scheeps- en bewapeningstechnische ontwikkeling voor, tijdens en na de
eerste wereldoorlog wordt besproken alsmede

de geraffineerde ontwerpen der schepen in
de periode tussen de le en 2e wereldoorlog.
De invloed van deze laatste oorlog en de ver
fijnde technieken in de periode daarna tot
heden worden tenslotte in een aantal hoofd
stukken vermeld.
De vertaling uit het Engels in het Duits is
verzorgd door Dieter Jung.
Een aantal marinedeskundigen uit vele lan
den hebben bijdragen geleverd aan de ver
schillende hoofdstukken.
Van de 272 bladzijden zijn er 158 ingenomen
door zeer fraaie figuren, foto’s of teke
ningen. Veel interessante afbeeldingen van
schepen en van schepen of vloten in actie
zijn opgenomen. Een groot aantal daarvan is
in kleuren weergegeven.
Voor allen die belangstelling hebben voor de
geschiedenis van marineschepen en de tech
nische ontwikkelingen daarvan is dit boek
zeer aan te bevelen. De prijs van het keurig
uitgevoerde werk is met 88 DM K zeker niet
te veel.
Prof. ir. J. H. Krietemeijer
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N E D E R LA N D S E V E R E N IG IN G V A N T E C H N I C I

OP SCHEEPVAARTGEBIED

Programma van lezingen voor het najaar 1969 en het voorjaar 1970

,,Ergonomie en de brug van een vissersvaartuig”
door Ir. H. Schuffel.
di 23 september Groningen
do 25 september Rotterdam
vr 26 september Amsterdam
„Toepassing van z.ware olie bij medium- en snellopende die
selm otoren’
door Dipl.-Ing. D. Grabbe di 21 oktober
Groningen
van Blohm & Voss A.G., do 23 oktober
Rotterdam
Hamburg.
vr 24 oktober
Amsterdam
„Tewaterlaten van zeer grote schepen”
door Ir. J. Ch. de Does en do 27 november Rotterdam
medewerkers.
vr 28 november Am sterdam
„M oderne inzichten betreffende elektrische installaties aan
boord van schepen”
door Prof. Ir. L. A. Fontein di 27 jan. 1970 Groningen
en/of een zijner medewer- do 29 jan. 1970 Rotterdam
kers.
vr 30 jan. 1970 Amsterdam

N IE U W S B E R IC H T E N
PERSONALIA
Nieuwe Executive Director bij
Lloyd’s Register of Shipping
Lloyd’s Register of Shipping te Londen maakt
de aanstelling bekend van mr. Colin Merriam Glover, T. D., M. A., oud 57 jaar, tot
Executive Director. Hij volgt in deze functie
mr. W. C. G. Knowless op, die op dienst
reis in Indonesië in januari 1.1. van dit jaar
overleed.

Mutaties bij De Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij N.V., Rotterdam
Met ingang van 31 juli 1969 heeft de heer
ir. J. J. M. Sluys, in verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn
functie als directeur der vennootschap neer
gelegd.
Als zijn opvolger is met ingang van 1 augus
tus a.s. tot directeur benoemd de heer ir. L.
van der Tas.
In de plaats van de heer Van der Tas werd
tot Hoofd van de Reparatie-afdeiing be
noemd de heer J. C. Melcherts.

„Ontwerpen van visverwerkingsschepen en hun fabrieksinstallaties”
door enkele m edew erkers do 26 febr. 1970 R otterdam
van N.V. Kon. Mij. „D e vr 27 febr. 1970 A m sterdam
Schelde”, Vlissingen.
„Ontwikkeling van de toepassing van kernreactoren bij de
scheepsvoortstuwing” (met pre-prints)
door Prof. Ir. W. Vinke.
di 17 mrt. 1970 G roningen
do 19 mrt. 1970 R otterdam
vr 20 mrt. 1970 A m sterdam
„Sturen en stuureigenschappen van zeer grote schepen”
door Prof. Ir. J. G erritsm a do 23 april 1970 R otterdam
en/of enkele van zijn m ede- vr 24 april 1970 A m sterdam
werkers.
Bovenstaand programma zal in „Schip en Werf” worden herhaald.
Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien
zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.
Het bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden,
gelieve nien dus alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

Programmawijzigingen bij de
Koninklijke Machinefabriek Stork N.V.,
Hengelo
In de „Stork Fabrieksbode” no. 26, kondigt
de directie aan niet langer de hoge kosten,
welke verbonden zijn aan de ontwikkeling
van de kruiskopmotor, verantwoord te vin
den. De vraag naar steeds krachtiger een
heden, felle concurrentie, het weer opbloeien
van stoomturbine-installaties en de vraag
naar middelsnellopende motoren welke thans
ook tot hogere vermogens kunnen worden
geleverd, maakt de kans tot terugverdienen
der gemaakte ontwikkelingskosten, zeer klein.
Hoewel de nog bestaande modellen op aan
vraag bij redelijke prijs nog wel geleverd zul
len worden, zal de kruiskopmotor geleide
lijk uit het leveringsprogramma van de firm a
verdwijnen.
In dezelfde „Stork Fabrieksbode” is de be
kendmaking geplaatst van een overeenkomst
met De Laval Turbine Inc., Trenton, New
Jersey in de Verenigde Staten om, als aan
vulling op het eigen programma, centrifugaalcompressoren en stoomturbines voor de pe
trochemische en chemische industrie te leve
ren volgens constructies van De Laval.
De overeenkomst heeft ook betrekking op
De Laval ketelvoedingpompen van het zgn.
barreltype en voor grote capaciteiten.
De Machinefabriek Stork zal deze produkten
vervaardigen en verkopen in Europa en in
andere delen van de wereld in nauwe samen
werking met De Laval Turbine Inc.

40-jarig jubileum W. J. Sijgers
Op 1 september 1969 zal de heer W. J.
Sijgers, chef van de afdeling Scheepsmontage
en -Service. 40 jaren in dienst zijn van de
Koninklijke Machinefabriek Stork N.V. te
Hengelo.
T er gelegenheid van dit jubileum zal de heer
Sijgers recipiëren in de Sociëteit van de N e
derlandse Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied,
Groothandelsgebouw,
Stationsplein 45 (ingang A) te Rotterdam, op
donderdag 4 september a.s. van 16.00 tot
17.30 uur.

Nederlands Normalisatie-Instituut,
Rijswijk (Z.H.)
Benamingen voor dekken van schepen
Onder bovenstaande titel heeft het N eder
lands Normalisatie-Instituut (NNI) de norm
N EN 3515 gepubliceerd, die behalve de be
doelde benamingen ook de Engelse, Franse
en Duitse equivalenten van de benamingen
geeft. Het geheel wordt verduidelijkt met
schematische schetsen. De norm is gebaseerd
op de Zweedse werfnorm VIS 22. Exempla
ren van deze norm zijn verkrijgbaar bij het
Nederlands Normalisatie-Instituut, Polakweg

5, Rijswijk (Z.H.) tegen onderstaande prij
zen: Niet-Contribuanten: ƒ 6,75; C ontribu
anten: ƒ 4,50. Studerenden, docenten en on
derwijsinstellingen ƒ 2,75. Bij aantallen gel
den belangrijke kortingen.
Nieuw kantoor van
Overseas National Airways op Schiphol
Overseas N ational Airways, de American
supplemental carrier, heeft zijn kantoor ge
opend op Schiphol. T ot Regional Sales
D irector is benoemd de heer Peter D unk jr.
H et kantoor is in:
Kam er 2356, Stationsgebouw Schiphol Cen
trum ; tel. (020) 15 78 17 en 15 80 43. Telex
12207. SITA-adres SPLSSOV; A FT N -adres
EHAM ÖV.
Peter Dunk, 33 jaar oud, heeft reeds 12 jaar
ervaring in de luchtvaart. Tussen 1961 en
1968 was hij operations manager van A irlift
International Inc. voor Europa, gestationeerd
in Frankfort, Berlijn en Rome. Tevens heeft
hij gewerkt in: N oord A frika, Turkije, het
V erre Oosten, Amerika en Canada.
Overseas National Airways is één der groot
ste charterm aatschappijen ter wereld. De
vloot bestaat uit 4 Super DC-8 jets (250
plaatsen), 2 DC-8-55 jets (180 plaatsen of
vracht) en 8 L-188 Electro turbo props
(vracht). In bestelling zijn thans 3 D C-10F
(wide bodied jet aircraft) en 1 DC-8. De staf
van de firm a over de gehele wereld telt 900
personen.
Afgelopen jaar werden 278.523 passagiers
vervoerd, hetgeen neerkomt op een totaal van
797.196.000 mijl. Het hoofdkantoor is ge
vestigd op de John F. Kennedy luchthaven te
New York. In totaal zijn er 18 kantoren in
Amerika, Europa en het Verre Oosten.
De firm a heeft een order geplaatst op een
14.000 tons schip hetwelk ’s zomers in de
Middellandse Zee zal varen en in de w inter
in de Caribische Zee. H et schip wordt ge
bouwd in Rotterdam.
Overseas National Airways heeft tevens aan
deel in de ontwikkeling van een hotel in
Nassau. In de toekomst zullen ook in andere
landen hotels worden gebouwd.

Wijzigingen in de „Rules” van
Lloyd’s Register of Shipping
D e Technische Commissie van Lloyd’s Regis
ter heeft verschillende wijzigingen aanbevolen
in de „Rules fo r the C onstruction of Ships” .
O nder deze wijzigingen valt een herziening
van de m ethode voor de berekening van de
dikte van de zij-huidbeplating, die voor grote
tankers tot een aanmerkelijke verm indering
in gewicht zal leiden. D it is mogelijk gewor
den, om dat de berekeningsm ethode voor de
schuifspanning in de huidplaten en langsschotten in de laatste tijd verbeterd is.
A ndere veranderingen in de Rules voor
schotten en inwendige constructie-onderdelen
bij tankers zullen een betere verdeling van
het m ateriaal van de rom p to t gevolg hebben
m et overeenkomstige verlaging van h et ge
w icht aan staal.
M et het oog op de toenem ende toepassing van
directe structurele analysis m et behulp van
een com puter voor de bepaling van de huidverstijvingen w ordt nu in de Rules voor
dubbele bodem s speciaal verm eld, dat der
gelijke berekeningen te r goedkeuring kun
nen w orden aangeboden. D e Society heeft de
nodige com puter-program m a’s ontwikkeld',
die door scheepsbouwers en -ontwerpers op
hun wens gebruikt kunnen worden. A lterna
tief kunnen procedures, die door de bouwers
ontwikkeld zijn, goedkeuring verkrijgen.
H e t hoofdstuk over de hoofd- en hulpm achines is herzien en volledig nieuw opgezet. V an
de gelegenheid is gebruik gem aakt om de inhoud te wijzigen en te m oderniseren en het
geheel w ordt n u in een logischer opzet voor
gesteld.
Bovendien is het hoofdstuk, dat betrekking
heeft op m aterialen voor ketels, drukvaten
en machine-constructie en dat in 1966 in 
grijpend herzien was, aangevuld als gevolg
van onlangs opgedane bedrijfservaring.

Nederlanden. M et twee zuigbuizen kan de
W. D. Gateway baggeren tot op een diepte
van 30 m eter. D e beide baggerpompen wor
den door elektrom otoren aangedreven.
In de m achinekam er staan twee M.A.Nhoofdm otoren van 65.000 pk. Drie hulpmotoren drijven wisselstroomgeneratoren aan
voor de voeding van het boordnet. Op het
achterschip bevindt zich accommodatie voor
een bem anning van 50 koppen. In het najaar
zal de sleepzuiger aan zijn werk gaan.
Proeftochten
Op de Eems is een geslaagde proefvaart ge
m aakt m et het motorvrachtschip Andre dat
is gebouwd bij de N.V . Scheepswerf „Westerbroek” voorheen J. G. Bröerken, te Westerbroek (Gron.) voor de rederij Schepers te
A schendorff (Oost Friesland). De Andre be
hoort tot h et shelterdek-type en heeft een
draagvermogen van ongeveer 800 ton bij 299
bruto reg. ton. D e voornaamste afmetingen
bedragen: lengte over alles 61,30 meter, leng
te tussen de loodlijnen 55 meter, breedte op
spant 10 meter, holte tot hoofddek 3,10 meter
en holte tot shelterdek 5,60 meter. Het schip
is voorzien van twee masten en twee laadbo
men met een hijsvermogenvan 3 tot 5 ton die
worden bediend door hydraulische lieren.
Benevens de nodige motoren voor de aandrij
ving van pom pen en compressoren staat in de
m achinekam er een S.K.L.-dieselmotor opge
steld van 1160 pk, die geheel vanaf de brug
kan w orden bediend. Tijdens de proefvaart
is een snelheid behaald van ongeveer 12 mijl.
De uitrusting is geheel modern en bestaat
o.m. uit: radio-telefonie, echolood, richtingzoeker, radar, automatische piloot, hydrau
lische stuurinrichting, oliegestookte centrale
verwarming, warm - en koud stromend water
etc. D e bouw geschiedde onder toezicht van
Klasse G erm anischer Lloyd.

De Gardience behoort to t het gladdek-type
en heeft een draagvermogen van ongeveer
620 ton. De voornaam ste afmetingen bedra
gen: lengte over alles 47,75 meter, lengte
tussen de loodlijnen 44 meter, breedte op
spant 8,70 meter, holte 3,45 meter.
De voortstuwing geschiedt door middel van
een dieselmotor van 320 pk, 8 cilinder, 4-takt
(1000 omw. per minuut), reductie 10 : 3. De
verdere uitrusting is geheel m odem en be
staat o.m. uit: radio-telefonie, echolood,
richtingzoeker, radar, handhydraulisch stuurwerk en elektrische installatie van 2 x 3 kW
van 24 volt 300 am p/uur.
De bouw geschiedde onder toezicht van
hoogste Klasse Lloyd’s Register of Shipping
100 A-I en het British Ministry of Transport
met een certificaat voor de z.g. „hom etrade” .
Op 17 juni j.1. heeft op de Eems de proef
vaart plaatsgevonden van het m.s. Apollo I,
gebouwd bij Bodewes’ Scheepswerven N.V.
te M artenshoek voor rekening van Beck’s
Scheepvaartkantoor N .V . te Groningen met
een 375 pk Brons hoofdmotor.
Op 18 juni j.1. heeft in Falkenberg, Zweden
de proefvaart plaatsgevonden van de kustvaarttanker Flipper, gebouwd bij Falkenbergs Varv A.B. te Falkenberg voor reke
ning van Kihlbergs Fartygsagentur A.B. te
Göteborg m et een 1600 pk Brons hoofd
motor.
Op 4 juli j.1. heeft te Delfzijl de proefvaart
plaatsgevonden van de sleepboot Wadden
zee II van de heer G. Attema te Harlingen
met een 475 pk Brons hoofdmotor.
Op 9 juli j.1. heeft in Rotterdam de proef
vaart plaatsgevonden van het m.s. Hasewini
van de heer J. Cremer te Groningen met
een 600 pk Brons hoofdmotor.
Verkochte schepen

Holland-Amerika Lijn overweegt
bouw van Lash-schepen
D e Holland-A m erika Lijn deelt mede dat
offerten w orden aangevraagd bij een aantal
scheepswerven inzake de bouw van twee
Lash-schepen met bijbehorende bakken, zulks
aan de hand van de technische gegevens wel
ke zullen worden verkregen v an h e t O nt
w erpbureau Friede & G oldm an in New
Orleans, de oorspronkelijke ontwerpers van
het Lash-concept (Lighter aboard Ship).
D e schepen zijn bestem d voor de v aart op
de U.S. G ulf. De mogelijkheid is niet uitge
sloten dat de H olland-A m erika Lijn beide
schepen in een consortium m et enkele E u ro 
pese rederijen zal inbrengen. D e eerste con
tacten hiertoe zijn reeds gelegd.
T ewaterlatingen
Op de tot de IH C H olland-groep behorende
werf Smit K inderdijk in het gelijknamige
plaatsje is aan het begin van de m iddag de
sleepzuiger W . D. Gateway (6100 kubieke
meter) te w ater gelaten.
D e doopplechtigheid w erd verricht door m e
vrouw O. J. Samkalden-M eijers, echtgenote
van de burgerm eester van Am sterdam . H et
schip is gebouwd voor de W estm inster
D redging Co. Ltd. te Londen, onderdeel van
de Bos en Kalis-W estminster G roup of D red
ging Companies.
D e W. D. Gateway is ruim 120 m eter lang
en bijna 20 m eter breed. H et schip lijkt op de
9000 kubieke m eter sleepzuiger Prins der

V anuit H arlingen heeft op de Waddenzee
een geslaagde proefvaart plaatsgevonden
met het m otorvrachtschip Jasmine, dat is ge
bouwd bij de N.V. Scheepswerf „Welgele
gen” , firm a C. A m els & Zn., te Makkum
(Fr.) voor rekening van de N.V. Stoomvaart
M aatschappij „Oostzee” te Willemstad (Curapao). D e Jasmine (bouwnummer 310) be
hoort tot h et open shelterdektype en heeft
een draagverm ogen van 1260 ton bij 499
bruto register ton. D e voornaamste afmetin
gen bedragen: lengte over alles 78,50 meter,
lengte tussen de loodlijnen 71 meter, breedte
op spant 13 m eter, holte tot shelterdek 6 me
ter en holte to t tussendek 3,59 meer. De be
laden diepgang bedraag 3,55 meter en de
ruim inhoud circa 90.000 kubieke voet.
H et schip heeft geen laad- en losgerei, omdat
het speciaal is gebouwd voor het vervoer
van containers, w aarvan het 81 stuks van
81 ft zal kunnen meenemen. D e voortstuwing
geschiedt door m iddel van een 2400 pk
M A N -dieselm otor, terwijl voorts in de m a
chinekam er nog twee MAN-diesel hulpmotoren staan opgesteld van elk 210 pk voor
de aandrijving van pompen en compressoren.
Op de Eems is een geslaagde proefvaart ge
m aakt m et het nieuwe motorkustvaartuig
Gardience, dat is gebouwd bij de N.V.
Scheepswerf G ebr. Coops te Hoogezand
voor rekening van The London and Rochester T rading Com pany Limited te Rochester
(Engeland).

Verkoop van Nederlandse zeeschepen
naar het buitenland in het Ie halfjaar 1969
H et Nederlandse kustvaartuig, Francois
Buisman, toebehorend aan de Rederij „Fortuna” te Zwartsluis, is via Supervision
Shipping & Trading Company te Rotterdam
verkocht naar kopers te Piraeus.
H et schip werd in 1949 gebouwd als openshelterdecktype, 832 tons dw en uitgerust
m et een 600 pk W erkspoor hoofdmotor. De
Francois Buisman te Rotterdam is aan de
nieuwe eigenaren overgedragen, die het
schip onder de naam Stavroula X I I in de
vaart zullen brengen.
D oor genoemde Company te Rotterdam
werd gelijktijdig met deze aankondiging een
overzicht gegeven van de toestand op de 2ehands schepenmarkt in verband m et ver
koop van Nederlandse schepen:
In tegenstelling met verleden jaar is de ver
koop van tweedehands zeeschepen tamelijk
sterk toegenomen. E en aanmerkelijk groter
aantal kustvaartuigen werd naar het buiten
land afgestoten tegen wederom gereduceerde
prijzen. H e t is daarbij opvallend, dat de sche
pen werden gekocht door kopers uit zestien
verschillende landen, verspreid over de gehele
wereld. D e grootste verkoop vond plaats
gedurende de m aanden mei en april, nl.
negentien schepen. In juni daarentegen zijn
slechts vier kustvaartuigen verkocht.
G edurende dit eerste halfjaar zijn de vrachtcijfers voor de kustvaart aanmerkelijk ge
stegen, hetgeen toch wel een stabilisatie van

de verkoopprijzen veroorzaakte. D e betere
vrachten geven echter ook een stimulans om
nieuwe schepen te bestellen of grotere sche
pen aan te schaffen, w aardoor vooral klei
nere tonnage vrijkomt. De prijzen van de
middenklasse kustvaarder, 300-700 tons
draagvermogen, zijn nog steeds gedaald en
momenteel zeer laag te noemen. H et is niet
te hopen, dat de vrachten de gebruikelijke
„zomerdaling” te zien zullen geven d aar dan
wederom de verhouding vraag en aanbod
de prijzen verder zullen doen dalen.
In de grote vaart valt de verkoop van vier
lijnschepen van V an Nievelt, G oudriaan op.
Kopers zijn de N oorse rederij Wilh. Wilhelmsen te T0nsberg, die n aar m en m ede
deelde /20/22.000.000,— voor de vier sche
pen heeft betaald. Hoewel de prijzen in de
grote vaart gedurende het eerste halfjaar
gedaald zijn is de verkoop van N ederlandse
schepen toegenomen. Over het algemeen
verwacht men een verdere daling van de
prijzen van conventionele schepen, vooral
wanneer het vrachtenpeil zich op het hui
dige niveau handhaaft.
De sloopprijzen zijn zeer constant gebleven
en de grootste afnemers zijn weer Spanje
en het Verre Oosten; tanker-tonnage ca.
£. 18-20 en drogelading schepen £, 15-17
per ton ledig gewicht.
Nieuwe opdrachten
Via de Hollandse Scheepsbouw Associatie
N.V. te Amsterdam, w aarvan Scheepswerven
D. Boot N.V. te Alphen aan den Rijn deel
uitmaakt, werd de opdracht geboekt voor
een Westduitse rederij, voor de bouw en
levering van twee containerschepen.
Wegens de gestelde levertijd zal één schip
gebouwd worden door Scheepswerven D.
Boot N.V. en het tweede schip, een zuster
schip, door N.V. Scheepsbouwwerf „D e
D ageraad” te Woubrugge.
De schepen kunnen 72 ISO containers ver
voeren, gedeeltelijk onderdeks en 1 laag
containers bovendeks.
Levertijden: 2e helft 1970.
Afmetingen: 76.40 x 11.80 x 6.05 x 3.55 m.
Hoofdm otor: 1400 pk.
De G eneral Steam Navigation Com pany
Ltd., een lid van de Britse P & O G roep,
heeft voor haar dochter-maatschappij N orm andy Ferries een autoveerschip besteld
met een bruto tonnage van circa 10.000 ton.
H et schip, dat voorlopig bekend zal staan
als de N F 3, zal gebouwd w orden door de
D ubigeon-N orm andie/A teliers et Chantiers
de Bretagne te Nantes.
N orm andy Ferries heeft reeds de beschik
king over twee schepen, de 6.000 ton m eten
de Dragon en haar zusterschip de Leopard.
Zoals bekend onderhoudt N orm andy F e r
ries, waarin naast G eneral Steam deelnemen
S.A. de Gerance et A rm em ent te Parijs en
Irish Shipping Ltd. te Dublin, lijndiensten
op de routes Southampton-Le H avre, Le
Havre-Rosslare (Ierland) en Southam ptonLissabon-Casablanca.
De N F 3 zal na haar oplevering in het voor
jaar van 1971 worden ingezet, op de dienst
tussen Groot-Brittannië en Lissabon-Casablanca. Daarbij is het waarschijnlijk d at het
schip gedurende een deel van het jaar
cruise-reizen zal gaan maken.
De N F 3, die onder Britse vlag zal varen,
beschikt over 225 hutten, die accom m odatie
bieden aan 450 passagiers tijdens een cruise.

Als veerschip zal zij aan 750 passagiers
plaats bieden. E lke hut zal worden uitge
rust met douche, toilet en wastafel. In de
bioscoopzaal zullen circa 330 passagiers kun
nen plaatsnem en. De m aaltijden zullen w or
den opgediend in het restaurant — minimaal
310 plaatsen — en in het cafetaria — m ini
m aal 226 plaatsen. Teneinde de slapende
passagiers een ongestoorde nachtrust te
gunnen w orden de nachtclubs onder in het
schip, op het E-dek, gesitueerd.
Op de auto-dekken zal plaats zijn voor 270
personenauto’s. Evenals bij de Leopard en
de Dragon zal het mogelijk zijn door de
hekdeuren ladingen met een maximale hoog
te van 4,20 m eter en een totale breedte van
7,50 m eter het schip in te brengen. V racht
wagens kunnen een totaalgewicht hebben
van 13 ton.
De hoofdafm etingen van het schip worden:
lengte over alles 141,80 m eter, breedte 21,90
m eter en diepgang 5,40 m eter. H et schip
zal een snelheid krijgen van 23 knopen. De
N F 3, die volledig air-conditioned zal w or
den, w ordt voorzien van twee onafhankelijke
stabilisatie-systemen: stabilisatievinnen en
-tanks.
H et besluit van G eneral Steam is gebaseerd
op de groei in het autoveerverkeer gedu
rende de laatste jaren, de toenem ende be
langstelling, uit toeristisch oogpunt, voor
Spanje, Portugal en M arokko en het feit
dat steeds m eer gezinnen m et hun eigen
wagen op vakantie gaan. V oor dit jaar ver
w acht m en in h et verkeer over het kanaal
een totaal van een miljoen auto’s. In 1964
was dit totaal 621.000, in de daaropvolgende
jaren steeg dit to t respectievelijk 731.000,
807.000, 846.000 en 850.000 auto’s.
Rapporten van het
Nederlands Scheepsstudiecentnim TNO,
Delft
H et rapport N o. 125 S (S 3/93) van de hand
van de heer J. Buiten van de Technische Physische D ienst T N O -T H heeft als titel: „Een

voorstel over geluid criteria voor zeegaande
schepen” en heeft als voorwoord:
A an boord van elk schip dat voor zijn
voortstuw ing en het aandrijven van hulp
en bijwerktuigen gebruik m aakt van door
m achines opgewekt vermogen, worden de
opvarenden geconfronteerd met geluid- en
trillingverschijnselen.
D e tendens n a ar het verschaffen van meer
com fort aan boord ten behoeve van de op
varenden leidt ertoe dat dit aspect steeds
m eer aandacht krijgt. D e ervaring welke de
akoestici bij h e t specifieke scheepsbedrijf
hebben opgedaan, kom t nu zeer goed van
pas.
Algemeen w ordt aanvaard dat geluid en
trillingen als bijverschijnselen van het machinekam erbedrijf in zekere mate voorko
men. In vele gevallen echter blijkt dat elk
der betrokkenen (ontwerper, bouwer, reder
en opvarende) er een eigen weinig exact
omschreven en veelal variërende mening op
na houdt over de vraag w anneer het aan
vaardbare overgaat in het niet aanvaardbare.
W aar naast h et com fort ook veiligheids
aspecten een belangrijke rol spelen, is het
duidelijk dat een grotere klaarheid en een
duidigheid in de vorm van algemeen aan
vaardbare criteria voor geluid en voor tril
lingen, gebaséerd op fysische grootheden,
door velen als een grote behoefte wordt
gevoeld.

In een poging om bij zeegaande schepen
hieraan tegemoet te komen, heeft de auteur
een lijst van geluid criteria ter discussie voor
gelegd, hierbij gebruik m akend van zijn
ervaring welke in hoofdzaak is opgedaan bij
motorschepen. D it betekent echter zeker niet
d at de hier vermelde criteria niet zouden
kunnen gelden voor alle zeegaande schepen.
In het onderhavige rapport zijn bij de crite
ria en het daarbij gehanteerde geluidhinderwaarderingssysteem de argum entaties ge
voegd, zodat een discussie, zo mogelijk in
internationaal verband op gang kan komen,
hetgeen zal kunnen leiden to t m eer defini
tieve normen.
O m dat bij het stellen van niet te verwezen
lijken doelen geen der partijen gebaat is,
heeft de auteur veel aandacht besteed aan
de consequenties van de voorgestelde crite
ria en de haalbaarheid van hieruit voortvloei
ende maatregelen.

NI E UWE UI TGAVEN
Bedrijfsnormen
Nederlandse Scheepsbouwindustrie
Wij ontvingen de eerste zending Bedrijfs
norm en van de Stichting N ederlandse
Scheepsbouw Industrie, in samenwerking
m et vertegenwoordigers van een aantal
werven en rederijen opgesteld door het C en
traal Bureau Bedrijfsnormalisatie N eder
landse Scheepsbouwindustrie, Volm erlaan
11, Rijswijk (Z.H.).
Blijkens vermelding in het hoofd van de n o r
men zijn deze uitgegeven onder auspiciën
van de Cebosine, de Scheepsbouwvereniging „H oogezand”, de Koninklijke N ederlandsche Reedersvereeniging en de U nie van
Reders in de Kleine H andelsvaart.
Alle werven en rederijen hebben ruim e ge
legenheid gehad tot kritiek op de voorstellen,
zodat verw acht mag worden, dat deze be
drijfsnorm en in de scheepsbouw algemene
toepassing zullen vinden en door de reders
algemeen zullen worden aanvaard.
V an het totale norm enpakket dat — blijkens
de hoofdgroep indeling — verdeeld is in
50 hoofdgroepen zijn thans de eerste be
drijfsnorm en van de hoofdgroep 00 ver
schenen, waarin de organisatie is vastgelegd.
V an de hoofdgroep 01 „H alffabrikaten”
zijn opgènomen bladen betreffende diverse
stalen profielen die na de scheepsplaat een
belangrijk deel van h e t casco-gewicht uit
m aken. Zij bevatten een keuze uit de des
betreffende D IN - of Euro-norm en. Bij die
keuze is een logische opklimming in de v er
houding W eerstandsm om ent/G ew icht n a
gestreefd. In bepaalde gevallen heeft het
overleg m et de w erv en ' blijkbaar geleid tot
het opnemen van een „aanvullende reeks” .
Toepassing van deze bladen zal leiden tot
een verantw oorde assortim entsbeperking in
de m ateriaalparken der werven en to t meer
eenheid in de constructietekeningen der ver
schillende bedrijven.
N ad at m et deze eerste zending een begin
is gem aakt m et de realisering van een dér
suggesties van het Rapport-K eyzer, zien wij
de volgende afléveringen m et belangstelling
tegemoet.

die je vergeet ?
Zovanzelfsprekend is de trouwe,onvermoeibare
arbeid van een Lister diesel, dat je af en toe ver
geet dat er een motor in het schip zit. Zo gaat het
als je zo weinig vraagt en zoveel geeft Want dat is
de conceptie van de Lister ingenieurs, een scheeps
motor met een minimum aan brandstofverbruik en on
derhoud plus een lange, lange levensduur. Doe dus maar
een knoop in uw zakdoek als er een Lister diesel in uw schip
is geïnstalleerd, want hoe zuinig ook, toch moet de tank af en toe
gevuld worden. Lister bouwt water- en luchtgekoelde dieselmo
toren voor jachten, visserij, kustvaart, binnenvaart en reddingboten.

Er zijn ook Lister diesels voor aggregaten
en andere toepassingen.
Vraag folders en inlichtingen.

COUPON
Naam: .....................................................................
Adres: .....................................................................
Woonplaats: ...........................................................
Zou gaarne nadere inlichtingen ontvangen over

In gesloten enveloppe zenden aan:
Brinkmann & Niemeijer N.V., Zutphen.

NIEMEIJER N V z u t p h e n

VOOR ELK OBJECT
h ei juiste m aieriaal
O n tw e rp en uitvoering van elk plan voor brand
beveiliging. V raag ons advies voor m oderne
beveiliging van gebouw en, fabrieksinstallaties,
sc h e p e n en alle andere objecten.

ROESTVRIJ
STAAL
UNIEKE
V O O R R A A D IN:
Plaat
S ta f
Band
Stroken
Buis
e.d.
Vraagt onze voo rra a d lijst!

N.V. J E W O M E T A A L

Hoofdkantoor:
AMSTERDAM

Cruquiusweg 118

Tel. 54001

B oezem bocht 34

-

P o s tb u s 3 1 5 8

T e le x 2 4 2 7 6 - T e l. 1 2 5 9 9 3 e n 1 2 4 5 6 3

FILIALEN: EINDHOVEN ENSCHEDE GRONINGEN ROTTERDAM SNEEK

ROTTERDAM

y jT IL T E H Ó p ^ N EN N IE T H E T G E L U ID V A N U W M O jfO R !

:

k

(z d

D aaro m ko o p t Ü een boot. O m van h et law aai a f te zijn . H e t law aai van d ru k k e a u to w e g e n , verstikken d
s tad sverkeer, luidruchtige v akan tieb estem m in g en . De w e rk e lijk h e id is d a t ó ó k een b ootm otor law aai
m a a k t. D a t irriteert. B ovenm atig zelfs. Bij d ie w e rk e lijk h e id b ehoeft U zich n ief a ltijd neer te leggen.
LI kunt hem veranderen. S n el, afdoende. Zon d er veel m o eite. M et B a ry fo l g elu id is o le re n d e m atten.
D aarm ee ku nt U dit vraagstuk oplossen. Z o n d e r ris ik o ’s. W a n t B aryfo l is bestand te g e n o liën , vetten ,
b enzin e èn vo ch t. B egrijpelijk: Baryfol is speciaal voor d it d o el o n tw ik k e ld . En g o e d . O o k jach tb o u w ers
en spoorw egen gebruiken B aryfo l. Om law aai en trillin g e n b ela n g rijk te v e rm in d e re n .

DEM P IN GS M A T T E N
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