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IN A A N S L U IT IN G OP DE B IN N E N V A A R T
I. Inleiding

in W est-E uropa grote industriële com
plexen zijn verrezen, die hun grondstoffen
per binnenvaart aanvoeren en een groot
deel van h u n afvoer eveneens aan de
binnenvaart toevertrouwen.
Industriële complexen die om historische
redenen niet aan de waterweg zijn gelegen
ondervinden daarvan de nadelen; land
streken die van een goede waterverbinding
zijn verstoken, kunnen veelal moeilijk to t
industriële ontwikkeling worden gebracht.
D e roep om kanalisatie van bestaande
strom en en het aantal aangelegde kanalen
zijn dan ook steeds zeer groot geweest.
Belangrijke werken werden in het jongste
verleden voltooid (bijv. de Moezelkanalisatie), andere zijn in aanleg (bijv. R ijnM ain-Donauverbinding), op nog andere
w ordt ten sterkste aangedrongen (bijv. een
S aar-Pf alzkanaal).

A . Enige algemene opm erkingen over de
binnenvaart
De binnenvaart heeft een belangrijke bij
drage geleverd aan de industriële ont
wikkeling van W est-Europa en doet dit
ook thans nog.
Zij heeft als nadeel tegenover de andere
takken van inland transport, dat zij relatief
langzaam is; zij heeft echter als belangrijk
voordeel, dat zij de laagste transportkosten
k an bieden.
D it laatste is mogelijk, om dat de investe
ringskosten n aar verhouding laag zijn, met
weinig m otorverm ogen kan worden vol
staan en weinig personeel per vervoerde
ton nodig is.
D eze constellatie heeft ertoe geleid dat
langs de aanwezige natuurlijke waterwegen

T onkilom eters N ederlands binnenlands vervoer (eigen vervoer en beroepsgoederenvervoer)
1965
1966
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Totaal vervoer
18,4 m iljard
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A a n - en a f voer van R otterdam naar/van binnenland (droge lading)
B innenland
T otaal vervoer in tonnen
w aarvan binnenvaart
spoor
weg

1965
11,1 miljoen
8,9
0,8
1,4

=
=
=

81
7
12

%

%
%

1966
12,7 m iljoen
10,3 =
0,8 =
1,6 =

81
7
12

1967
14,4 miljoen
%
%
%

11,5 = 8 0 ,0 %
1,1 =
7,5 %
1,8 — 12,5 %

A a n - en afvoer van R otterdam naar/van buitenland (droge lading)
Buitenland
1965
T otaal vervoer in tonnen
34,4 miljoen
w aarvan binnenvaart
32,2 = 93,0 %
spoor
0,8 = 2,2 %
weg
1,4 = 4,8 %

1966
34,8 miljoen
32,5 = 93,0 %
0,7 =
1,9 %
1,6 =
5,1 %

1967
40,5 miljoen
38,1 = 94,0 %
0,6 =
1,4 %
1,8 =
4,6 %

B. De betekenis van de binnenvaart in het
transportgebeuren
D e betekenis van de binnenvaart in het
transportgebeuren blijkt uit de volgende
cijfers: (zie staat)
U it deze statistische gegevens blijkt dat
van de zee-aanvoer en -afvoer van droge
lading te R otterdam circa 90 % wordt
aan- respectievelijk afgevoerd m et de bin
nenvaart, tegenover slechts circa 10 %
per spoor of wegvervoer. D e binnenvaart
is dus van uitzonderlijk groot belang in
aansluiting op de zeevaart, zodat de overgangsprocedure zeeschip/binnenschip een
belangrijk vraagstuk is.
C. De binnenvaart in aansluiting op de
zeevaart
Deze beschouwing zal zich daarom richten
op de binnenvaart in aansluiting op de zee
vaart, en het zuiver binnenlandse vervoer
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buiten beschouwing laten. Opgemerkt zij
slechts, dat de W et op de Evenredige
Vrachtverdeling, stammend uit de crisis
jaren en duidelijk bedoeld om de armoede
te verdelen, weinig aanleiding biedt tot
aanpassing aan moderne ontwikkelingen.
In h et kader van de Europese vervoerpolitiek heeft de Nederlandse regering in
beginsel besloten tot liberalisatie van het
binnenlandse vervoer; dit zal tot een meer
commerciële bedrijfsvoering aanleiding
geven en daarbij zal ongetwijfeld de m o
dernisering van op- en overslagtechnieken
de volle aandacht krijgen. Buiten beschou
wing zal voorts worden gelaten het vervoer
van vloeibare lading, om dat dit weinig
aansluitingsproblemen oplevert.
H et vervoer van de binnenvaart in aan
sluiting op de zeevaart bestaat uit m assa
goed en stukgoed. Zowel het massagoedvervoer als het stukgoederenvervoer ver
tonen een gestadige groei. H et massagoedvervoer en het stukgoederenvervoer heb
ben beide hun eigen problematiek, om dat
massagoed in het algemeen van één of
slechts enkele plaatsen van herkom st naar
één of slechts enkele plaatsen van bestem 
m ing moet worden vervoerd, terwijl daar
entegen stukgoed in veel kleinere hoeveel
heden m et een grote verscheidenheid in
soorten, m aten en gewichten van een grote
verscheidenheid van plaatsen van her
kom st n aar een grote verscheidenheid van
plaatsen van bestemming m oet worden
vervoerd.
E erst zal het vervoer van massagoed en
de overslag daarvan worden bezien en ver
volgens het vervoer en de overslag van
stukgoederen.
II. Massagoed

Fig. 1. Sleepkonvooi op de Rijn

inspannen om door steeds verdergaande
rationalisatie hun kostenniveau zo laag
mogelijk te houden.
2. De transport keten voor grondstoffen
De transportketen voor grondstoffen be
stemd voor Europese industrieën ziet er
meestal als volgt uit:
produktieplaats
laden
vervoer
binnenvaart of
spoor
zeehaven
overslag
vervoer
zeeschip

A . Inleidmg
1. Enige algemene opmerkingen over
massagoed
M assagoed m oet in het algemeen in grote
hoeveelheden over grote afstanden worden
vervoerd; de waarde van de goederen is
relatief laag, zodat de vervoer- en overslagkosten een belangrijke factor vorm en in
de totale kostprijs van deze grondstoffen.
W ordt deze kostprijs, gezien tegen het
licht van de concurrentie van dichter bij
de grondstoffen gelegen industrieën, te
hoog, dan ontstaat de neiging een gunsti
ger vestigingsplaats te kiezen.
H et grondstoffenvervoer is dus bijzonder
prijsgevoelig. D e Europese industrieën, die
grote hoeveelheden grondstoffen van over
zee moeten ontvangen, zijn zoveel mogelijk
aan de waterwegen gevestigd, om dat de
binnenvaart de laagste transportprijs kan
aanbieden. Ondanks deze lage transportprijzen ontstaat in toenemende m ate de
neiging zich direct aan de kust te vestigen
of althans, bij uitbreiding van de produktie, aanvullende eenheden aan de kust te
bouwen.
Binnenvaart en overslagbedrijven zullen
zich derhalve tot het uiterste m oeten

zeehaven

In de zeevaart zijn belangrijke efficiency
verbeteringen tot stand gekomen door de
bouw van steeds grotere schepen. Tot
1957 werden voor het vervoer van m assa
goed schepen van 10.000— 12.000 ton
gebruikt (het zo populaire all purpose
schip). In 1957 kwamen de eerste bulk
carriers van circa 15.000 ton in de vaart;
thans, in 1969, zijn reeds 40 bulkcarriers
van 80.000— 150.000 ton in bedrijf en er
zijn thans 61 bulkcarriers van m eer dan
100.000 ton in aanbouw.
De invloed van de toenemende scheepsgrootte op de kostprijs van het zeevervoer
kan m et het volgende voorbeeld worden
geïllustreerd: een bulkcarrier van 15.000
ton kost circa ƒ 7.000,— per dag; een
bulkcarrier van 80.000 ton kost circa
ƒ 18.000,— per dag.
B. De efficiencyverbetering in de binnen
vaart

overslag
vervoer

1. Vóór 1957

binnenvaart of
spoor
verbruiker
lossen
E en enkel voorbeeld, waarbij voor het
zeevervoer een vrij korte afstand werd ge
kozen, k an het belang van de verschillende
kostencom ponenten gedeeltelijk illustre
ren. V an de totale vervoerkosten voor
ijzererts van Zweedse havens naar het
Ruhrgebied heeft betrekking op
zeevracht
overslag R otterdam
R ijnvracht

3. D e efficiencyverbetering in de zeevaart

63 %
11 %
26 %

H et behoeft geen betoog, dat het aandeel
van de zeevracht in de totale kosten verder
toeneem t, indien de vervoerafstand groter
wordt. H et zw aartepunt van de vervoer
kosten voor massagoed ligt dus duidelijk
bij het zeevervoer.

Als tweede belangrijke kostenfactor in
het vervoer van massagoed treedt de bin
nenvaart naar voren.
De efficiencyverbetering in de binnenvaart
beperkte zich er tot 1957 toe sleepschepen
van eigen motorvermogen te voorzien dan
wel te vervangen door m otorschepen;
daarnaast ontstond vooral in de Rijnvaart
in de vijftiger jaren een gemengde exploi
tatievorm, waarbij m otorschepen van extra
motorvermogen werden voorzien om aldus
één of meer sleepschepen in aanhang te
kunnen meevoeren.
Deze nieuwe exploitatievormen hebben
het grootste nuttige effect voor het lange
afstandsvervoer; op kortere afstanden zijn
zij minder efficiënt, om dat daarbij een
groot deel van de totale omlooptijd in
beslag wordt genomen door laden en
lossen. Voor de kortere afstand bleef der
halve de sleepboot die een aantal lichters
meesleept de meest voorkomende bedrijfs
vorm in het massagoedvervoer.

2. Vóór 1957
Bij zeeaanvoer in kleinere hoeveelheden,
zoals dat tot 1957 het geval was, is de
directe overslag van zeeschip in binnen
schip ongetwijfeld de m eest economische
oplossing. V oor de binnenvaart leidde dit
niet tot grote moeilijkheden, om dat door
de aanvoer van grote hoeveelheden met be
trekkelijk kleine zeeschepen in het alge
meen een behoorlijke spreiding in de tijd
dat binnenvaartruim te beschikbaar moest
worden gesteld, gegeven was.

Fig. 2.

Duweenheid, bestaande uit duwboot en vier bakken

2. N a 1957, de introductie van de duwvaart

c.

E en principieel nieuwe weg werd m et de
introductie van de duw vaart in 1957 in
geslagen.
Hoewel de duw vaart geacht kan worden
thans een algemeen bekend verschijnsel te
zijn, is het wellicht nuttig kort aan te
geven w at het verschil is tussen de duw
v aart en de traditionele sleepvaart.
Bij sleepvaart w ordt een aantal schepen
getrokken door een sleepboot; op elke
eenheid m oet worden gestuurd; de schip
pers der schepen wonen in het algemeen
m et hun gezin aan boord; alle schepen
m oeten het voorgeschreven personeel aan
boord hebben, w aarvoor uiteraard huis
vesting aanwezig m oet zijn.
Bij duw vaart in de huidige verschijnings
vorm op de R ijn w orden vier onbem ande
bakken van een rechthoekige vorm vast
aan elkaar gekoppeld en door een achter
dit sam enstel gekoppelde duw boot voort
bewogen.
Deze duw vaart heeft sedert het begin in
1957 haar eigen verdere ontwikkeling
doorgem aakt. W erd aanvankelijk, zoals
dat in de traditionele vaart het geval is,
uitsluitend in dagdienst gevaren, thans is
de norm ale exploitatievorm een 24-uurs
dienst m et behulp van ra d ar en m et ver
sterkte personeelsploegen, die 14 dagen
varen en daarna een week vrije tijd genie
ten. De om vang van de duwkonvooien kon
inm iddels w orden opgevoerd van circa
5500 tot 8800 ton.

d. sneller laden en lossen met minder
m ankracht bij het overslagbedrijf.

3. Vergelijking tussen sleepvaart en
duwvaart
Schem atisch kan m en de in figuur 3 ge
schetste vergelijking m aken tussen sleep
vaart en duwvaart.
N aast h et voordeel van de betere arbeidsproduktiviteit treden de volgende voorde
len n aar voren:
a. m inder investeringen in woningen op
schepen;
b.

m ede daardoor m inder onderhoud;

door continuvaart beter gebruik van
het geïnvesteerde kapitaal;

Gesteld kan dus worden, dat in de binnen
vaart, waarbij voorlopig vooral aan de
R ijnvaart m oet worden gedacht, zich een
soortgelijke ontwikkeling heeft voorge
daan als in de zeescheepvaart, nl. het laten
varen van grotere eenheden met minder
personeel.
4. Verdere opvoering van de produktiviteit van de duwvaart
Een verdere opvoering van de produktiviteit zal vooral afhankelijk zijn van nau
tisch-technische begrenzingen zoals
a. de grootte der konvooien (thans 4
bakken, later wellicht 6 bakken);
b. de grootte van de bakken zelf, afhan
kelijk van havengrootte, rivierprofiel
en obstakels:
c. de snelheid en eenvoud van koppelingssystemen;
d. een verdere beperking van het grensoponthoud.
Het volledig benutten van de mogelijk
heden binnen de nautisch-technische be
grenzingen en het optimaal gebruik van
mensen en m aterieel behoeven de voort
durende aandacht van de bedrijfsfunctionarissen.
C. De overslag
1.

Enige algemene opmerkingen

De minst dure factor bij het transport van
massagoed is de overslag in de zeehavens.
Hij is echter niet de minst belangrijke. In
tegendeel, de voordelen van de grote bulk
carriers en de voordelen van de duwvaart
kunnen grotendeels teniet worden gedaan,
indien de overslag zich niet aan deze ont
wikkelingen aanpast.

3. De ontwikkeling na 1957
Bij gebruik van grotere zeeschepen wordt
de aanvoer geconcentreerd, hetgeen be
tekent dat de aanvoer onregelmatiger
wordt. De toepassing van directe overslag
van zeeschip naar binnenschip stelt der
halve de binnenvaart in toenemende mate
voor problemen, om dat
a. de binnenvaart dagenlang ruim te be
schikbaar m oet houden om aan de
vraag te kunnen voldoen;
b. grote hoeveelheden tegelijk bij de ont
vanger aankomen, hetgeen ook daar
leidt tot wachttijden.
4. De huidige situatie
De huidige situatie heeft derhalve in steeds
toenemende m ate een oneconomisch ge
bruik van binnenvaartruim te tot gevolg,
terwijl bovendien de losinstallaties van de
ladingontvangers niet optim aal kunnen
worden gebruikt. D aarnaast schiet de
praktijk van vandaag tekort op de vol
gende punten:
a. De zeevaart en de binnenvaart hin
deren elkaar, daar zij in de zeehavens
veelal van dezelfde kades en vaarwegen
gebruik m oeten m aken.
b. De lossnelheid van zeeschip direct in
binnenschip is niet optimaal, om dat
het binnenschip steeds m oet verhalen,
waardoor wachttijden ontstaan.

D uw va a rt in kontinudienst
duwbak

duwbak

2.200 ts.

2.200 ts.

2.200 ts.

2.200 ts.

duw boot

Personeelsbezetting:

duw boot
1800 è
2400 pk

11 man

S leepvaart in dagdienst

<

2.000 ts.

l - C

3.000 ts.

S leepboot
1500 pk

Personeelsbezetting:

3.000 ts.

lichters
sleepboot
1500 pk

12 man

totaal

i9 man

7 man

D . Sam envatting

Figuur 4.
c. D e grootte der bulk carriers die ont
vangen kunnen worden is beperkt.
(Circa 80.000 ton).
5.

D e situatie na 1970

In het Rotterdam se havengebied zal in
1971 een tweetal massagoed-overslagbedrijven beschikbaar komen (t.w. in de
E u ro p o o rt en op de Maasvlakte) die aan
de genoemde bezwaren tegemoetkomen.
H ier zijn binnenvaart en zeevaart volledig
van elkaar gescheiden (zie figuur 5), zodat
het laden en lossen onafhankelijk van
elkaar plaatsvindt en het ook niet m eer
kan voorkom en, dat de binnenvaart m oet
verhalen (wat tijd en mensen kost) om
plaats te m aken voor de zeevaart. O n
nodige onderbrekingen van het laden en
lossen worden hiermede vermeden.

lijk voor richting R otterdam beladen b ak 
ken aan, die zij prom pt mee terug kunnen
nem en. De binnenlandse losinstallaties
zullen daardoor een regelmatige stroom
ontvangen en derhalve eveneens rationeler
kunnen worden benut.
A angetekend dient te worden, dat de b in 
nenvaart in deze conceptie een sluis, in het
H artelkanaal m oet gaan passeren. V oor
lopig is de verwachting, dat deze sluis
(afm etingen 260 x 24 m eter, verwachte
doorsluissnelheid inclusief w achttijd 1 ä 2
uur) geen al te grote bottle-neck zal zijn.
H et is echter van uiterm ate groot belang
de ontwikkeling op het H artelkanaal op
de voet te volgen, d aar te grote oponthou
den h et effect van de rationalisatie weer
geheel of gedeeltelijk teniet zullen kunnen
doen.

De lading w ordt uit het zeeschip in begin
sel op de wal gelost met een lossnelheid
van gemiddeld 3200 ton p er uur (tegen
over gemiddeld ± 1500 ton p er uur
zeeschip/binnenschip), terwijl de binnen
vaart h aa r lading van de wal kan op
nemen m et een snelheid van circa 4000
ton per uur.
De grootte van de bulk carriers die kunnen
worden ontvangen is ± 225.000 ton.
Figuur 5 geeft een beeld van het toekom 
stige Ertsoverslagbedrijf E uropoort C.V.
In deze nieuwe conceptie zullen de duw 
boten steeds w anneer zij in E u ro p o o rt/
M aasvlakte aankom en tevoren door havenploegen beladen en reeds aan elkaar
gekoppelde bakken aantreffen om deze
naar het R uhrgebied te vervoeren. Zij
treffen daar inmiddels geloste respectieve-

Ertsoverslagbedrijf Europoort

Sam envattend kan w orden gesteld:
1. voor bepaalde belangrijke grondstof
fenstrom en is de juiste opzet gevonden
om tot een zo laag mogelijke kostprijs
te kom en door
a. inschakeling van zo groot moge
lijke zeeschepen;

2.

b.

inschakeling van duwkonvooien in
de binnenvaart;

c.

creatie van overslagbedrijven, w aar
zeevaart en binnenvaart zijn ge
scheiden en w aar over de wal
wordt gelost en geladen m et hoge
snelheden.

verdere verlaging van de vervoerkos
ten van het binnenvaartvervoer zal af
hangen van nautisch-technische om 
standigheden zoals

a.
b.
c.
d.

de toestand der vaarwegen;
de drukte op deze vaarwegen;
de grootte der duw konvooien;
technische perfectionering van de
bedieningsorganen in de duwvaart.

D aarnaast zou een consequente syn
chronisering v an het lossen in de bin
nenlandse ontvangsthavens m et het
laden in de zeehavens nog veel tot een
regelmatiger om loopschem a van de
duw vaart kunnen bijdragen.
3.

zoals het grote zeeschip zijn opmars
zal voortzetten, zal ook de duwvaart
voor m eer m assagoedvervoersstrom en
vanaf de zeehavens m oeten worden
ingezet. De overslaginstallaties voor
deze goederen zullen dan echter van
dezelfde conceptie m oeten uitgaan als
hierboven omschreven.

vervoer
zeeschip
zeehaven
overslag
vervoer
auto
verbruiker
lossen
Afgezien van het laden en lossen bij pro
ducent respectievelijk consument, moeten
de goederen tweemaal worden overgesla
gen.
2. D e positie van de binnenvaart
Indien niet per vrachtauto doch per spoor
of m et de binnenvaart wordt vervoerd,

moet veelal eenmaal extra worden over
geslagen, nl. in al die gevallen w aarin pro
ducent of verbruiker niet direct aan het
spoorwegnet is aangesloten respectievelijk
niet direct aan het water is gelegen; in deze
gevallen is voorts een verdere doorvoer
m et een ander transportm iddel (meestal
auto) nodig.
Zowel de spoorweg als de binnenvaart zijn
dus in het stukgoederenvervoer duidelijk
in het nadeel ten opzichte van de vracht
auto.
D at desondanks in een zeehaven als R ot
terdam circa 75 % van de gehele aan- en
afvoer van stukgoed door de binnenvaart
wordt verzorgd, is uitsluitend een gevolg
van het feit dat de binnenvaart zoveel
goedkoper is dan de vrachtauto of de
spoorweg. Tengevolge van de steeds stij
gende loonkosten zullen echter de extra

Tenslotte rijst de vraag of bij laadsnelheden van 4000 to n per u u r en een regel
m atige afnam e van de wal het nog wel zin
heeft de bakken in de zeehavens los te
koppelen van de boot. Z ou dit niet het
geval zijn en zouden de loshavens in het
binnenland hun lossnelheid overeenkom 
stig 2, hierboven, synchroniseren m et de
laadsnelheid in de zeehavens, d an zouden
op den duur duw konvooien wellicht weer
kunnen worden vervangen door m otor
schepen van grote capaciteit (8000 a 9000
ton), althans in h et geval dat dergelijke
hoeveelheden regelm atig n aar één binnen
landse bestem m ingsplaats m oeten worden
vervoerd.
D e in het zgn. H arris-rapport vermelde
prognose om trent de groei van de overslagcijfers in R otterdam , volgens welke in
1980 een ertsoverslag van 68 m iljoen ton
w ordt verwacht, geeft een aanwijzing dat
er waarschijnlijk plaats zal kom en voor
derge’lijke grote m otorschepen, ook indien
m en er rekening m ede houdt dat van de
geprognotiseerde
overslaghoeveelheden
een deel niet voor het D uitse achterland is
bestem d.
III. Stukgoed
A . Inleiding
1. D e tra.nsportk.eten voor stukgoed
In tegenstelling to t m assagoed, m oet stuk
goed van een verscheidenheid van herkom sten naar een verscheidenheid van be
stemmingen w orden vervoerd. De transportketen voor intercontm entaal vervoer
vertoont meestal het volgende beeld, in
dien voor het inland transport van de
vrachtauto gebruik w ordt gemaakt:
produktieplaats
laden
transport
auto
zeehaven
overslag

Fig. 6.

Conventionele stukgoedbehandeling in Rotterdam

Naast het treffen van de hierboven om 
schreven organisatorische maatregelen, die
noodzakelijk zijn om de binnenvaart haar
relatieve positie in het traditionele stuk
goederenvervoer te doen handhaven, zal
er echter ook begrip voor moeten zijn,
dat er technologische ontwikkelingen op
gang zijn gekomen, die belangrijke ver
schuivingen in de verdeling van het ver
voer over de drie takken van inland trans
port ten gevolge kunnen hebben.
4. De efficiencyverbetering voor de
binnenvaart

Fig. 7.

Motorschip beladen met containers
op de Rijn

overslagkosten, welke veelal aan binnen
vaartvervoer inherent zijn, steeds zwaarder
gaan drukken. Dit zal op den duur een
aantasting van de positie van de binnen
v aart in het traditionele stukgoederenvervoer ten gevolge kunnen hebben, tenzij de
b innenvaart in staat is deze kostenstijgin
gen door interne rationalisatie op te
vangen.
M ogelijkheden daartoe zijn in voldoende
m ate aanwezig. Ten aanzien van het bin
nenlandse vervoer werd er in de inleiding
reeds op gewezen, dat de voorgenomen
liberalisatie tot een m eer commerciële be
drijfsvoering aanleiding zal geven.
N aast de reders zullen organisaties van
particuliere schippers zich ten behoeve
van de aangesloten leden m oeten belasten
m et h et afsluiten van contracten m et ver
laders en m et het regelen van centrale
dispositie van de aangesloten schepen.
W achttijden en leegloop zullen daardoor
belangrijk kunnen worden verminderd.
3. D e inefficiency voor de binnenvaart in
het stukgoedverkeer
In het internationale stukgoederenvervoer
is een belangrijk stuk inefficiency gelegen
in h et feit, dat verschillende reders hun
schepen langszij dezelfde zeeboot laten
liggen om de m et de klanten gecontrac
teerde deelladingen op te nemen. Deze
schepen m oeten dan veelal op andere zee
b o ten wachten om hun lading te complete
ren, d an wel slechts gedeeltelijk beladen de
reis aanvaarden.
Deze inefficiency zou in belangrijke mate
kunnen worden weggenomen door samen
werkingsakkoorden, op grond w aarvan de
inontvangstnem ing van de door de be
treffende reders geboekte deelladingen
vanuit een centraal punt wordt geregeld.

Anders dan bij het massagoedvervoer is
bij het stukgoederenvervoer de overslag
zeer arbeidsintensief, daardoor relatief
duur en langzaam.
De efficiencyverbetering in de stukgoedsector dient derhalve in eerste aanleg te
worden gezocht in het mechaniseren, en
daardoor zowel goedkoper als sneller
maken, van de overslag. H et gevolg van dit
streven is, dat waar mogelijk getracht
wordt het stukgoed het karakter van m as
sagoed te doen aannemen. Sprekende
voorbeelden hiervan zijn de pallettisering
van stukgoederen en het pakketteren van
b.v. hout en cellulose.
Deze maatregelen hebben ongetwijfeld een
belangrijke efficiencyverbetering tot ge
volg. Zij hebben vanuit binnenvaartstandpunt bezien het grote voordeel, dat zij geen
bijzondere problem en oproepen.
Om met pallettisering echter het maximale
effect voor de gehele transportketen te
bereiken, zou er in toenemende mate naar
moeten worden gestreefd de op pallets in
de zeehavens aangevoerde goederen op
dezelfde pallets per binnenvaart te ver
voeren; akkoorden tussen zeereders en
binnenvaart zijn hiervoor een voorwaarde.

B. Containerisatie
1. Enige kwantitatieve gegevens
De meesL spectaculaire vorm van massifi
catie van het stukgoederenvervoer is de
introductie van de container.
D e daardoor bereikte verkorting van de
laad- en lostijden en de besparing op de
overslagkosten ten opzichte van de con
ventionele stukgoedlading kan als volgt
worden geïllustreerd:
lossnelheid normaal stukgoed ±
per uur per ploeg;

15 ton

los snelheid containers 20 stuks per kraan
per uur == ± 300 ton per uur.
V oor de lossing van een conventioneel
schip m et 9000 ton stukgoed zijn circa
9000 m anuren nodig; voor de lossing van
een containerschip m et 9000 ton lading
zijn circa 360 m anuren nodig.
Tegenover de besparing op lossingskosten
en de versnelling van de omloop van de
zeeschepen staan uiteraard hogere uitga
ven voor investering in speciale container
schepen, containers en losinstallaties. Uit
de ontwikkeling zou m en m oeten afleiden,
dat de balans ten gunste van containerisa
tie doorslaat.
D e toekomstverwachtingen zijn hoog ge
spannen. Europe Container Term inus te
R otterdam verwacht over te slaan in:
1968 circa 65.000 containers bij 15 ton
gemiddeld = circa 1.000.000 ton
1969 circa 110.000 containers bij 15 ton
gemiddeld = circa 1.650.000 ton
1970 circa 150.000 containers bij 15 ton
gemiddeld = circa 2.250.000 ton
1975 circa 700.000 containers bij 15 ton
gemiddeld = circa 10.500.000 ton

Een algemeen uitgesproken verwachting
is voorts, dat in 1980 de totale aan- en
afvoer van stukgoed in R otterdam 36 a 39
miljoen ton (thans 22 miljoen ton) zal
bedragen, en dat daarvan circa 16 a 18
miljoen ton gecontaineriseerd zal zijn. Dit
zou betekenen, dat de aan- en afvoer van
conventionele lading een zekere teruggang
zou vertonen en de gehele verwachte groei
in de containersector tot stand zou komen.
2. Positie van de binnenvaart in het con
tainervervoer
T ot dusver worden de containers bijna
uitsluitend per auto en per spoor aan- en
af gevoerd.
A uto
Spoor
1967
circa 95 %
circa 5 %
1968
circa 85 %
circa 15 %
1969
circa 70 %
circa 30 %
De binnenvaart heeft tot dusver een te
verwaarlozen klein aandeel in het con
tainervervoer gehad. Dit is aan verschil
lende factoren te wijten:
a. Bij de opzet van de container terminals
in de zeehavens is niet op binnenvaart
gerekend. De overslagkosten in bin
nenschip bedragen m ede daardoor een
veelvoud van de overslagkosten op
vrachtauto en spoorwagon.
b.

In het achterland zijn nog weinig los
mogelijkheden voor containers aan
wezig.

c. De binnenvaart is langzam er dan auto
en spoor.
d. In vergelijking m et de vrachtauto ont
staat vrijwel altijd één m aal extra over
slag.
3.

Oprichting Rijn-Container-Lijn

Ondanks de hierboven vermelde factoren,
welke tot dusver de ontwikkeling van het
containervervoer per binnenvaart in de
weg staan, hebben 12 Rijnrederijen ge
zamenlijk de R ijn-Container-Lijn opge
richt, om dat zij wel degelijk geloven in een
toekomstig containervervoer van aanzien
lijke omvang, althans over de Rijn. Zij
gronden deze verwachting vooral op de
volgende feiten en overwegingen:
a. De beginperiode van de containerisatie heeft vooral betrekking op het ver
voer van hoogwaardige stukgoederen,
waarbij uiteraard de vervoerssnelheid
een grote rol speelt en waarbij de
vrachtprijs niet van prim air belang is.
N aarm ate het containervervoer toe
neemt en sommige zeereders hun klan
ten zelfs dwingend containerverlading
voorschrijven zullen steeds m eer half
fabrikaten ten vervoer komen w aar
voor niet de snelheid, doch de prijs
prim air bepalend is voor de keuze uit
de verschillende transportm ogelijkhe
den.

b. M en kan thans reeds vaststellen, dat
op de lange afstand de spoorwegen in
toenem ende mate de vrachtauto aflos
sen. De extra overslag in het achter
land die meestal aan spoorvervoer in
herent is, vorm t daartoe blijkbaar geen
beletsel. E r is derhalve geen enkele
reden om aan te nemen, dat die zelfde
extra overslagkosten in het achterland
voor de R ijnvaart wel een beletsel
zullen vormen; integendeel, de Rijn
vaart heeft op de lange afstand altijd
m et de spoorwegen kunnen concurre
ren; hierop zullen de containers geen
uitzondering vormen.
c.

In Bazel en M annheim staan reeds
goed geoutilleerde Rijncontainer ter
m inals ter beschikking. In Straatsburg
is een term inal in aanbouw, terwijl
M ainz en Karlsruhe de bouw van con
tainer terminals in overweging hebben.

d. De aanwezige en geplande container
terminals geven de Rijnvaart de ge
legenheid ladingen kleiner dan de containergrootte aan te trekken; deze la
dingen kunnen op de terminals tot
volledige containerladingen worden
gegroepeerd, precies zoals het vrachtautovervoer ladingen groepeert. Het
nadeel van extra overslag in vergelij
king met de vrachtauto is in dit geval
niet aanwezig.
4. Toekomstverwachting voor de binnen
vaart in het containervervoer
De gehele overslag van het stukgoed te
R otterdam heeft in 1967 22,5 miljoen ton
bedragen. Hiervan is circa 8 miljoen ton
m et de internationale binnenvaart aange
voerd respectievelijk afgevoerd ( = 36 %
van de totale aanvoer). Zoals hierboven
reeds werd vermeld is voor 1980 een
totale overslag van 36 miljoen ton geprognostiseerd.
W anneer wij aannemen, dat ook daarvan
36 % :met de internationale binnenvaart

aan- respectievelijk zal worden afgevoerd,
dan zou dit een totaal stukgoederenvervoer
per binnenvaart van circa 13 miljoen ton
betekenen. Neemt men verder aan, dat de
verwachte verhouding (43 % in contai
ners, 57 % conventioneel goed) ook voor
de internationale binnenvaart zou kunnen
worden gerealiseerd, dan kom t men op een
cijfer van 5,6 miljoen ton in containers in
1980 ofwel ± 365.000 beladen containers
per jaar.
Gezien deze becijfering lijkt het gewenst
met een ontwikkeling rekening te houden,
waarbij op niet al te lange termijn enkele
honderdduizenden containers per jaar over
de Rijn zullen moeten worden vervoerd,
hetgeen een besparing aan transportkosten
van enkele tientallen miljoenen guldens
tengevolge kan hebben. D e eerste voor
waarde daartoe is, dat de reders daarvoor
geschikte bedrijfsmiddelen inzetten. De
duwvaart lijkt hiervoor uiterm ate geschikt,
omdat een duwbak van circa 2200 ton
30 stuks 40 voets containers kan laden of
70 stuks 20 voets containers.
Een tweede voorwaarde, zonder welke
elke ontwikkeling onmogelijk zal blijken
te zijn, is de inrichting van de zeehaven
terminals voor containeroverslag in bin
nenschip. Daarbij zouden, evenals zulks
bij massagoed geschiedt, de lossing uit zee
boot en de belading van het binnenschip
volledig los van elkaar m oeten worden ge
maakt, teneinde wachttijden voor zeevaart
en binnenvaart te vermijden.
C. ,,L A SH ”-systeem
1. Stimulans voor de binnenvaart
De nieuwste ontwikkeling in het overzeetransport van stukgoed is het zgn. „Lash” systeem, waarbij het zeeschip een aantal
met stukgoed beladen bakken vervoert en
deze in de zeehaven van bestemming te
water laat. Het behoeft geen betoog, dat
dit systeem een nieuwe stimulans aan het
stukgoederenvervoer per binnenvaart kan

geven, om dat het voor dc hand ligt, dat
deze bakken n aa r een verder gelegen be
stemmingshaven m oeten worden vervoerd;
integratie van deze lashbakken in bestaan
de duwkonvooien zal daarbij de optimale
oplossing bieden.
D. Samenvatting
1. D e binnenvaart zal zich m oeten rich
ten op vier soorten van stukgoederenvervoer t.w.:
a. h et conventionele stukgoed, dat naar
verwacht m ag worden een zekere da
ling zal gaan vertonen doch nog altijd
van respectabele om vang zal blijven;
b.

het semi-bulk vervoer (gepakketteerde
lading e.d.);

c. h et vervoer van containers;
d. het vervoer van lading in lashbakken.
2. Om h aar relatieve positie in het con
ventionele stukgoederenvervoer te hand
haven zal de binnenvaart m oeten trachten
h et steeds zw aarder wordende nadeel van
de extra overslag, welke veelal aan binnen
vaartvervoer inherent is, door interne ra
tionalisatie te compenseren. Samenwer
king in bredere verbanden biedt hiertoe de
mogelijkheid.
3. D e verwachte toeneming van het semibulk vervoer versterkt de positie van de
binnenvaart, om dat de factor overslag in
de totale transportketen van m inder belang
w ordt, zodat een extra overslaghandeling
m inder zw aar gaat wegen dan voorheen
het geval was.
4. D e binnenvaart kan op den duur op
een belangrijke participatie in het contai

nervervoer rekenen. Zij m ag dit vooral
doen in het lange afstandsvervoer, omdat
daar de extra overslag welke aan binnen
vaart inherent is relatief van m inder belang
is. Speciaal de R ijnvaart naar Zuidduitse
havens, Straatsburg en Bazel zal hiervan
kunnen profiteren.
V oorwaarde daartoe is echter, dat in de
zeehavens overslaginstallaties beschikbaar
komen, die het mogelijk m aken de overslag
van containers in of uit binnenschip tegen
ongeveer dezelfde prijzen te verzorgen als
waartegen thans op/van vrachtauto en
spoorwagon w ordt overgeslagen; teneinde
de laad- en lostijden zoveel mogelijk te
bekorten, zou deze overslag via de wal
dienen te geschieden zoals dit bij massa
goed het geval zal zijn.
5. De ontwikkeling van het container
vervoer geeft de binnenvaart een uitste
kende m ogelijkheid tot groepagevervoer
van zendingen, die niet een gehele con
tainer vullen.
6. H et semi-bulk vervoer, het container
vervoer en h et lashvervoer zullen leiden
tot concentratie van vervoer n aa r/v an een
beperkt aantal binnenhavens. De binnen
havens welke hierin in de toekom st een
rol willen spelen, zullen er goed aan doen
hun technische outillage tijdig hierop in te
stellen; goede achterlandverbindingen per
spoor en auto zullen daartoe tevens een
onmisbare factor zijn.
IV. Conclusies
In het massagoedvervoer zullen wellicht
in enkele vervoerrelaties zeer grote m otor
schepen (8000 a 9000 ton) hun intrede
doen. Afgezien van deze uitzonderingsge

vallen is te verwachten, dat de belangrijke
massagoedvervoersstromen in toenem ende
m ate m et duwvaart in continudienst zullen
worden afgewikkeld. V oor h et container
vervoer is de duwvaart evenzeer bijzonder
geschikt, mits een groot aantal containers
tegelijk (minstens 30 stuks 40 voets con
tainers) naar één haven van bestem m ing
m oet worden vervoerd.
Lashbakken kunnen zonder enige m oei
lijkheid in de duwkonvooien w orden o p 
genomen, terwijl semi-bulk lading in af
gedekte duwbakken kan worden vervoerd.
D e ontwikkeling van het containervervoer
en van het lashsysteem kan derhalve op de
daarvoor geschikte trajecten leiden tot een
uiterm ate efficiënte integratie tussen m as
sagoed- en stukgoederenvervoer. D e m o 
gelijkheden welke een dergelijke integratie
biedt kunnen echter pas worden gereali
seerd, indien
a.

de zeehavens de hierboven beschreven
overslagmogelijkheden creëren;

b.

de daarvoor in aanmerking kom ende
binnenhavens zich voor containerbehandeling uitrusten.

D e binnenvaart heeft sinds lang een be
langrijke plaats in de totale transportketen;
indien zij een optimaal gebruik m aakt van
de technisch-nautische mogelijkheden, in
versterkte mate tot samenwerking kom t en
de overslagfaciliteiten aan de eisen des
tijds worden aangepast, zal zij h a a r plaats
in de totale transportketen niet alleen be
houden doch zelfs belangrijk kunnen u it
breiden.
Voordracht gehouden op het Symposium „De
Overgangsprocedure in het Verkeer”, op 18 sep
tember 1969 te Scheveningen.

M.S. „ IN D U S ”
Onlangs heeft een nieuw schip van de
Scandia-serie — waarm ee de Scandina
vian M iddle E ast Line, een samenwer
king tussen Swedish E ast A sia Co. en
W ilh. W ilhelmsen, een geregelde dienst
onderhoudt op de Perzische Golf — R ot
terd am op zijn eerste reis aangedaan,
w aar de dienst w ordt vertegenwoordigd
door C ornelder’s Scheepvaart Mij. N.V.
te R otterdam . H et schip, m.s. Indus, is
een zusterschip van het m.s. Isfahan, dat
in februari in de vaart is gekomen, als bij
drage in deze dienst van de Swedish
E ast A sia Co. Bij een bruto tonnage van
9600 heeft het schip een draagvermogen
van 12.650 ton als gesloten schutdekschip
en v an 8875 ton als open schutdekschip.
D e totale inhoud van de vier ruim en is
560.000 kub. vt voor stukgoed, waarvan
37.000 kub. vt. koel- en vriesruim te tot
— 22 0 C. D e dieptanks kunnen 17.800
kub. vt. lading bevatten.
H e t prototype van het Scandia-schip

kwam in 1966 in de vaart als eerste zo
genaamde „open” schip in de geschie
denis van de scheepvaart; sindsdien is
het type onderwerp van voortdurende
ontwikkeling gebleven. Zij hebben zware

laadkranen m et een vermogen tot 100
ton, dubbele luiken en sommige ook m o
biele kranen en zijpoorten.
H et schip is gebouwd onder hoogste
klasse van Lloyd’s Register of Shipping.

door

D E O V E R G A N G SP R O C ED U R E IN H E T G O ED EREN VERVO ER
DO O R DE ZEE V A A R T

I. Inleiding
Eeuw enlang heeft de zeevaart zich ge
concentreerd op het bouwen van zee
waardige schepen, die hun bestemmingen
dienden te bereiken zonder onderweg in
nood te geraken. A an efficiënte ladingbehandeling kwam m en nauwelijks toe.
D oor de snel toenem ende technische
kennis en een m eer wetenschappelijke
aanpak van het ontw erpen van schepen,
kan m en thans m eer aandacht schenken
aan andere aspecten dan alleen de zee
waardigheid. Bij het ontw erpen is snelle
ladingbehandeling in de havens een van
de prim aire factoren geworden.
Ruwweg zijn de produkten die met zee
schepen worden vervoerd, in te delen
naar de typen schepen die voor de be
trokken produkten worden gebruikt.
O ok de overslag van deze hoofdgroepen
vindt veelal op verschillende wijzen
plaats. De volgorde is bewust gekozen,
waarbij de produkten die in hoofdstuk II
w orden behandeld, op dit m om ent het
meest gestroom lijnd w orden overgesla
gen van het schip n aar de wal.
D e produkten, behandeld in de daarop
volgende hoofdstukken, geven steeds
m eer zorgen bij hun behandeling, zowel
van het schip naar de wal als in het
schip en op de wal.
D e hoofdgroepen zijn:
— Vloeistoffen
— G ranen
— E rtsen en kolen
— Sem i-bulkgoederen
wol)

(papier,

hout,

— Gelijkvormig stukgoed
— Stukgoed van losse pakketten
— Lading van grote afmetingen, zware
stukken van 100 ton en veelvouden
hiervan.
II. Vloeistojjen
H et vervoer van vloeistoffen is in het
transportbedrijf in de meest uiteenlopen
de m aten te vinden. Flessen, die in dozen
worden verpakt, dan wel vaten, vallen
eigenlijk niet onder dit hoofdstuk doch
behoren bij de categorie stukgoed.
G rotere kwantiteiten worden in bulk ver
voerd in tankschepen en de meest spec
taculaire transporten w orden gevonden
bij het ruwe-olievervoer.
B ekend is dat in 20 jaar tijd de tanker is
gegroeid van 20.000 ton naar 200.000

Fig. 1.
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Overslag olie van tankschip naar wal (foto: Scheepvaart Vereeniging Zuid).

ton en men spreekt reeds van tankers van
500.000 ton.
De overslaginstallaties hebben de groei
kunnen bijhouden en het is frappant met
hoe weinig m ankracht enorme volumes
kunnen worden overgeslagen.
E en belemmering voor de grote afme
tingen van de tankers is de diepte van
de havens.
Een oplossing als Bantry Bay, waar
300.000 tons tankers worden gelost en
vervolgens de olie wordt gedistribu
eerd m et tankers van 100.000 ton, is een
onderbreking van de vervoersstroom die
jam m er is, doch blijkbaar onvermijde
lijk. Ditzelfde argument gaat ook op
voor overslag op zee van grote in min
der grote tankers, doch dit heeft een
meer tijdelijk karakter en kan slechts
als stimulans werken voor de haven
bouwers.
De toekom st zal ons nog grotere tan
kers brengen, doch onwaarschijnlijk is
een wijziging in de vorm van overslag,
daar hierbij reeds een uiterst gestroom
lijnd systeem is bereikt.
III.

A . M. L E L S

Granen

Het is nog niet zo lang geleden (20
jaar) dat graan voor $ 17 per ton met
een lijnschip van de U.S. Gulf naar R ot
terdam werd verscheept.

De bulkcarrier doet dit thans voor iets
meer dan $ 4 per ton, in kwantiteiten van
20.000 ton en meer.
Een duidelijker voorbeeld van bespa
ring door stroomlijning van het vervoer
is nauwelijks te geven.
Hoewel in verschillende havens nog
drijvende elevatoren zijn te vinden van
vóór de Tweede W ereldoorlog, is toch
een grote overslagcapaciteit met nieuwe
middelen in staat de grotere volumes te
verwerken.
Een mogelijke wijziging in het patroon
van opslag kan worden gevonden in
drijvende graanopslag.
Regelmatig werden in het verleden Rijnlichters gebruikt voor opslag van graan.
Ook thans is dit nog het geval. Een
enkele keer kan dan gebruik worden ge
maakt van het feit dat opslag in het
transportm iddel plaatsvond. Aflevering
op afroep kan dan plaatsvinden zonder
dat eerst een beladinghandeling moet
worden uitgevoerd. M et andere woor
den, men schakelt overslag zeeschip-silo en silo-rivierschip uit, doch moet
daarvoor in de plaats lichterhuur be
talen. Bij voldoende silocapaciteit zal
dit weinig lonend zijn doch wanneer si
locapaciteit ontbreekt of m oet worden
aangevuld, wordt deze methode interes
sant.
W anneer men nu in plaats van Rijnlichters

Reeds in een vroeg stadium heeft men
kans gezien om voor vloeistoffen en
granen een continue stroom te laden en
te lossen.
Bij ertsen en kolen kan men wel laden
volgens dit principe wanneer gebruik
kan worden gem aakt van de zw aarte
kracht en m en door middel van shutes
de lading aan boord Iaat lopen. H et
lossen m et grijperkranen geeft echter op
dit gebied nog geen bevredigende m e
thoden te zien.
Wel is een aantal proefnemingen ge
daan met bulkcarriers waarin lopende
banden zijn aangebracht, doch de inves
teringen blijken niet voldoende rende
m ent op te leveren.
Bij transport door pijpleidingen w ordt
voor kolen reeds gebruik gem aakt van
Fig. 2.

brikaten dan wel verpakte grondstoffen.
V ervoer in containers is technisch m o
gelijk, doch noch op dit m om ent noch
in de nabije toekom st economisch aan
trekkelijk. W aarschijnlijker is een ont
w ikkeling van vervoer per gespeciali
seerd bulkschip. F rappante voorbeelden
hiervan zijn:
A. D e staaltransporten van A ntw erpen
naar A m erika
A llerlei profielstaal alsmede buizen
en platen w orden in de haven van A nt
w erpen aangevoerd vanuit de R u h r, het
Luikse B ekken en N oord-Frankrijk.
In de haven w ordt dit staal gesorteerd
n a a r bestemmingen en vervolgens per
bulkschip van 20.000 ton en gro ter naar

Overslag van graan (foto: Scheepvaart
Vereeniging Zuid).

zeegaande lichters gaat gebruiken, wor
den perspectieven op het gebied van dis
tributie geopend die niet zijn te onder
schatten.
O ok aanvoer m et nog grotere schepen
w ordt door dergelijke system en bevor
derd.
H e t transport van granen in en uit sche
pen m et shutes, lopende banden en pneum aten (elevatoren) zal ook in de toe
kom st meegroeien met de kwantiteitstoenam e van het produkt.
Geheel andere m ethoden van overslag
dienen zich nog niet aan.
IV. E rtsen en Kolen
Bij het vervoer van deze produkten komt
een
aantal
schaalvergrotingsproblem en voor, die groter zijn dan bij de vo
rige twee categorieën.
Fig. 4.

Staalloodsen van Hessenatie in Antwerpen (foto: Hessenatie).

emulsificering door middel van water.
M en kan het produkt dan pom pen. V oor
ertsen is dit, voorzover mij bekend, nog
niet toegepast. Ónmogelijk is het niet
en men zal zeker in deze richting zoeken
voor ertswinning op de zeebodem.
Zou em ulgering van kolen ook bij over
slag uit schepen mogelijk zijn, dan is
een aantal varianten van transport te be
denken. V oorbeelden hiervan vindt
men in de baggerwereld. O ok zou in
een dergelijlc geval het transport m et o n 
derlossende bulkcarriers denkbaar zijn.
M en m aakt dan wederom gebruik van de
zw aartekracht en de havenbodem w ordt
als opslagterrein gebruikt. Hierm ee
zijn kortere haventijden te bereiken en
kan mogelijk m et minder dure walinstallaties w orden volstaan.

Fig. 3.

Overslag van kolen (foto: Scheepvaart
Vereeniging Zuid).

V. Sem i-bulkgoederen (papier, hout,
wol)
Semi-bulkgoederen zijn veelal halffa

de diverse havens op het A m erikaanse
continent vervoerd (jaarlijks totaal 5
m iljoen ton).
H et stuw adoors- en overslagbedrijf
H esse-N atie in A ntw erpen heeft voor dit
doel zelfs een bijzondere loods laten
bouw en, w aarvan het dak —• d at onder
norm ale om standigheden gesloten is —
tijdens belading van het schip k an wor
den weggereden.
B. Transporten van papier van
N oord-A m erika naar Europa
D it produkt vorm t heden nog een b e
langrijk bestanddeel van de lading van
de norm ale lijnvaartschepen. Bulkschepen nem en dit verkeer in toenem ende
m ate over en worden daartoe som s u it
gerust m et laadbruggen, om in de h a 
vens w aar walkranen ontbreken, te kun
nen laden en lossen.
O ok w orden ingenieuze systemen ont-

Fig. 5.

belangrijk deel worden opgelost, die
nen zich prom pt weer andere moeilijk
heden aan:
Het LASH-schip in zijn huidige ontwerp
vervoert 76 barges; deze beslaan in een
haven een oppervlak van 1,5 ha.
Is er dus één bestemmingshaven, dan
heeft men voor de te laden en te lossen
barges 3 ha water nodig, om nog m aar
niet te spreken van de aantallen duwsleepboten, die voor aan- en afvoer m oe
ten zorgen.
Bovendien hebben de barges een recht
hoekige doosvorm en transport over
enige afstand vraagt om stroomlijning
in de vorm van voorsteven-barges die
vóór in de duwtrein kunnen worden ge
plaatst, dan wei kleine drijvende voor
schepen die vóór aan de LASH-trein
worden, gekoppeld.
Al met al wel overkomelijke, doch
niet eenvoudige problem en. H et lijdt
geen twijfel dat de LASH-schepen in de
voor ons liggende jaren nog veel van
zich zullen doen Spreken.

Laden van papier aan boord van zelf ladend bulkschip.

w o rp en om grote aantallen rollen pa
p ie r gelijktijdig te kunnen oppakken.
D ezelfde tendens is w aar te nem en bij
v erv o er van hout en houtpulp.
O n d an k s deze wijze van transport per
bulkschip en overslag in grotere kwan
titeiten, is de laatste jaren in scheepvaartk ringen veel gediscussieerd over het
L A S H (lighter aboard ship) systeem.
U it publikaties blijkt dat in de afgelopen
zes m aanden dertien van dit soort sche
p e n met bijbehorende lichters zijn be
steld, terwijl de rederij Lykes drie sche
p e n heeft besteld van een ander type
m e t grotere barges, doch die in grote
lijnen hetzelfde vervoerssysteem volgen
als LASH.
H e t LASH-schip vervoert geladen lich
te rs tussen de zeehavens, overslag in de
zeehavens w ordt vermeden, om dat de
lich ters vanuit de zeehavens landin
w a arts kunnen w orden gebruikt.
I n wezen lijkt het systeem sprekend op
containervervoer doch het is gespeciali
see rd op waterwegen landinw aarts in te
genstelling tot de container, die het juist
v an de landwegen en t.z.t. van de lucht
w egen moet hebben.
D e voordelen van het LASH-schip voor
v erv o er van halffabrikaten zijn onmis
k en b a ar en in bepaalde gevallen zal ook
h e t vervoer van stukgoed goedkoper en
b e te r per LA SH-schip kunnen geschie
d en.
H alffab rik aten producerende zowel als
verw erkende industrieën zijn grotendeels
landinw aarts en niet aan de kade van
e e n zeehaven gevestigd.
M e t het LASH-systeem kan men soms
tw eem aal extra overslag vermijden, te
vens geschiedt lading en lossing aan bei
d e einden van de vervoerketen m et een
voudige middelen op ondiep water.

Ook zullen containers met de LASHschepen worden vervoerd in speciaal
daartoe ingerichte compartimenten.
H et is denkbaar dat in enkele gevallen
de containers in de LASH-barges zullen
worden vervoerd.
B estaat de inhoud van de container uit
een norm ale lading kisten waarin dozen
zijn verpakt, dan beleeft men de nacht
m errie die bij containeritis hoort, nam e
lijk een box in een box, in een box, in
een box.
W aar de huidige problemen van de overgang van lading van het zeeschip naar
de wal m et het LASH-schip voor een

Fig. 6.

VI. G elijkvonnig stukgoed
Gelijkvormig stukgoed leent zich het
best voor containervervoer. Deze ten 
dens wordt nog versterkt door aanbod
van een regelmatige stroom van dit
soort stukgoed op een bepaald traject.
Afhankelijk van de w aarde en de verpakkingskosten van het produkt, is een
verschuiving naar het luchtvervoer w aar
te nemen. Deze tendens wordt enigszins
geremd door een te verwachten overca
paciteit van containerschepen in de eerst
komende vijf jaar.
De overgangsvormen in het container
vervoer zijn nog in volle ontwikkeling.

Houtpulpschip.

tussen de Verenigde Staten en E uropa.
De uiteenlopende eisen die de Verenigde
Staten en de Europese landen aan trai
lers stellen, vorm en een belem m ering
die vraagt om een spoedige oplossing.
D e norm ale A m erikaanse trailer mag
in E uropa voorlopig alleen nog m aar
in Zw eden rijden.
W anneer de prognose juist is d at in 1975
750.000 containers in R otterdam wor
den overgeladen — hetgeen ruim h et tien
voudige is van thans — is het duidelijk,
dat de huidige aan- en afvoermogelijkheid in de verste verte nog niet toerei
kend is.
A an- en afvoer per coaster en per trein
zijn reeds zo geregeld dat nog een flinke
groei is te verwerken. Ook het wegver
keer kan nog wel vooruit w anneer de
aan- en afvoerwegen nog verder wor
den verbeterd.

O p de korte afstand (bijvoorbeeld op
d e Noordzee) zien wij een tendentie van
vervoer per trailer op ferrydiensten. De
laad b ak (soms een container doch dik
wijls ook niet) gaat met wielstel en al
v an huis to t huis en schakelt de con
tainerkraan uit.

Atlantic Container Line heeft haar sche
pen ontworpen voor vervoer van con
tainers, autom obielen en trailers voor
transatlantisch vervoer. H et is opval
lend dat ook hier in bepaalde gevallen
de geladen trailer reeds kan concurreren
m et de container in het huis-huis-vervoer

V ervoer per binnenschip kom t tot op dit
m om ent slechts moeizaam op gang;
doch ik ben er van overtuigd dat bij aan
voer van grotere kwantiteiten containers,
het snelle container-binnenschip niet
lang op zich zal laten wachten.
E en belangrijke belemmering op het ge
bied van doorvoer van containers is het
verschijnsel dat men op de container
schepen wel de pakketten containers per
zeehaven bijeenbrengt, doch veel moei
lijkheden ondervindt deze pakketten
w eer onder te verdelen in groepen die
dezelfde verdeelpuntbestem m ing heb
ben. V oor het vervoer per vrachtauto is
dit ook in het geheel niet nodig en zelfs
niet wenselijk (voorkómen van colon
nes containers naar dezelfde bestem 
ming), doch voor vervoer per trein, kust
vaarder of binnenschip is het een eis
w aaraan m eer en meer behoefte zal gaan
bestaan.
O k de directe overslag vanuit het zee
schip op het volgende transportm iddel
verdient grote aandacht.
D e behandeling „schip-w egtrailer” in
eens kom t veel voor, doch „schiptrein” gaat praktisch steeds via een ha
ventrailer, hetgeen een extra handeling
betekent. „Schip-schip” gaat zonder uit
zondering nog via de wal. O m hierin
verbetering te brengen, zal eerst h et pro
bleem van de pakketvorm ing bij bela
ding van het zeeschip dienen te worden
opgelost. De meeste containerschiprederijen hebben zoveel zorgen bij het be
gin van hun activiteiten dat zij aan dit
soort verfijningen nog niet toe zijn, doch
zij zullen niet lang op zich laten wach
ten.
D an breekt ook de tijd aan dat de drij
vende containerkraan een functie kan
gaan vervullen in het schip-schip trans
port.
O ok de afhandeling van de docum en
tatie k an een vertraging veroorzaken, doch
ilc kom hierop in de eindbeschouwing
terug.

Fig. 9.

Pakket containers (Atlantic Container Line).

V erm eld dient te worden dat de con
tainer voldoet aan de verwachtingen wat
betreft verkorting van de transporttijd,
speciaal in het huis-huis verkeer. Ook is
de schade aan en diefstal van lading
aanmerkelijk minder.
W at echter tegenvalt zijn de kosten van
ladingbehandeling. Deze zijn per ton
wel wat afgenomen ten opzichte van het
conventionele schip, doch lang niet in
die m ate als m en had verwacht. De
meeste containerschiprederijen hebben
dan ook tot op de dag van vandaag
geen winsten van betekenis kunnen boe
ken. De ladingkosten w orden in belang

rijke m ate beïnvloed door afschrijvingen
en rente en niet door arbeid.
De verwachting is dan ook gerechtvaar
digd dat bij grotere omzetten in de na
bije toekom st deze kosten zullen afne
men.
VII. K leine losse pakketten
Deze kunnen via groupage worden ge
stuwd in containers en vervolgens wor
den verscheept.
Expediteurs houden zich in het bijzonder
met deze activiteiten bezig.
Het is een vorm van transport, waarbij

Fig. 11. Laden van grote stukken aan boord
van een conventioneel schip (Holland-Amerika
Lijn).

de havenplaats wederom haar specifie
ke taak blijft vervullen, hoewel de p ak
ketten niet noodzakelijkerwijs behoeven
te worden aangeleverd in de loodsen
aan de kade.
Ook vindt groupage in containers plaats
in het achterland. Tégen de verwachting
in gaat evenwel de huidige ontwikkeling
in de richting van enige relatieve af
name van huis-huis vervoer en relatieve
toename van pier-pier vervoer van groupagecontainers.
W anneer deze tendens zich voortzet, zal
het bekende pakhuis aan de kade niet
geheel tot het verleden gaan behoren.
Zodra de groupagecontainer gevuld is,
onderscheidt hij zich niet meer van de
andere containers en kan hij in alle containersystemen worden ingepast.
Door het niet onbelangrijke aantal han
delingen die worden verricht met de klei
nere ladingpakketten, zal het zeevervoer
op dit gebied meer en m eer de concur
rentie van de luchtvaart ondervinden.
De prijsverlagingen die in de toekom st
bij containervervoer op zee nog mogelijk
zijn, zullen niet opwegen tegen de enor
me prijsverlagingen die in de luchtvracht
zijn te verwachten wanneer de jumbo
jets, in de eerste helft van de jaren 70,
gaan vliegen.
We spreken dan nog m aar niet van wat
ei gebeurt wanneer de techniek kans ziet
om in de buurt van de tachtiger jaren
vliegtuigen te produceren die twee tot
driemaal zoveel gaan transporteren als
de nu in aanbouw zijnde jum bo’s.
VIII. Lading van grote afmetingen,
zware stukken van 100 ton en
veelvouden hiervan

w ordt bedoeld de verzorging van lading
van huis tot huis, is iets w aarover wel
m eer en m eer w ordt gesproken; doch
van verwezenlijking is nog geen sprake.
V o o r het totale tran sportconcept zijn
o.a. nodig:
1. Een aanm erkelijk eenvoudigere do
cum entatie van de lading.
2. Vereenvoudiging van tarieven.

Fig. 12.

Laden van grote stukken aan boord van een roll on/roll o ff schip (Atlantic Container
Line).

m aat) zullen ook in de toekom st meer
e n m eer worden vervoerd m et roll-on/
roll-o ff schepen, landingsvaartuigen dan
w el gesleepte dekbakken.
Afbeeldingen 12, 13, 14 en 15 spreken
hierbij duidelijke taal.
W as e r op het conventionele schip al
tijd wel enige plaats te maken voor
grote stukken, het 100 % containerschip
heeft hiervoor geen tijd en geen ruimte.
O ok het meenemen van duur laadgerei,
d a t slechts incidenteel wordt gebruikt,
heeft de nodige economische bezwaren.
D e huidige ontwikkeling van gespecia
liseerde vaartuigen, w aarvoor toene
m end aanbod van lading is te verwach
ten, zal zich daarom versterken.
D e stukken worden vaak zo zwaar, dat
schuiven en rollen goedkoper wordt
d an lichten.
L o ssen in ondiepe havens en op stran
den gaat dan tevens tot de mogelijkhe
den behoren.
M en omzeilt daarbij het vervoer van de
zw are stukken door de havenstad, het
geen dikwijls onoverkomelijke proble
m en m et zich meebrengt.
IX . A lgem een
T o t slot enkele algemene opmerkingen
m et betrekking tot de voorgaande onder
w erpen.
D e m eest ideale vervoerm ethode is die,
w aarbij produkten van beginpunt tot
eindbestem m ing rechtstreeks worden ge
tran sp o rteerd zonder enige andere hande
ling d an het vervoer zelve.
D a a r dit in de praktijk niet uitvoerbaar
is, dienen wij elke handeling tot haar
eenvoudigste vorm terug te brengen,
w aarbij elke onderbreking in. de conti

nuïteit van de beweging als een tekort
koming in het systeem dient te worden
beschouwd.
H et idee is niet nieuw, w ant reeds in de
eerste jaren van 1800 zette een Engels
man het containerconcept op papier en
in 1834 vervoerde de M essageries N atio
nales reeds personen volgens het hui
dige containerprincipe, waarbij de post
koets met koetsier en al — doch zonder
wielen — op de spoorwagon werd ge
plaatst.
H et totale transportconcept, w aarm ede

3.

U niform iteit in het docum entenpak
ket (het N ederlandse beurtvaartadres
is hiervan een van de weinige, gun
stige voorbeelden).

4.

Statistische gegevens, die niet van zee
haven naar zeehaven zijn gerang
schikt, doch die inlichtingen geven
over oorsprong en bestem m ing van
vervoerde produkten.

5. Toepassing van beeldoverdracht via
com m unicatiem iddelen (het euvel
van lading die op docum enten wacht,
kom t regelmatig voor).
B ovenstaande m aatregelen liggen voor
nam elijk in het adm inistratieve vlak.
Wil men enig efficiëntie-voordeel heb
ben van het containerconcept en het
L A SH -concept dan is uniform iteit een
prim air vereiste.
In de zom er van 1967 werd op een bij
eenkom st in M oskou de I.S.O . stan
d aardcontainer geaccepteerd. De m aten
w erden 20' X 8' X 8 ' en 4 0 ' X 8' X 8'.
S ealand werkte reeds m et 35' X 8' X
8' en M atson in H aw aii m et 2 4 ' X
8' X 8'6".
W as oorspronkelijk de lengte aan v a
riatie onderhevig, thans is ook de hoogte
een discussiepunt, w aarbij 8 '6 '' al een

de dekken van het schip worden ge
schoven in plaats van verticaal in
ruimen zakken.
5. Catamaran als containerschip.
6. Catamaran als semi-onderzeeër voor
alle olie- en bulkvervoer.
7. Hovercraft van ± 3500 ton, voor
transatlantisch containervervoer, met
snelheden van 80 mijl per uur.
8. Hydrofoils of draagvleugelboten.
9. Combinaties van 7 en 8.

Fig. 14.

Fig. 15.

Vervoer van zware lading per gesleepte dekbak (L. Smit & Co’s Intern. Sleepdienst).

Het containerprincipe is oud: post
koets op trein (1834).

veel gehoorde afmeting is en 9' wel
licht niet meer veraf is.
T o t overm aat van ramp kom t nu de
Deutsche Bundesbahn in de pers met een
bestelling van 8.000 „B ahncontainers” ,
welke 10 cm breder zijn dan de stan
daardm aat.
W anneer het bericht juist is, mag ik wen
sen. dat ze nooit buiten het spoorgebied
van D uitsland zullen komen.
De luchtvracht kan nu nog niet over
gaan tot het gebruik van standaardcon
tainers.
W anneer het zover komt, is een lichter
type container van standaardm aat te ver

wachten dat moeilijk stapelbaar zal
zijn.
Dit zal bij andere vormen van transport
enige aanpassing vragen, doch het be
zwaar is niet onoverkomelijk, terwijl de
voordelen van eenheid van systeem
enorm kunnen, zijn.
Het is daarom een noodzaak dat de toe
komstige vrachtluchthavens zo dicht m o
gelijk bij containerdistributiepunten wor
den aangelegd. New York gaf hierbij
het voorbeeld van Port Elizabeth bij
Newark Airport.
N ederland heeft hier nog een kans om
in de buurt van Rotterdam , zuid van de
rivier met rechtstreekse verbinding met
de M argriethaven en op een afstand van
10 tot 20 km, iets te ontwerpen dat in de
jaren. 80 voor het vrachtvervoer van
groot nut kan zijn.
Zoals in de aanhef gezegd, zijn reders
meer dan ooit tevoren bezig hun schepen
aan te passen aan de eisen van snel dan
wel goedkoop laden en lossen. D aar
naast blijft toch ook in de belangstelling
staan het afwijkend ontwerp schip, dat
op onconventionele wijze laadt en lost,
dat bijzonder snel vaart, dan wel an
dere economische voordelen heeft.
Onderzoekingen worden gedaan naar de
economie en de technische mogelijkheid
van ladingvervoer per:
1 . Zeegaande, gesleepte lichters.

2. Zeegaande, geduwde lichters.

Dit alles is in de praktijk natuurlijk
slechts zeer
gedeeltelijk
bruikbaar,
doch het geeft een indicatie hoezeer de
gemoederen in beweging zijn met het vin
den van nieuwe wegen in het zeetrans
port.
De operationele aspecten van de heden
daagse zeevaart geven evenals voorheen
een aantal tegenstrijdige kanten te zien,
waaruit men de beste compromisoplos
sing voor elk vaargebied zal dienen te
vinden. Grote en dure gespecialiseerde
schepen betekenen m inder flexibiliteit
in vaarschema’s. Zij vereisen betere com
municatiemiddelen en, om inkrimping van
bemanning te bewerkstelligen, dienen de
technieken die thans in de ruimtevaart
worden toegepast, hun weg naar de com
mercie te vinden.
Steeds zullen
streven naar:

reders

moeten

blijven

— Opvoeren snelheid.
— Verkorting haventijd.
Het is opvallend dat wanneer op be
paalde trajecten het optimale aan snel
heid is bereikt, er bij haventijd een eis
tot verbetering ontstaat. Z odra de haven
tijd is verbeterd, ontstaat wederom be
hoefte aan nog snellere schepen.
Voorlopig wordt de optimale grens van
snelheid der schepen voornamelijk be
reikt door de grenzen die door de econo
mie worden voorgeschreven.
De extra investeringen en brandstofkos
ten gaan namelijk te zwaar drukken op
de laatste extra mijlen snelheid.
Op dit punt kan de atoomenergie nog
een belangrijke rol gaan spelen bij de
voortstuwing van schepen van. de toe
komst.

3. A rticulated vessels (geladen sche
pen, waarvan tussenstukken kunnen
worden losgekoppeld en in havens
kunnen worden achtergelaten).
4. Meco-schepen.
Containerschepen,
waarbij de containers horizontaal op

Voordracht gehouden op het Symposium „De
Overgansprocedure in het verkeer”, op 18 sep
tember 1969 te Scheveningen.

H Y D R O G R A F IS C H E DAG
De laatste m aal dat een „hydrografische
dag” plaatsvond, was op donderdag 6
juni 1963.
H et was daarom een goede gedachte van
de Hydrografische dienst, welker chef, de
Schout bij N a c h t ir. W. Langeraar is, de
publiciteitsvertegenwoordigers kennis te
laten m aken met het m oderne opnemingswerk en oceanografische verrichtin
gen van de Koninklijke M arine.
Dit geschiedde aan boord van Hr. Ms.
opnem ingsvaartuig Snellius. E en door de
K L T Z SD J. P. H. Huijskens samenge
steld overzicht laten wij hier volgen.
Alhoewel h et begrip „com puter atlas” ,
ook wel genoemd „live-atlas concept” al
niet geheel nieuw meer is, mag toch wor
den aangenom en dat de zeekaart voor de
zeevarenden een noodzakelijk navigatie
middel zal blijven. Daarom zal het ook
noodzakelijk zijn dat zeevarende landen
blijven beschikken over een hydrogra
fische dienst, welke de zeeman blijft voe
den m et voortdurend „up-to-date” ge
brachte zeekaarten en nautische berich
ten.
We m oeten teruggaan tot het jaar 1540
om de eerste Nederlandse uitgave van
nautische kaarten terug te vinden. Tussen
1540 en 1874 zijn velerlei Nederlandse
activiteiten op hydrografisch gebied be
kend. V aak werden deze uitgevoerd door
m arine-officieren aan boord van m arine
schepen. E en in feite bestaande toestand
werd dan ook officieel gesanctioneerd
toen op 8 juli 1874 door een resolutie
van de m inister van M arine de dienst der
hydrografie als een afdeling werd opge
nom en in de organisatie van het minis
terie van M arine.
Sinds die tijd zijn de werkzaam heden van
de dienst der hydrografie aan vele wijzi
gingen onderhevig geweest door verlerlei
oorzaken. Oorspronkelijk lag een zeer be
langrijk gedeelte van het arbeidsterrein
van hydrografie in het voormalige eilan
denrijke Nederlands Oost Indië. M et het
zelfstandig worden van Indonesië viel in
1950 dit arbeidsterrein weg, terwijl in
1959 ook het uitgeven van zeekaarten
betreffende de Indonesische archipel
door Indonesië werd overgenomen.
De druktechniek wijzigde zich in deze
periode ook geheel. Tot omstreeks 1945
was de graveur, die de te drukken zee
kaart in koperen platen m et de hand gra
veerde, een niet weg te denken schakel
in het karteringsproces. M et de opkom st
van h et offset drukprocédé verdwenen
tussen 1945 en 1957 deze specialisten bij
de afdeling hydrografie.
In h et algemeen werd het arbeidsterrein
voor hydrografische werkzaam heden be
paald door de grootte (en dus de diep
gang) van de schepen die de zeekaarten
gebruiken en van de mogelijkheden voor
het m eten van de diepte der zee en voor
het bepalen van de plaats waar die diepte
m etingen w erden verricht.

Hr. Ms. opnemingsvaartuig Snellius

Zo zien we het arbeidsterrein in de 19e
eeuw en het begin van de 20e eeuw be
staan uit de kustwateren begrensd door
de 10 m eter dieptelijn. Rondom de jaren
1925 gaat deze dieptelijn zich verleggen
naar 20 meter. D e plaatsbepaling bestond
daarbij zodra het opnemingsvaartuig bui
ten zicht van land was, uit het zogenaam d
„gegist” bestek. Voor de dieptebepaling
werd daarbij uitsluitend gebruik gem aakt
van het handlood (een gewicht aan een in
meters gem erkte lijn van henneptouw).
M et het voortschrijden van de ontwik
keling in de elektronica kwam in 1935
het continuregistrerende echolood b e
schikbaar en n a 1945 verschillende elek
tronische plaatsbepalingssystemen, zoals
het in de Noordzee algemeen in gebruik
zijnde D ecca navigatiesysteem.
In feite zijn het vooral deze hulpm idde
len welke het mede mogelijk m aken dat
het hoofd geboden kan worden aan de
talrijke problem en op hydrografisch en
aanverwant gebied welke de storm ach
tige ontwikkeling in de scheepvaart en
speciaal in de tankervaart m et zich
brengt. In 1960 werd de supertanker met
een diepgang van 12 meter geïntrodu
ceerd, doch al direct gevolgd door
100.000 tons tankers, 14 m eter diepste
kend. Thans in 1969 zijn 200.000 tons
tankers m et een diepte van 18 m eter al
een geregeld terugkerend verschijnsel.
De gedachten gaan op het ogenblik uit
naar schepen m et een diepgang van 21
meter, terwijl ten gevolge van het sluiten
van het Suezkanaal in 1967 zelfs serieus
gesproken w ordt over tankers van
500.000 ton m et een diepgang van on
geveer 25 meter.
Het bovenstaande bracht met zich dat de
zuidelijke Noordzee dringend zeer nauw 

keurig moest w orden opgenom en en rou
tes voor deze m am m oet-tankers moesten
worden gezocht en aanbevolen. E en en
ander resulteerde op Nederlands initia
tief in 1962 in de oprichting van de
N orth Sea H ydrographic Commission.
D eze commissie bevordert een taakver
deling in de Noordzee en geeft directie
ven voor het elk jaar verdergaand kaarteren van de in vele opzichten op vele
plaatsen marginale Noordzee. E en voor
beeld van het overschrijden van de n a 
tuurlijke grenzen is de op kunstm atige
wijze verdiepte toegangsgeul to t E uro
poort. Behalve ten gevolge van het bo
venstaande brengen ook andere activitei
ten zoals het voortdurend voortschrijden
van de mogelijkheden van exploitatie van
in de zeebodem aanwezige delfstoffen
vele werkzaam heden m et zich.
V aak wordt door speciale groeperingen
verzocht bijzondere zeekaarten te com
pileren. Z o worden kaarten samengesteld
voor de visserij, voor de sportzeilerij,
voor m ilitaire doeleinden, etc.
In overeenstem m ing m et wat m en de
laatste tien jaren ook in het buitenland
heeft zien gebeuren, bracht de ontwikke
ling in de oceanografie en vooral in de
m ilitaire oceanografie m et zich, dat deze
w erkzaam heden w orden gecoördineerd
door de dienst der hydrografie. Bij deze
activiteiten worden vooral gegevens ten
dienste van de onderzeebootbestrijding
en van de m ijnenbestrijding verzameld
en verwerkt. U iteraard zijn deze gege
vens meestal gebonden aan dieptewaarnem ingen en plaatsbepalingen en zijn
zodoende volledig geïncorporeerd in de
w erkzaam heden van de hydrografische
dienst.

Overgenomen uit D agblad Scheepvaart

Tenslotte, mede door het gebruik van
overeenkom stige technieken in de ocea
nografie en de meteorologie en door de
inzichten de laatste jaren verworven in
de zogenaam de „air-sea interaction” stu
dies, werden in 1967 de meteorologische
belangen van de Koninklijke M arine even
eens bij de afdeling hydrografie onder
gebracht.
A lle bovenstaande problem en brengen
de noodzaak met zich meer gegevens te
verzam elen en deze sneller te verwerken.
Hierbij m oet zoveel, mogelijk worden

vermeden dat de materiële en personele
exploitatiekosten te veel stijgen. Met veel
belangstelling worden dan ook die ont
wikkelingen gevolgd, welke door het ge
bruik van com puters kunnen leiden tot
gehele of gedeeltelijke automatische ver
werking van relevante gegevens, zowel
aan boord van de opnemingsvaartuigen
als aan de wal op de afdeling hydro
grafie. G ehoopt wordt dat binnen afzien
bare tijd zal kunnen worden begonnen
met de gedeeltelijk automatische ver
werking der gegevens aan boord van de

opnemingsvaartuigen. Tenslotte moge
nog vermeld worden dat voor het m oder
niseren, vernieuwen en uitbreiden van het
aantal opnemingsvaartuigen binnen de
sterkte van de Koninklijke M arine ver
gevorderde plannen bestaan. D it alles
geeft het gerechtvaardigd gevoel, dat on
danks het enorm toenemende pakket van
werkzaam heden de hydrografische dienst
van de Koninklijke M arine aan de zee
varenden dezelfde dienstenverlening zal
kunnen blijven bieden in de toekom st
zoals dit tot op heden gebruikelijk was.

T E W A T E R L A T IN G „ T A K L IF T I” BIJ RD M
Bij D e R otterdam sche Droogdok M aat
schappij N.V., die deel uitm aakt van de
Rijn-Schelde Groep, werd op 24 oktober
1969 te w ater gelaten het grootste zee
w aardige hefschip ter wereld, de T a kliftl.
Dit vaartuig is bij de RDM in aanbouw
voor rekening van W. A. van den T ak’s
Bergingsbedrijf N.V. te Rotterdam . De
doopplechtigheid werd verricht door m e
vrouw J. van den Berg-Nijgh, echtgenote
van een der directeuren van het bergings
bedrijf.
De bouw van het zeewaardige hefschip
is to t dusver zeer voorspoedig verlopen.
Op 1 april van dit jaar werd de bouw
opdracht aan de RDM verstrekt en nau
welijks twee m aanden later (op 2 juli)
werd op helling 7 de kiel voor dit bij
zondere schip gelegd. Vrij snel na de
tew aterlating zal met de m ontage van de
toe te leveren hefapparatuur een begin
worden gemaakt. Indien alles volgens plan
verloopt w ordt het zeewaardige hefschip
nog voor het einde van de volgende m aand
aan de opdrachtgevers overgedragen.
De T a klif 1 1 vertrekt vrijwel onmiddellijk
na oplevering naar de Engelse westkust
om te w orden ingezet bij het bergen van
w rakken in de havenmond van Liverpool.
De lengte van het 2370 b rt metende hef
schip bedraagt ruim 60 meter, de breedte
en de hoogte van het casco 23,4 respec
tievelijk 5,6 meter. In de m achinekam er
benedendeks wordt een voortstuwingsinstallatie, bestaande uit twee M W M-hoofdm otoren, geïnstalleerd. Deze motoren
hebben elk een vermogen van 530 pk
bij 1800 omwentelingen per m inuut. M et
h aar twee verstelbare schroeven zal het
schip een snelheid kunnen ontwikkelen
van 7 knopen. Tevens wordt het vaartuig
voorzien van een boegschroef (220 pk),
zo d at de Taldift I ook zonder sleepbootassistentie zal kunnen opereren.
H et is vermeldenswaard, dat de beide
hoofdm otoren bovendien voor de aan
drijving zorgen van de generatoren, die
per u ur een maxim aal elektrisch vermo
gen afgeven van 526 kW gelijkstroom en
224 kW draaistroom .
T ot de hefinstallaties van het schip be

Een artist's impression.

horen een bok m et een hefvermogen van
800 ton en een speciale wrakkengrijper
met een hefvermogen van 400 ton. Deze
grijper heeft een eigen gewicht van 100
ton en blijft operationeel tot een diepte
van 150 voet.
De elektrisch aangedreven lieren van de
hefinstallaties worden centraal vanuit het
stuurhuis bediend. In dit stuurhuis staat
voorts de m odernste apparatuur opgesteld
op het gebied van de navigatie en com 
municatie.
De Taklift I is zowel ontworpen voor
het lichten van gezonken schepen, het
opruimen van scheepswrakken, onderwa-

terdam m en, etc., als voor het verplaatsen
van zware stukken zoals reactoren en ge
neratoren, etc. tot een max. gewicht van
800 respectievelijk 1200 ton.
H et schip krijgt een accom m odatie die
plaats biedt aan 25 personen. D e bem an
ning bestaat uit 12 koppen. A lle verblij
ven worden volledig air-conditioned, zo
dat het hefschip ook in de tropen zal kun
nen opereren.
H et zelfvarende hefschip Taklift I wordt
gebouwd onder toezicht van B ureau Veritas voor de klasse: I 3 /3 E
Service
Cotier, Ponton Rem orque de H aute M er
en de Scheepvaartinspectie.

W AARO M S T A B ILIS A T IE ?
(Sperry Gyroscope Division)
W at passagiersschepen betreft zullen
weinigen ontkennen, dat de voornaamste
reden voor stabilisatie het comfort van de
passagiers is, m aar voor de overgrote
m eerderheid van schepen vorm t de directe
kostenbesparing een betere rechtvaardi
ging. E r kunnen natuurlijk belangrijke be
sparingen bereikt worden door verminde
ring van het aantal gevallen van breuk in
de „hotel’’-inventaris, m aar als beste reden
van alle geldt misschien het gevaar van
schade aan dure lading en voertuigen, of
dat nu zijn Rolls Royce-automobielen,
trailers of spoorwagens — een punt, dat
meer en meer naar voren komt naarm ate
er meer roll-on/roll-off-veerboten in
dienst komen.
A an de andere kant, wie zal zich heden
ten dage inschepen op een luxe-cruiseschip, dat geen doeltreffende stabilisatie
heeft?
De al lang bekende en bijna traditio
neel geworden toepassing van vinstabilisatoren heeft zich thans uitgebreid tot
schepen volgens een nieuw ontwerp en
nieuwe opzet, namelijk het gespecialiseer
de containerschip, dat ontworpen is om
de winstmogelijkheid per schip te ver
groten. Het bedrijf van deze vaartuigen
schept bepaalde problem en wegens hun
bijzondere karakteristieken, als volgt:
1. Gestandaardiseerde ladingseenheden;
2. M echanische behandeling van deze
eenheden;
3. M et behulp van computers uitsorteren
van de eenheden voor de volgorde bij
het laden;
4. Cellulair stuwen van de eenheden;

Een vinkast van Sperry Gyrofin vóór de verzending.

Hoewel er nog enig verschil van mening
bestaat tussen de bouwers en de reders
van containerschepen omtrent de aspecten
van de stabiliteit ervan, zijn er toch reeds
verschillende nieuwe feiten aan het licht
gekomen uit de ervaringen op zee en de
praktijk van het laden, in het bijzonder
bij het cellulair stapelen van containers.
1. D e meeste bedrijven zijn het er over
eens, dat een slagzij van meer dan 3°
plus of min tijdens het laden het bereiken
van een optimale rondreistijd ongunstig
kan beïnvloeden.

5. Op- en afrijmogelijkheden voor lading
op vervoermiddelen — daarm ee wordt
niet-produktief m aar duur tijdverlies
en werk in de haven voorkomen.

2. De m eeste bedrijven zijn het er ook
over eens, dat slagzijhoeken van meer dan
6° tijdens de reis containers in hun cellen
door stoten in die mate kunnen bescha
digen, dat eventueel „handbediening” no
dig wordt bij het lossen.

Deze nieuwe schepen zijn natuurlijk ont
worpen om het grootste gedeelte van hun
levensduur op zee door te brengen om
geld voor hun rederijen te verdienen; de
nieuwe m ethoden van laden en de stuwing
daarvan hebben tot doel berovingen en
schade aan de lading tijdens het transport
te voorkomen.
Om een maximum aan lading te kunnen
verwerken, worden de containers gewoon
lijk aan dek opgestapeld naast het „cellu
lair” stapelen in de ruimen. De gewich
ten verschillen belangrijk tussen de ene
container en de andere en er bestaan ook
grote verschillen tussen het aantal ver
voerde containers, daardoor vorm t het
ontwerp van een werkelijk stabiel schip
een groot probleem.

Beide problem en kunnen tot een m ini
mum teruggebracht worden door een
doeltreffend systeem voor controle van de
slagzij, dat in werking gesteld wordt
tijdens laden en lossen en door het aan
brengen van het beste en meest prijsefficiënte systeem van rol-stabilisatie om
het rollen over het gehele snelheidsgebied,
van nulsnelheid tot dienstsnelheid, tot
een minimum te beperken.
Ondoeltreffende systemen voor de rege
ling van slagzij- en rolhoeken kunnen
echter de versnellingen van voorwerpen
binnen de romp vergroten, in het bij
zonder aan het eind van de roluitslag. Als
het systeem niet ontworpen is om invoersignalen stap voor stap op te nemen,
kan het en moet het inderdaad een rol-

beweging teweegbrengen in plaats van de
slagzij te corrigeren; een slechte slagzijcontrole hindert blijkbaar eerder dan dat
deze behulpzaam is bij het automatisch
laden van containers, wat toch zo belang
rijk is voor een winstgevend bedrijf.
De grote variaties in de verhouding waterverplaatsing tot metacenter-hoogte en de
wisselende invloed, die dit heeft, op de
stabiliteit van het schip en de natuurlijke
rolperioden, maken het voor passieve
systemen, of die met weinig capaciteit
voor het dempen van de rolbeweging, na
genoeg onmogelijk om doeltreffend te
werken over een serie van sterk variëren
de scheepskarakteristieken.
Al deze problemen kunnen echter bestu
deerd worden of gesimuleerd op een
analoge computer, wat nauwkeurig be
paalde systeemparameters oplevert. Inder
daad biedt Sperry deze dienst aan de
ontwerpers, rederijen, consulterende inge
nieurs en scheepsbouwers.
Aldus kunnen slagzij controle- rol-stabilisatiesystemen, waarbij de bestaande ballastuitrusting en/of geactiveerde tanksystemen gebruikt kunnen worden, samen
met vinstabilisatoren met een maximale
efficiëntie bij de dienstsnelheid, gespecifi
ceerd worden voor een minimale versto
ring van de voorwerpen binnen de romp,
eerder dan voor een gespecificeerde mini
male rolbeweging of een statische slagzijhoek.
De techniek, voor de regeling van de
slagzij, die Sperry toepast in het Gyrofin
Activated Fin Stabiliser System draagt
reeds in belangrijke mate er toe bij om

een m inim ale verstoring te bereiken door
dat:
1.

iedere vin voortdurend de vereiste
belasting draagt tot de liftbegrenzing
van het systeem, bij elke scheepssnelheid;

2.

de vinnen nooit overbelast worden;

3.

voorkom en wordt, dat de vinnen
overtrokken raken of in de cavitatiezone terecht komen;

4.

een soepele werking en overgang tus
sen negatieve en positieve belas
tingen en omgekeerd door continue
besturing vanuit elke vinregelinrichting bereikt wordt;

5.

voortdurend in bedrijf zijn over vele
uren van maximale belasting moge
lijk is doordat voldoend vermogen
aan iedere vin toegevoerd kan wor
den, zonder dat bijzondere apparaten
zoals vliegwielen nodig zijn;

6.

doeltreffende prestaties over het ge
hele gebied van de veranderlijke om
standigheden en scheeps/zeefrequenties verzekerd zijn;

heel beproefd is in de werkplaats
voordat deze naar de installerende
scheepswerf verzonden wordt;
2. de vinkast is ontworpen in overeen
stemming m et de betrefende scheepsconstructie en neemt een minimale
ruim te binnen de scheepsromp in;
3. de vinnen worden naar achter toe in
gedraaid en m aken het aanbrengen
van afdekplaten mogelijk om de ope- ning tussen de vinas en de scheeps
rom p af te sluiten om de weerstand
te verkleinen als de vinnen buiten
gebruik zijn;
4. bekorting van onderhoudtijd, door
dat de gehele hydraulische appara
tuur binnen in de rom p ligt; door de
toepassing overal van stijve en vast
gezette hydraulische leidingen wor
den de hydraulische geluiden daarin
verminderd;
5. een m inim ale holte in het huis van
de vinas, waardoor de weerstand, de
turbulentie en geluid verminderd
wordt als de vin in werking is;

A ndere voordelen van de Sperry Gyrofin
zijn:

6. compensatie voor statische slagzij in
plaats van de noodzakelijkheid om
deze te bestrijden;

1. eenheidsconstructie van de complete
vininstallatie, die alle hydraulische
apparatuur bevat en ingesteld en ge

7. er is een lineaire versnellingsmeter
dwarsscheeps gemonteerd, die behal
ve de rolhoek de rolversnelling m eet
en de drifthoek compenseert;
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8. de gevoelige regeling bereikt optim a
le prestaties bij alle toestanden van
de zee en in het bijzonder, verhindert
ongewenste versnellingen als een zee
gang van hoge frequentie ontm oet
wordt, waardoor een rustige scheepsbeweging verkregen wordt;
9. door voortdurende com pensatie voor
valse aanstroomhoeken bij elke vin
worden plotselinge stoten van de vin
nen bij de overgangen aan h et eind
van de rolbeweging voorkom en;
10. door vele van deze eigenschappen
te combineren wordt een stabilisatie
verkregen naar de schijnbare verti
caal, in plaats van de werkelijke, zo
dra dit nodig wordt.
W aar de voordelen van een efficiënte
rolstabilisatie en een autom atische slagzijregeling thans door de rederijen alge
m een erkend worden, ligt de keus bij
hen alleen of zij zich een systeem als hier
beschreven is, kunnen veroorloven. D er
gelijke systemen zullen zeker m aken, dat
schadeclaims minder voorkom en, de reis
tijden verkleinen en de efficiëntie van
schip en bemanning vergroot wordt. Deze
voordelen zouden gemakkelijk de investe
ringen, die gevergd worden voor het aan
brengen van stabilisatoren in ongeveer
tien jaar terugbetalen.

De door N.V. Louis Reyners in N eder
land vertegenwoordigde N ash Enginee
ring Company zal aan de kom ende E u ro 
p o rt tentoonstelling deelnemen met een
eigen stand.
Getoond zullen worden:
1. Een „Priming U nit” , voor het eva
cueren van het pom psysteem aan boord
van tankers.
2. Een type H-5 vacuüm pom p, voor
het lossen van gastankers.
3. Een „M ain Condenser E xhaust U nit” ,
voor het autom atisch op vacuüm bren
gen èn houden van de condensor.
4. Een „Auxiliary C ondensor Exhaust
U nit” , voor de hulp condensor.
5. Een „1251 C Instrum ent A ir Com 
pressor” , voor de instrum entlucht voor
ziening.
6. Een opengewerkt model van een N ash
waterring vacuüm pomp.
7. Een in werking zijnde gedeeltelijk gla
zen N ash vacuüm pom p, welke het prin
cipe zeer duidelijk laat zien.
A lle hierboven genoemde N ash installa
ties zijn z.g. Package Units, speciaal ont
worpen voor de scheepvaart.
N ash heeft fabrieken en servicestations
over de gehele wereld.

SU P E R -T A N K E R S IN A A N B O U W IN ZW ED EN

N u vele ogen in ons land gericht zijn op
de moeilijkheden die verbonden zijn aan
de bouw van super-tankers loont het wel
licht de moeite om weer eens een kijkje
te nem en in het voortvarende Zweden
w aar de scheepswerven zich al in een veel
vroeger stadium dan hun Nederlandse
collega’s concentreerden op de bouw van
schepen met zeer grote tonnages. De
aanwezigheid van een goed ontwikkelde
staalindustrie, een groot organisatorisch
vermogen, de aanwezigheid van geschool
de krachten en — last not least — stabiele
verhoudingen tussen vakbonden en rege
ring enerzijds en d e werkgeversorganisa
ties anderzijds zijn een aantal positieve
factoren, die bijdroegen tot de snelle ont
wikkeling in de bouw van super-tankers
in Zweden.
M om enteel is m en bezig m et de bouw
van het tot dusver grootste vaartuig dat
ooit in Zweden werd gebouwd. Op de
G ötaverken wordt de laatste hand gelegd
aan de Veni, een schip van 227.000 tdw
dat daar in opdracht van een Noorse
rederij wordt gebouwd. In de volgende
drie jaar zullen er 10 zusterschepen van
de Veni moeten worden gebouwd. M en
schat de kosten voor een vaartuig van
deze afmeting op een bedrag dat ligt tus
sen de 80 en 85 m iljoen Z.kr. Nauwelijks
de helft van dat bedrag w ordt evenwel
in de eigen werf uitgegeven, het grootste
deel wordt gebruikt voor de aanschaf van
m ateriaal van onderleveranciers — vanaf
de grote staalfabrieken to t aan de kleinste
leveranciers. H et aantal leveranciers, in
binnen- en buitenland, die m eewerken aan
de bouw van dit schip is ongeveer 2500.
H et is duidelijk dat er grote nationale be
langen op het spel staan bij de bouw van
deze reuzen. Volgens de statistiek van de
Zweedse werfindustrie werkten er op
1 januari 1969 19.200 arbeiders op de
gezamenlijke scheepswerven, w aarvan er
ongeveer 1700 niet rechtstreeks betrok
ken waren bij de scheepsbouw. H et aan
tal administratief personeel en voorlieden
bedroeg 6550. H et valt moeilijk te zeggen
hoevelen er nog meer hun brood ver
dienen met de scheepsbouw in Zweden.
M en schat dat dit aantal minstens zo
groot moet zijn als wat werkzaam is op de
werven. Dit valt althans op te m aken uit
het feit dat van de 2 m iljard kronen van
de totale produktie van de werven in
1968 er ongeveer 0,9 m iljard werd uit
gegeven aan zuivere veredelingswaarde.
D at wil zeggen dat iets m eer dan de helft
aan onderleveranciers besteed wordt.
G aat men er van u it dat de arbeidsinten
siviteit ongeveer gelijkwaardig is, dan
krijgt men zodoende een totaal bedrag

voor het aantal direct en indirect aangestelden in de Zweedse werf-industrie van
ongeveer 50.000.
De voornaam ste leverancier van de
scheepswerven is de staalindustrie. Deze
levert elk jaar tussen de 400.000 en
450.000 ton gewalst materiaal (plaat en
profielen) die de belangrijkste uitgaven
post in de scheepsbouw vormen.
In het hier gekozen voorbeeld van de
Veni, die zojuist te water werd gelaten
en binnenkort zal w orden afgeleverd, be
dragen de kosten van walserij-produkten
20,7 m iljoen kroon of wel ronduit een
kwart van de totale waarde.
Men koopt nu steeds meer plaat van
Zweedse walserijen. 80-85 procent komt
uit de Zweedse staalbedrijven zoals Oxelösund, Dom narvet, N JA in Lulea. Toch
wordt een niet onbelangrijk deel nog in
het buitenland gekocht, allereerst om bij
te blijven op het gebied van de staalontwikkeling en uiteraard ook indien de
buitenlandse offertes voordeliger zijn.
In 1968 kochten de Götaverken voor
254,2 milj. kroon aan m ateriaal voor
haar werf in Gotenburg (Arendal). Uit de
volgende statistiek blijkt hoe deze in
kopen over de verschillende landen zijn
verdeeld, waarbij duidelijk blijkt dat de
inkopen in eigen land m et 72,1 procent
van het totaal de andere ver overtreffen.

1. Z w e d e n ...................
2. Noorwegen ..........
3. West-Duitsland
4. Engeland ...............
5. België ...................
6. D en em ark en ..........
7. N e d e rla n d ...............
8. Italië .......................
9. F in la n d ...................
10. Frankrijk ...............

Milj.Kr.

Proc.

183,3
30,1
18,6
6,5
4,6
4,2
1,9
1,5
1,3
0,8

72,1
11,9
7,3
2,6
1,8
1,7
0,8
0,6
0,5
0,3

Hierbij komen dan nog enkele landen
waaruit voor m inder dan een half miljoen
kroon wordt geïm porteerd, o.a. Oosten
rijk, Polen, Japan, USA, Portugal, Sowjet-U nie en Zwitserland.
Een interessante ontwikkeling doet zich
voor bij de aankoop van scheepsplaat.
Vroeger werd dit materiaal verder be
werkt op de G ötaverken, maar nu gaat
men er hoe langer hoe meer toe over om
deze bewerking op de staalfabrieken te
laten gebeuren. E en van de hierdoor be
reikte besparingen is bijvoorbeeld dat het
resterende schroot weer onmiddellijk in
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het produktieproces kan worden opge
nomen, zonder extra transportkosten.
De materiaalkosten voor de Veni bedra
gen 44,8 milj. kroon. In de volgende
tabel zien we hoe deze m ateriaalkosten
over de diverse bedrijfstakken worden
verdeeld:

Walserijen
Machine-industrie
G ieterijen...............................
Buizenfabrieken
Elektrische installaties . . . .

Milj.Kr.

Proc.

20,7
12,8
3,8
2,6
1,8

46,3
28,6
8,5
5,7
4,1

Smederijen

1,6

3,5

Chem.-technische industrie
Houtindustrie

1,1
0,4

2,4
0,9

44,8

100,0

Totaal

Ook in Zweden hebben de werven het
hard te verduren door de groeiende kos
ten. Men heeft hier echter al veel eerder
dan in Nederland een kostenbesparende
rationalisatie bereikt. H et m ateriaal werd
zoveel mogelijk gestandaardiseerd, hetgeen
ook weer leidde tot een reductie van het
aantal onderleveranciers. Ook de 11 vaar
tuigen die de Götaverken nu in serie
bouwt zijn in hoge m ate gestandaardi
seerd. Een andere belangrijke factor die
de goede reputatie van de Zweedse werf
hoog houdt is de garantieregeling: men
geeft 12 m aanden garantie op de schepen
vanaf de levering en m en tracht deze
ook van alle onderleveranciers te ver
krijgen.
Zoals hierboven bleek neemt Noorwegen
na Zweden de tweede plaats in onder de
landen die m ateriaal en onderdelen toe
leveren. N iet alleen is dit te verklaren uit
het feit dat de schepen door een Noorse
reder werden besteld, m aar er valt een
sterkere binding tussen de Noorse indus
trie en de scheepswerven in Zweden te
constateren, dit voornamelijk ten koste
van de Engelse industrie.
Deze tendens tot integratie tussen de
Zweedse en de Noorse industrie zou een
belangrijke stimulans kunnen zijn voor het
tot stand komen van een Inter-Noordse
Economische M arkt, welke in Scandinavië
steeds meer wenselijk wordt geacht naar
mate te toetreding tot de Europese M arkt
in een verder verschiet geraakt. D e nieu
we „jeune prem ier” Olof Palme, die zo
juist de teugels van Tage Erlander heeft
overgenomen, zou wel eens nieuwe initi
atieven in die richting kunnen ontplooien.

D IE P Z E E R ED D IN G SBO O T N A D ER T V O LT O O IIN G
Het tientons druklichaam, bestaande uit
drie aaneengevoegde bollen, voor de
Diepzee Reddingsboot (DSRV) voor de
A m erikaanse marine is onlangs op de
werf van de Lockheed Missiles and Space
Com pany ingebouwd in het torpedovor
mige scheepslichaam. Met deze operatie
is volgens Paul E. Pofahl, die belast is
met de supervisie over dit project, het
belangrijkste deel van het constructiewerk
nu voltooid.
Het druklichaam , dat is vervaardigd van
zeer sterk HY-140 staal m et een dikte
van 1,8 centimeter, maakt het mogelijk
om zonder gevaar te duiken naar een
diepte van 1500 meter waar een druk
heerst van ongeveer 160 kg/cm 2. Het
H Y -140 staal is bij de DSRV voor het
eerst toegepast. Het druklichaam, dat,
zoals gezegd, wordt gevormd door drie
aaneengesloten bollen, is geplaatst in een
15 m eter lange buitenromp van gewa
pende glasvezelstof. Het wordt op zijn
plaats gehouden door ringen van titanium,
een licht en sterk metaal dat ook in de
lucht- en ruimtevaart veel wordt toege
past.
De D SR V is bestemd voor het redden
van bemanningsleden van onderzeeboten
die onklaar op de zeebodem liggen. Als
de D SR V volgend jaar operationeel in
dienst kom t kan men hem binnen 24
uur per vrachtvliegtuig naar elke ge
wenste plaats op aarde overvliegen. Door
zijn grote aansluiting op het ontsnappingsluik van de onklare onderzeeboot te
plaatsen kan de DSRV op één tocht maxi
m aal 24 schipbreukelingen aan boord

M ED ED ELIN G
A R B EID SIN SPEC TIE
Dodelijk ongeval op zandschip
W anneer werkzaamheden moeten wor
den verricht in tanks, waarin giftige of
brandbare stoffen zijn opgeslagen ge
weest, moeten maatregelen zijn geno
men om te voorkomen dat de lucht in
de tanks ontoelaatbare hoeveelheden, voor
de gezondheid schadelijke gassen bevat.
De tank m oet worden ontgast door lang
durige ventilatie. Er mag worden aange
nom en dat dit vrij algemeen bekend is.
Bovendien beschikt men als regel over
gemakkelijk te hanteren apparatuur
w’aarm ee m en kan nagaan of de atmos
feer in de tank voldoende zuiver is om
zonder gevaar hierin werkzaamheden te
kunnen verrichten.
M inder bekend is echter dat ook in tanks
waarin zich geen giftige vloeistoffen of
gassen hebben bevonden, de samenstel
ling van de lucht zodanig gewijzigd kan
zijn, dat het levensgevaarlijk is zich hier
in te begeven. Een tragisch ongeval heeft
zich kortgeleden voorgedaan aan boord
van een zandschip, waarvan de brede

Langzaam laat men het tientons druklichaam in de D S R V zakken. Dc drie aaneengevoegde
bollen kunnen de druk van het water op een diepte van 1.500 meter weerstaan. Volgend jaar
komt de D SR V operationeel in dienst en zal hij beschikbaar zijn voor het redden van beman
ningen van onklaar geraakte onderzeeboten.

nemen. Binnen de drie bollen — dia
meter 2,25 m eter — zullen zowel de be
manning van de DSRV als de schipbreu
kelingen bescherming vinden tegen koude
en overdruk.
Pofahl zei verder dat de apparatuur die
is gebruikt om het druklichaam in de
DSRV aan te brengen speciaal voor dit
doel is ontwikkeld en bij de DSRV zal
blijven als die eenmaal op een vaste basis

is ondergebracht terwijl m en de bem an
ning zal instrueren in het gebruik ervan.
Binnenkort begint m en m et een uitge
breide serie proeven m et de D SR V en
zijn onderdelen en systemen, o.a. in een
grote watertank. N a deze proeven wordt
hij aan boord van een Lockheed C-141
transportvliegtuig overgevlogen n aar het
O ceaanlaboratorium van Lockheed in San
Diego.

gangboorden zijn samengesteld uit een
aantal tanks die volkomen waterdicht
zijn gesloten. Om inspectie mogelijk te
m aken is elke tank voorzien van een m an
deksel dat in het dek is aangebracht.
De schipper van een dergelijk zandschip
wilde van de gelegenheid dat zijn schip
een reparatie onderging gebruik m aken
om één van de tanks te inspecteren. N a
verwijdering van het deksel daalde hij af
in de tank en is zeer waarschijnlijk onmid
dellijk neergestort. Na een kwartier werd
hij levenloos op de bodem van de 4 m
diepe tank aangetroffen.
Bij een hierna ingesteld onderzoek werd
vastgesteld dat de lucht in de naast lig
gende tank nog slechts 3,5 % zuurstof
bevatte. Ook in alle overige tanks van
het schip bleek het zuurstofgehalte van de
lucht aanzienlijk te zijn verlaagd waarbij
als hoogste concentratie 13,5 °/o en als
laagste 3,5 % zuurstof werd gemeten. N or
male lucht bevat ruim 21 % zuurstof;
kleine verlagingen van dit gehalte kunnen
reeds ernstige gevolgen hebben. Als oor
zaak van het ongeval kan dan ook m et
stelligheid worden aangenomen dat de
schipper, onmiddellijk na het afdalen in
de tank ten gevolge van zuurstofgebrek

van de ladder is gestort en om het leven
is gekomen.
B ovenstaand ongeval toont opnieuw aan
dat de atmosfeer in lege tanks, wanneer
deze langdurig gesloten zijn geweest
— zelfs wanneer deze niets anders dan
lucht hebben bevat — even gevaarlijk
kan zijn als in tanks waarin giftige gas
sen of vloeistoffen zijn opgeslagen ge
weest. De zuurstof uit de lucht kan door
het roesten van het staal w orden ver
bruikt.
Dergelijke tanks mogen daarom nooit
worden betreden zonder dat vooraf voor
een goede luchtverversing is zorg gedra
gen.
Van een gasmasker is in zulke gevallen
geen enkele bescherming te verwachten.
De hierbij gebruikte filters zijn alleen in
staat giftige gassen tegen te houden zodat
de ingeademde lucht weer gezuiverd is.
H et zuurstofgehalte van de lucht wordt
door dergelijke filters echter niet gewij
zigd. Indien dit dus te laag is blijft het
ook na het filter te laag.
In dergelijke gevallen kan alleen een
persluchtm asker uitkomst brengen. De
voorkeur wordt echter gegeven aan een
afdoende ventilatie van de ruim te.

T E W A T E R L A T IN G M.S. „M IN H O ”
H et m.s. M inho, 1700 tons deadweight, te
w ater gelaten op 10 oktober 1969 bij
A. V uyk & Zonen’s Scheepswerven N.V.
te Capelle a.d. IJssel, is het eerste van
een geheel nieuwe „H ustler” klasse van
grote-kustvaart containerschepen.
De
doopplechtigheid geschiedde door m e
vrouw S. A. M ac-Kechnie, echtgenote
van de directeur van Ellerm an and Papayanni Lines Ltd. te Liverpool.
Ze is uniek, in haar grootte exclusief als
een „all-container” -schip te zijn ontw or
pen, en heeft bovendien veel hoogst m o
derne eigenschappen.
Ze is ontworpen door de bouwwerf naar
de eisen van, en gebouwd voor Sea C on
tainers Ltd., de B ritse dochterm aatschap
pij van Sea Containers Inc., te New York,
de over de gehele wereld verm aarde con
tainer verhuurm aatschappij.
H et schip is overgedragen in charter op
lange term ijn aan E llerm an and Papayanni Lines Ltd. te Liverpool op zg.
„bare-b o at” basis.
Zes identieke schepen van de „H ustler” klasse zijn in N ederland in opdracht en
al deze schepen zijn op dezelfde basis in
charter overgedragen aan Britse rede
rijen.
De zeven schepen zijn een deel van een
eerste bouw program m a van 10 w aarm e
de in totaal een bedrag van 6% miljoen
pond sterling (ca. ƒ 55.000.000) is ge
moeid.
Algem ene eigenschappen van de nieuwe
klasse zijn:
1. capaciteit voor 120 20 voet-containers van 8 voet, 6 duim hoogte of
van gelijke inhoud in andere afme
tingen ;
2. de snelheid tussen 15 en 16 knoop
m aakt een rondvaart-reis van meer
dan 2000 mijl in één week mogelijk;
3. containercellen;
4.

elektrische capaciteit voor gekoelde
containers, en

5. ventilatie voor containerladingen van
vers fruit en groenten.
De M inho wordt vóór Kerstmis in R ot
terdam. afgeleverd.
A! de schepen die volgens dit program 
m a worden gebouwd zullen onder Britse
vlag varen en het bouw program m a wordt
verdeeld tussen A. V uyk & Z onen’s
Scheepswerven N.V. te Capelle a.d. IJs
sel en de Zaanlandse Scheepsbouw
M aatschappij te Zaandam .
M r. Jam es B. Sherwood, president van
Sea C ontainers Ltd., zei o.a.: „D it is de

grootste nieuwe ontwikkeling in het ver
huren van schepen en ladingcontainers
en uniek in de grote-kustvaart en container-scheepvaart. Wij zijn de eerste
m aatschappij voor het specificeren, stan
daardiseren en in opdracht geven van een
serie van specifiek gebouwde vol-containerschepen en ze dan over te dragen in
„bare-boat” charters.
„Deze handelwijze heeft verscheidene
voordelen voor de bevrachter. H et is ge
lijk aan het huren van containers, daar
ook hierbij geen kapitaalinvestering w ordt
vereist. Hij kan het schip betalen uit de
lopende winsten. Hij is niet gebonden aan
een bepaald schip voor 20 of 25 jaar
in een aan verandering onderhevige
m arkt, m aar kan het overdragen w an
neer hij zulks wenst, voor slechts een
klein gedeelte van de levensduur. „B areboat”-charter stelt de bevrachter in staat
het schip geheel als z’n eigen schip te
exploiteren, met eigen bemanning, welke
in dienst is volgens eigen standaard.
„D e prim aire taak van de reder is het
vervoeren van vracht. Hij behoeft niet
langer grote kapitaalsinvesteringen te
doen voor z’n bedrijfsvoering wanneer hij
zowel het transportm iddel als z’n contai
ners van ons kan huren. JHij kan zich
verlaten op onze deskundigheid op containergebied bij het verkrijgen van z’n
schepen, containers, kranen en verder
daarbij behorende uitrustingen, zonder
dat hij een lange proefperiode met even
tueel daaraan verbonden moeilijkheden
heeft te ondergaan.”
De Schroder Bank Groep maakt deel uit
van de U.S. moedermaatschappij en haar
Britse dochtermaatschappij. Het bedrijf
startte in oktober 1965 als een container-

verhuurmaatschappij en verhuurt nu
10.000 standaard en speciale containers
en daarmede verband houdende u itru s
tingen, door middel van in New Y ork,
Londen en San Francisco opererende
kantoren en meer dan 40 agentschappen
in 22 landen. Een dochterm aatschappij,
de „Coldwrap Foods C orporation” o p e
reert als groot voedingsmiddelen verw er
kend en distribuerend bedrijf in het zu id 
westen van de Verenigde Staten.
M oderne technische karakteristieken van
de M inho en haar toekomstige zu ster
schepen omvatten een geheel geautom a
tiseerde motorkam er en een verstelbare
schroef.
De voornaamste bijzonderheden zijn als
volgt: lengte over alles 85,20 m, lengte
tussen loodlijnen 78,84 m, breedte op
spanten 13,70 m, holte tot bovendek 6,05
m, holte tot tussendek 4,22 m, diepgang
4,17 m en deadweight 1680 metric tons.
Hoofdm otor fabr. W erkspoor, type T M 416, vermogen 3200 pk bij 500 o m w /
min., met tandwiel-reductiekast, genera
torsets 2 X 180 KVA, 1 X 80 K V A
(380 V.A.C., 50 Hz), schroef verstelbaar,
classificatie Lloyd’s + 100 A l, Ice
Classe II, B.O.T. Class V II, accom m o
datie voor 14 personen, snelheid tussen
15 en 16 knoop, bruto tonnage on
der 1000 brt als „open shelterdecker” ,
container fittings en geleidingen verstel-,
baar in het ruim en op het dek voor het
alternatief stuwen van containers van
20' X 8'6", 30' X 8'6" of 40' X 8 '6 " ,
koelcontainers 30 elektr. aansluitingen
voor containers op het dek, luikhoofdarrangement 7 ponton luikhoofden en
brandstof, zware olie, 200 sec. R edw ood
1.

O V E R D R A C H T G RIJPERKRA A N

het hijsen van lasten tot 27 ton op een
radius van 8 meter.
De ponton, m et afmetingen van 22 x 11,5
x 1,80 m eter is verder uitgerust m et 3
spudpalen met een lengte van 18 meter,
welke de ponton kunnen verankeren op
de baggerplaats.
De vóórspudpaal is voorzien van een hy
draulisch
bediende
kantelconstructie,
welke de mogelijkheid biedt om de pon
ton stappen te laten nemen van max. 6
meter.
O p het dek zijn 4 hydraulisch gedreven
bakkenverhaallieren geplaatst, elk met
een vermogen van 13,5 pk voor het ver
halen van de te laden bakken, een spudpaallier m et een vermogen van 55 pk en
een dekhuis voor de bemanningsverblijven.
H et schip werd na beproeving zeeklaar
gem aakt en is vertrokken naar Thailand
om ingezet te worden in Bangkok voor het
op diepte houden van de havens aldaar.

R E C T IF IC A T IE

Onlangs werd m et succes in een zandput
bij V ianen proef gebaggerd met een drij
vende grijperkraan, welke door de N.V.
Scheepswerf en M achinefabriek „De
Liesbosch” te Utrecht gebouwd is voor
rekening van de Port A uthority in Bang
kok — Thailand.
H et ontwerp alsmede de bouw van het

schip werd geheel uitgevoerd op de werf
te Jutphaas.
De kraan van het fabrikaat Manitowoc
heeft een capaciteit van 200 m 3 zand per
uur en is uitgerust m et een grijper van
3800 liter inhoud, terwijl de baggerdiepte
14 meter bedraagt.
De kraan kan ook gebruikt worden voor

In „Schip en W erf” no. 21 van 17 oktober
1969, pagina 480, is o.a. opgenomen bij
de notulen van de afdeling „R otterdam ”
van de Nederlandse Vereniging van Tech
nici op Scheepvaartgebied over een ver
slag van de lezing: Ergonomie en de brug
van een vissersvaartuig d a t . . . „ H et blijkt
afgeleid te zijn van erg, de . .
enz.
D it is onjuist. H et m oet zijn: „Ergonom ie
is afgeleid van ergon = werk en van nom os = wet, dus regels of wetten, die de
menselijke arbeid beheersen” .

LU N C H BIJ EEN KOM ST V AN DE A FD ELIN G „A M STERD A M ” VAN DE
N E D ER LA N D SE V ER EN IG IN G

V A N T E C H N IC I

OP S C H E E P V A A R T 

GEBIED, IN H E T SEIZO EN 1969/1970
Op 23 september 1969 werd in het Victoria
Hotel te Amsterdam, de eerste lunchbijeenkomst gehouden van bovenstaande afdeling
van de NVTS, van het seizoen 1969-1970,
waaraan werd deelgenomen door 23 leden;
zijnde slechts 65 % van de gemiddelde deel
name in het vorige seizoen.
De korte toespraak aan tafel werd dit keer
gehouden door de heer ir. A. van der Toorn,
directeur Technisch- en Nautische zaken
van de Koninklijke Nederlandsche Reedersvereeniging te ’s-Gravenhage en voorzitter
van de Nederlandse Vereniging van Technici
op Scheepvaartgebied.
De heer Van der Toom gaf zijn rede de
titel: M aritiem e Research en wees er op dat
de reders maar al te graag de zo nood
zakelijke research aan de scheepswerven toe
schuiven, terwijl de leiding van de werven
van oordeel is, dat dit de taak van de
reders is.
Reeds vele jaren hebben uitgebreide onder
zoekingen plaatsgevonden, aldus de heer
Van der Toorn, bij het Nederlandsch
Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen, zonder welke wij ons de scheeps

bouw niet meer zouden kunnen voorstellen
en het is voor ons land van het grootste
belang dat het NSP zorgt aan de leiding te
blijven met steeds modernere middelen, zo
als: b.v. de vacuümtank; ook het Neder
lands Scheepsstudiecentrum TNO mag in
dit verband genoemd worden, waarin vele
belangrijke technische onderzoekingen ge
bundeld en begeleid worden; de spreker
memoreert recente studies over „geluidsen trillingshinder aan boord” en „de ontwik
keling van de stuursimulator”.
Hierna merkt de heer Van der Toorn op
dat aan de research dus reeds veel gedaan
wordt, maar rapporten van mr. J. J.
Oyevaar signaleren toch belangrijke lacunes,
vooral op commercieel gebied en met name
voor de marktanalyse, is het onderzoek
onvoldoende.
Voor de scheepsbouw leidde dit tot de op
richting van de Stichting Nederlandse
Scheepsbouwindustrie te ’s-Gravenhage,
waar vooral organisatorische problemen
worden bestudeerd.
Daar dit marktonderzoek voor de scheeps
bouw en voor de reders voor een deel

parallel loopt, is gezamenlijk door de Ko
ninklijke Nederlandsche Reedersvereeniging
en de Stichting N.S.I. opgericht de Stichting
Maritieme Research; in de eerste plaats voor
commerciële problemen.
Belangrijk is, volgens spreker, voorts de ont
wikkeling op nautisch gebied met vele pro
blemen zoals: communicatie, satellietnavigatie, kennis van gedragingen van het schip
met slingerdempende middelen, sociale pro
blemen en vele andere.
De coördinatie van de zeer noodzakelijke
studies op al deze terreinen is dringend ver
eist en men bezint zich om te komen tot de
oprichting van een Nautisch Instituut, waar
deze problemen en de daarmede verband
houdende opleidingsvraagstukken voor de
toekomstige nautici aan de orde gesteld
zullen worden.
De problemen zijn onderkend, de weten
schap biedt vele nieuwe mogelijkheden;
nodig is een goede organisatie om de uit
werking voor een economische toepassing
ter hand te nemen, zo besloot de heer
Van der Toorn.

N E D E R LA N D S E V E R E N IG IN G VAN T E C H N IC I OP SC H EEP V A A R TG EB IED
Programma van lezingen voor het najaar 1969 en het voorjaar 1970
L unchbijeenkom st in het Victoria Hotel te Amsterdam
v a n 12.15-13.30 uur.
di 25 november Am sterdam
Spreker: ir. J. van H aastert
O nderw erp: „Richtlijnen van de Scheepvaart Inspectie voor de
éénm ans en nulmans wachtbezetting in de machinekamer aan
b o o rd van schepen”.
„Beschouwingen over Zweedse scheepsbouw”
d o o r prof. ir. J. H . Krietem eijer do 27 november R otterdam
vr 28 november A m sterdam
„Num eriek bestuurde brandsnijmachines in de scheepsbouw”
d o o r ir. A. W. Ruys, drs. H . Ie di
9 december Groningen
G rand, ir. H. B. Teng en J. do 11 december R otterdam
M ünzel van het N eder- vr 12 december Am sterdam
landsch Scheepsbouwkundig
Proefstation, Wageningen.
„M oderne inzichten betreffende elektrische installaties aan
boord van schepen”
d o o r prof. ir. L. A. Fontein
di 27 jan. 1970 Groningen
en/of een zijner m edewer- do 29 jan. 1970 R otterdam
kers.
vr 30 jan. 1970 A m sterdam

N ed erla n d se V ereniging van
T ech n ici op Scheepvaartgebied
A F D E L IN G „R OTTER D AM ”

C L U B M E D E D E L iN G E N

1.

Speciale
S in te rk la a s-a ttra c tie s

Zoals gebruikelijk zullen wij in onze Clubzaal (3e verdieping Groothandelsgebouw)
h e t feest van de goede Sint vieren en wel op
D B N SD A G 2 DECEMBER A .S .

Bij voldoende deelname zullen diverse wed
strijden worden gehouden waaraan leuke
en flinke prijzen zijn verbonden.
H e t is de bedoeling dat wedstrijden worden
georganiseerd in:
a. bridgen,
b. klaverjassen en
c.

„Ontwerpen van visverwerkingsschepen en hun fabrieksinstallaties”
door enkele medewerkers do 26 febr. 1970 Rotterdam
van N.V. Kon. Mij. „De vr 27 febr. 1970 Amsterdam
Schelde”, Vlissingen.
„Ontwikkeling van de toepassing van kernreactoren bij de
scheepsvoortstuwing” (met pre-prints)
door prof. ir. W. Vinke.
di 17 mrt. 1970 Groningen
do 19 mrt. 1970 Rotterdam
vr 20 mrt. 1970 Amsterdam
„Sturen en stuureigenschappen van zeer grote schepen”
door prof. ir. J. Gerritsm a
do 23 april 1970 Rotterdam
en/of enkele van zijn mede- vr 24 april 1970 Amsterdam
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 men dus alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

Vele wildprijzen worden beschikbaar ge
steld. Het spel heeft met biljartkunst niets
uitstaande, zodat ieder aan de wedstrijd kan
deelnemen. Deze samenkomst is een extra
gelegenheid de club te bezoeken en vrienden
en relaties te ontmoeten.
Vooral voor hen die in 1969 lid der vereni
ging werden, is dit een unieke gelegenheid
ter kennismaking.
Wij verwachten dan ook weer veel deelne
mers en moeten daarom verzoeken zich tij
dig (vóór 15 december a.s.) te doen inschrij
ven bij Antoon de clubkelner, telefoon: 0101153 16.
Van iedere afdeling is ieder welkom.
Kosten ƒ 3,50 per persoon. Hiermede is voor
iedere aangemelde deelnemer een prijs ver
zekerd.
Gaarne van te voren bij dc clubkelner te
voldoen.
DE CLUBCOMMISSIE

biljarten.

Zij die wensen aanwezig te zijn, worden ver
zocht dit telefonisch op te geven aan Antoon, de clubkelner (telefoon 11 53 16) vóór
28 november a.s.
Aanvang 19.30 uur.

N IE U W SB ER IC H T EN
2 3 DECEMBER 1 9 6 9 :

2.

K e rst-w ild b ilja rte n
Aanvang 19.30 uur.

H e t wildbiljarten zal dinsdag 23 december
a.s. plaatshebben in de Clubzaal, 3e verdie
ping Groothandelsgebouw, Stationsplein 45
(ingang A), Rotterdam.

PERSONALIA
Ir. H. C. Wesseling f
Op 29 oktober 1969 overleed te Wassenaar
in de leeftijd van 89 jaar de heer ir. H. C.
Wesseling, oud-directeur N.V. Koninklijke
Maatschappij „De Schelde” te Vlissingen.
De heer Wesseling was lid van de Neder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

Mutaties Chevron Tankers (Nederland)
N.V., ’s-Gravenhage
Met ingang van 1 november 1969 is de heer
R. A. Wilson, tot dusverre General Manager
van Chevron Tankers (Nederland) N.V.,
benoemd tot Marine Representative - Europe. In deze functie treedt de heer Wilson op
namens Chevron Shipping Company te San
Francisco en zal de Europese Chevron orga
nisatie van advies dienen op scheepvaartge
bied.
Eveneens is met ingang van 1 november
1969 ir. J. P. van der Schee benoemd tot
directeur van Chevron Tankers (Nederland)
N.V., ter opvolging van de heer E. G. Hoefer, die in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd de maatschappij
inmiddels heeft verlaten.
De functie van General Manager komt met
deze mutatie te vervallen.
Benoemingen bij de
N.V. Billiton Maatschappij
In de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders op 23 oktober 1969 der
N.V. Billiton Maatschappij is tot commissa
ris benoemd mr. C. T. de Vries Robbé te
Gorinchem.
Voorts werden tot leden van de Raad van
Bestuur benoemd de heren G. J. van Gent
en dr. J. F. van Saarloos, beiden te Wasse
naar.
De raad van commissarissen is thans als
volgt samengesteld:
Dr. ir. F. Prakke, voorzitter; prof. ir. H. J.
de Wijs, vice-voorzitter; A. P. van Stolk
Czn.; dr. J. H. van Roijen; prof. dr. P. Kuin;
mr. H. L. de Vries; mr. C. T. de Vries
Robbé.
De directie van de N.V. Billiton Maatschap
pij zal worden omgezet in een Raad van Be
stuur, bestaande uit vier leden. De huidige
directeuren, dr. ir. H. Ebbinge en drs. D.
Nauta, zullen voorzitter resp. vice-voorzitter
van deze Raad worden, terwijl zal worden
voorgesteld de heren G. J. van Gent en dr.

J. F. van Saarloos tot leden van de Raad
van Bestuur te benoemen.
De heren A. A. Grondijs, ir. T. J. C. Smid en
ir. J. B. van der Graaf, tot nu toe sectordirecteur, zijn benoemd tot directeur, in het
bijzonder verantwoordelijk voor de uitvoe
ring van het beleid in de drie hierna te noe
men Divisies, n.1. „Mijnbouwdivisie”, „Me
tallurgische Divisie”, en „Bouwdivisie” .
De Raad van Bestuur is thans als volgt sa
mengesteld: dr. ir. H. Ebbinge, voorzitter;
drs. D. Nauta, vice-voorzitter; G. J. van
Gent en dr. J. F. van Saarloos.
Holland-Amerika Lijn verlegt belangen
De raad van bestuur van de Holland-Ameri
ka Lijn deelt mede dat in beginsel overeen
stemming is bereikt met de Koninklijke
Java-China-Paketvaart Lijnen N.V., de N.V.
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-Willem
Ruys & Zonen en de N.V. Stoomvaart
Maatschappij „Nederland” over de over
name door hen van de aandelen N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaat
schappij, welke thans in handen zijn van de
Holland-Amerika Lijn.
Tevens is in principe overeenstemming be
reikt met de N.V. Koninklijke Rotterdam
sche Lloyd-Willem Ruys & Zonen over de
overname door de Holland-Amerika Lijn
van een 25 % belang in Smit-Lloyd N.V.
Bond voor Materialenkennis, ’s-Gravenhage
Maattolerantïes en Gietijzernorm 6002
De Nederlandse Vereniging van Gieterijtechnici en de Studiekern Constructie van
de Bond voor Materialenkennis houden op
donderdag 20 november a.s. een gezamen
lijke bijeenkomst waarop maattoleranties
voor gietwerk en de gietijzernorm N.E.N.
6002 zullen worden besproken.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Jaar
beursrestaurant, Vredenburg 43, Utrecht.
Aanvang: 10.00 uur.
Het programma omvat de volgende voor
drachten:
— A. Th. Hens (Philips’ Gloeilampenfabrie
ken N.V., Eindhoven): „Maattoleranties
voor gietwerk: belangrijker dan u denkt,
moeilijker dan u dacht”.
— J. van Yperen (Werkspoor N.V.,
Utrecht): „Oorzaken en het bestrijden
van maatafwijkingen van gietwerk”.
— R. H. Kleian en J. Koorevaar (Gieterijcentrum Metaalinstituut TNO, Delft):
„H et normblad N.E.N. 6002 en zijn toe
passingsmogelijkheden”.
Na de eerste twee voordrachten en na de
lezingen van de laatste twee sprekers zal een
panel-discussie worden gehouden.
Nadere inlichtingen verstrekt het bureau van
de Bond voor Materialenkennis, Stadhouderslaan 28, Den Haag. Telefoon: 070 39 49 30.
Lezingen over Smering en Slijtage
De kring Smering en Slijtage van de Bond
voor Materialenkennis houdt op woensdag
26 november 1969 een bijeenkomst waarop
onderwerpen, betrekking hebbende op sme
ring en slijtage, in een aantal voordrachten
behandeld zullen worden.
Plaats van samenkomst: Hotel Erica, Berg
en D al bij Nijmegen. Aanvang: 10.00 uur.
Nadere inlichtingen verstrekt gaarne het
bureau van de Bond voor Materialenkennis,
Stadhouderslaan 28, ’s-Gravenhage. Tele
foon: 070 - 39 49 30.

Niet-destructieve methoden voor het
opsporen van corrosie
Op 27 november a.s. houden de studiekernen Niet-Destructief Onderzoek en Cor
rosie van de Bond voor Materialenkennis
een gemeenschappelijke studiedag waarop
niet-destructieve methoden voor het op
sporen van corrosie zullen worden bespro
ken. De studiedag wordt gehouden in Hotel
Erica te Berg en Dal bij Nijmegen.
- Aanvang 10.00 uur.
De meest voorkomende vormen van corro
sie, n.1. gelijkmatige en lokale aantasting,
alsmede scheurvorming en verandering van
bepaalde materiaaleigenschappen, kunnen
door middel van niet-destructief onderzoek
worden vastgesteld. Met het oog op de te
kiezen methode van onderzoek zullen als
inleiding op de studiedag de aan de ver
schillende vormen van corrosie ten grond
slag liggende mechanismen worden toege
licht. Een aantal praktijkvoorbeelden zal dit
illustreren.
In de voordrachten krijgt men een overzicht
van de technieken van niet-destructief on
derzoek welke de man in de praktijk en de
werker in het laboratorium ten dienste
staan.
Hierbij zal aandacht worden geschonken aan
radiologische-, ultrasone-, magnetische- en
wervelstroom-technieken. Ook zullen enkele
hulpmiddelen voor het visuele onderzoek
worden besproken. Ook zal de vraag in hoe
verre deze technieken in het bedrijf kunnen
worden toegepast nader worden bezien.
Aan het programma van deze studiedag zul
len de volgende sprekers hun medewerking
verlenen:
— Ir. A. J. Riemsdijk (Kon./Shell. Lab.,
Amsterdam): Inleiding
— Dr. ing. W. Posch (Kon./Shell Lab., Am
sterdam): „Principes en mechanismen
bij corrosie”
— J. A. de Nooyer (N.V. Kema, Arnhem):
„Schadegevallen in de praktijk en hun
geschiedenis”
— J. Th. Eering (Röntgen Technische
Dienst N.V., Rotterdam): „Radiologi
sche meetmethoden”
— H. Bosselaar (Kon./Shell Lab., Amster
dam): „Methoden met ultrageluid”
— A. de Sterke (Röntgen Technische Dienst
N.V., Rotterdam): „Bijzondere metho
den voor het vaststellen van corrosieverschijnselen” .
De dag zal met een panel-discussie worden
besloten.
Nadere inlichtingen verstrekt het bureau van
de Bond voor Materialenkennis, Stadhou
derslaan 28, Den Haag. T el: 070 - 39 49 30.
Weir Pumps Ltd. ontstaan door fusies
In verband met recente fusies tussen diverse
fabrieken van pompen en turbines in de
Weir Group Ltd., wordt bovenstaande nieu
we vorm gekozen. De tot dusver gevoerde
bekende firmanamen, G. & J. Weir Ltd.,
Drysdale & Co. Ltd. en Harland Engineering
zullen hierbij geheel vervallen.
Het opgaan van Studebaker-WorthingtonSimpson in Weir’s Pumps Ltd., wacht alleen
nog op de goedkeuring door de Bank van
Engeland en de Engelse regering.

Weir-Warmtekracht N.V. Engineering Di
vision te Rotterdam blijft vertegenwoordiger
voor Weir Pumps Ltd.
Fusie in elektromotoren branche
Op 31 oktober 1969 is de fusie tussen Holec
N.V. en Smit Nijmegen Electrotechnische
Fabrieken N.V. definitief geworden.
Een van de gevolgen van deze fusie is dat
er een intregatie van Heemaf N.V. en de
N.V. Electromotorenfabriek „Dordt” tot
stand zal worden gebracht.
Lloyd’s Register speeds ship plan approval
Lloyd’s Register of Shipping has equipped
its principal plan approval offices at Lon
don, Rotterdam, Hamburg, Gothenburg,
Kobe and Madrid with Olivetti Programma
101 desk computers.
While the Programma 101 has been in use
at a few of these offices, including London,
for some time, the others have used a variety
of machines. With all offices using the same
type of machine, standardisation of approval
procedures and programs and the ready in
terchange of programs will lead to more
rapid approval of plans.
Ship plans can be approved by any Lloyd’s
Register plan approval office throughout the
world provided they do not require calcula
tions outside the scope of the Society’s Rules.
In the case of more complicated ships such
as large tankers, container ships and OBO
ships, plans are referred to the Society’s
London Headquarters where the plan appro
val surveyors have access to the Structural
Analysis and Rule Development Section and
the Computer Bureau.
Fluctuaties bij SMN
Van de zijde van de SMN zullen de heren
J. A. Warning en jhr. M. F. van Lennep
deel uitmaken van de toekomstige raad van
bestuur van de Scheepvaart Unie-nieuwe
stijl. De heer Jonckheer had reeds geruime
tijd geleden de wens te kennen gegeven op
zijn normale pensioendatum, nl. 31 decem
ber a.s. terug te treden en, mocht de Uniefusie, waarvan hij zelf een van de bezielende
krachten is geweest, voordien tot stand ko
men, alsdan geen deel uit te maken van de
raad van bestuur.
Ook zal de heer De Josselin de Jong per
uit. 1969 als directeur van de SMN aftreden.
Mr. L. ter Braake blijft voorlopig in functie,
mede omdat hij vooralsnog als adviseur N e
derlandse Scheepvaart Unie de buitenlandse
contacten voor de Unie zal blijven onder
houden en het bestuurslidmaatschap van de
KNRV blijven vervullen.
AMA’s conference and exposition
on education and training
TWA-bericht no. 69-33
Van 11 t/m 14 augustus 1969 organiseerde
de American Management Association
(AMA) in New York haar 5e jaarlijkse con
ferentie en tentoonstelling over „Education
and Training”.
Op de conferentie werd een 100-tal lezin
gen gepresenteerd en werden in 11 „work
shops” speciale problemen besproken. De
tentoonstelling met 170 exposanten trok on
geveer 8.000 bezoekers (vorig jaar 6.000).
Voor meer uitvoerige gegevens over op de
conferentie besproken onderwerpen en op

de expositie tentoongestelde produkten
w ordt verwezen naar het ministerie van Eco
nomische Zaken, Afdeling Industriële Ont
wikkeling, Bezuidenhoutseweg 30, ’s-Gravenhage, telefoon 0 7 0-81 40 11, toestel
2361, de heer W. D. Jonkers.
Algemeen
H et is wellicht goed hier een korte samen
vatting te geven van de algemene strekking
van de inleidingen waarmee veel sprekers
hun lezingen aanvingen. In het algemeen
werd gesteld dat onderwijs- en opleidingsmethoden in de afgelopen halve eeuw weinig
imponerende ontwikkelingen te zien hebben
gegeven. Dit is opvallend omdat zich op al
lerlei andere gebieden revolutionaire ont
wikkelingen hebben voorgedaan. De hoeveel
heid kennis op aarde — zo beweerde een
der auteurs — is in de eerste 60 jaren van
deze eeuw evenveel toegenomen als in de
daarvoor liggende 19 eeuwen en zal in de
30 jaren tussen 1960 en 1990 weer verdub
belen. Wat we vandaag leren is morgen al
weer verouderd. De snel toenemende hoe
veelheid kennis moet worden overgebracht
op steeds meer mensen. Niet alleen moeten
steeds meer jongeren steeds meer onderwijs
ontvangen, maar ook volwassenen moeten
voortdurend worden onderricht om hun
functies in de snel veranderende maatschap
pij zo goed mogelijk te kunnen vervullen.
H et is daarom noodzakelijk dat onderwijsen opleidingsmethoden zo doelmatig moge
lijk zijn. Leraren (onderwijzers, docenten,
hoogleraren) zullen zo effectief mogelijk hun
taak moeten kunnen uitoefenen en zich niet
bezig moeten houden met administratieve,
huishoudelijke en oppas-plichten Leerpro
gram m a’s moeten zo efficiënt mogelijk sa
mengesteld worden. Kennis moet verzameld
en verspreid kunnen worden door infor
matiecentra. Aan al deze eisen kan alleen
worden voldaan, indien gebruik wordt ge
m aakt van alle mogelijkheden die de tech
niek biedt. Aan enkele op dit moment ter
beschikking staande technische hulpmidde
len wordt in genoemd bericht uitgebreide
aandacht besteed.
Nieuwe modellen monsterrol vastgesteld
U it het Staatsblad 417 van het Koninkrijk
der Nederlanden blijkt dat bij besluit van
23 september 1969, nieuwe, aan de eisen
van de praktijk aangepaste modellen voor
de monsterrol zijn vastgesteld.
D e inwerkingtreding werd gesteld op 18 ok
tober 1969.
Nederlands Normalisatie-instituut,
Rijswijk (Z.H.)
Nieuw e normenbundel voor scheepsbouw
en scheepvaart
D e Beleidscommissie „Scheepsbouw” van
h et N N I heeft besloten een normenbundel
het licht te doen zien voor scheepsbouw en
scheepvaart. Reeds lang werd de behoefte
gevoeld om te beschikken over een beter
toegankelijke verzameling van normen in
dit vakgebied.
Hoewel deze NEN-Bundel 6, die thans is
verschenen niet volledig genoemd kan wor
den, wilde de commissie niet langer met de
uitgave wachten, omdat ze ervan overtuigd
is dat vooral de constructeur direct veel pro
fijt zal kunnen hebben van deze verzame
ling. Ook voor het onderwijs zal zij van
groot nut blijken te zijn.

Deze NEN-Bundel 6 bevat 68 Nederlandse
normen voor tekenen, dekwerktuigen,
scheepsonderdelen, staalkabels en touw en
de onderdelen van laad- en losgerei, en bo
vendien een opgave van internationale aan
bevelingen van de International Organization for Standardization (ISO) in de scheeps
bouw en van een alfabetisch register en een
numerieke index.
In de inleiding van NEN-Bundel 6 wordt er
terecht met nadruk op gewezen dat de nor
men voor de werktuigbouwkunde (NENBundel 1) en de normen voor bevestigingsartikelen (NEN-Bundel 2) in de scheeps
bouw evenzeer van toepassing zijn.
Exemplaren van NEN-Bundel 6 zijn ver
krijgbaar onder bestelnummer 003.99006 bij
het Nederlands Normalisatie-instituut, Polakweg 5 te Rijswijk (Z.H.), tegen hierna vol
gende prijzen: Niet-contribuanten: ƒ 27,—.
Contribuanten: ƒ 18,— . Studerenden, docen
ten en onderwijsinstellingen: ƒ 9,—. Bij aan
tallen gelden belangrijke kortingen.
Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart,
Rotterdam
In oktober 1969 bedroeg het aantal bezoe
kers aan het museum 2465 en aan de bi
bliotheek 273. Voorts werden er 2182 boe
ken uitgeleend en 388 inlichtingen verstrekt.
Nedcx ’69 een zeer geslaagde tentoonstelling
De NEDEX vaktentoonstelling voor im- en
exportdienstverlening en transport, die van
21 t/ m 25 oktober 1969 in de Ahoy’ hal te
Rotterdam werd gehouden, is een succes ge
worden.
Vrijwel alle standhouders meldden goede
verkopen. De dienstverlenende bedrijven
legden merendeels uitstekende contacten.
De bijzonder bevredigende resultaten hou
den verband met een toename van het be
zoek met ruim 50 % . Het bezoek uit WestDuitsland is iets teruggelopen, doch het
overige buitenlands bezoek nam aanzienlijk
toe.
Het NEDEX congres, dat in de Doelen te
Rotterdam werd gehouden, is eveneens een
succes geworden. Over 2 dagen geteld heb
ben bijna 400 personen hieraan deelgeno
men. De lezingen van het Congres zullen in
een later stadium worden uitgegeven.
De volgende NEDEX tentoonstelling met
congres zal in maart 1971 worden gehou
den. Beide evenementen zullen dan plaats
vinden in het nieuwe moderne tentoonstel
lingsgebouw, dat in Rotterdam tegen die tijd
is voltooid.
BP ontwikkelt nieuw belangrijk wapen
tegen vervuiling door olie
BP heeft een belangrijke stap voorwaarts
gedaan op het gebied van de bestrijding van
olievervuiling. Zij heeft een nieuw dispergeermiddel, BP 1100 genaamd, ontwikkeld.
De bij de zeefauna optredende vergiftigings
verschijnselen als gevolg van het gebruik van
dit nieuwe produkt zijn zo gering, dat er
aan de fauna praktisch geen schade wordt
berokkend. In tegenstelling tot andere dispergeermiddelen, die de laatste tijd ontwik
keld zijn en die alleen m aar op zee gebruikt
kunnen worden, kan BP 1100 ook aange
wend worden voor het schoonmaken van het
strand.
Proeven in de praktijk hebben bewezen dat
BP 1100 minstens even doeltreffend voor
beide doeleinden gebruikt kan worden als de

meer giftige middelen waarmede tot nu to e
olievervuiling werd bestreden.
Het lijdt geen twijfel dat het gebrek aan een
geschikt niet-giftig middel om stranden, ro t
sen en gebieden meer landinwaarts gelegen,
schoon te maken in het verleden een belang
rijke handicap betekende.
Toepassing van BP 1100 bij reeds in ge
bruik zijnde besproeiingsapparatuur is m o
gelijk zodat outillage voor de conventionele
middelen zonder meer kan worden gebruikt.
Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor het doctoraal examen
voor werktuigkundig ingenieur
T. J. G. Gijzemijter, Delft; P. P. W. V erweijen, Delft; F. J. E. vanDuyvenboodeVarkenvisser, ’s-Gravenhage; R. N. Bonekamp,
Velsen Noord; C. J. van Waart, Delft; A .
Verbeek, Delft; J. H. J. Res, Delft; K. M oer
man, Delft; P. van Loenen, Delft; H. G .
Alrich^Apeldoorn; G. A. Stammes, Delft; P .
C. Teerhuis, De Lier; C. M. Elenbaas, Delft;
J. W. M. Fransen, Naaldwijk; A. R. P ot,
Delft; J. E. de Visser, Voorschoten; L. C. W .
Breeuwer, Delft; C. van der Toom, D elft;
H. J. Heikens, Geleen; P. Horowitz, D elft;
H. L. J. Kouwenhoven, Apeldoorn; N. M .
Kuenen, Maassluis (met lof); O. D. Prins,
Delft; A. M. Versteegh, ’s-Gravenhage; N .
E. van Wijk, Delft; E. Jansen, Rijswijk; J.
H. Pronk, Delft; T. J. van Vugt, Rotterdam;
R. Wieringa, Delft; J. C. A. Alfrink, Apel
doorn; W. F. Hermans, Delft; D. J. v an
Koperen, Delft; J. P. Kroon, Delft; L. L. J.
Winthagen, Delft; J. S. van Galen, D elft;
K. H. Lo, Delft; B. van der Plas, D elft;
P. van Stek, Delft; F. J. M. van den Boom,
Delft; G. L. Pieterse, ’s-Gravenhage.
Geslaagd voor het doctoraal examen
voor vliegtuigkundig ingenieur
W. P. de Boer, Delft; I. F. H. C. C. van d en
Enden, Delft; L. H. Haring, Delft; J. M .
ten Have, ’s-Gravenhage; F. J. Heerema,
Voorburg; H. van Lutterveld, Delft; F. T .
M. Nieuwstadt, ’s-Gravenhage (met lof); A .
A. Pouw, ’s-Gravenhage; N. Pronk, ’s-G ra
venhage (met lof); H. Schutte, Kampen; J .
F. van der Spek, ’s-Gravenhage; J. Velenturf, Eindhoven; P. H. Wewerinke, Delft; C .
Wolthoorn, Rotterdam.
Geslaagd voor het doctoraal examen
voor natuurkundig ingenieur
H. K. Bakker, Delft; M. Brouha, Delft; R .
A. van Dortmond, Delft (met lof); F. J. v a n
Dijk, Delft; J. C. C. Gleijm, Delft; H. W .
Grootendorst, Delft; J. H. H. Hülsmann,
Delft; J. J. Janssen, Delft; R. Klein Nagelvoort, Delft; M. H. Knoch, ’s-Gravenhage;
H. G. de Lathouder, Delft; J. H. M. L indenbergh, Delft; C. M. Looman, Rotterdam;
J. Masselink, Delft; G. Opschoor, Krimpen
a /d IJssel; E. van den Pol, Maassluis; J .
Raatgever, Delft; J. W. M. van Rijnsoever,
Amsterdam; N. van Santen, Delft; L. V alkonet, Delft; P. H. Vroegop, Vlaardingen;
J. P. Weyermans, ’s-Gravenhage; G. W. R .
van der Woerd, Delft; M. H. Woutman,
Delft; P. R. Zaanen, Delft
Aftoppen buitengaats
De diepgang van de bulkschepen is bij volle
lading vaak te groot om via de Rio Plata d e
haven van Buenos Aires te verlaten. O m
toch vol beladen de overtocht naar E uropa

te kunnen maken gaan daarom een tweetal
kleinere eveneens geladen schepen mee tot
buiten de haven, waarna op volle zee de
bulkschepen afgetopt worden. Daarvoor be
schikken de kleinere schepen over een twee
tal vaste kranen met grijpers. Met kleine
bulldozers wordt de lading onder de luik
hoofden gebracht. Het bulkschip kan daarna
vol beladen aan zijn reis beginnen.
Tankschip van 475.000 ton dw.
N aar verluidt zou Caltex onderhandelingen
voeren met Japanse werven over de bouw
van een tankschip van 475.000 ton dw, dat
in de loop van '1972 in de vaart moet komen.
Gaat deze opdracht door, dan wordt dit
schip het grootste ter wereld. De tot dusver
grootste zijn de zes tankers van National
Bulk Carriers van elk 325.000 ton dw, die
voor G ulf Oil varen. De bouwkosten van de
Caltex-super-supers liggen in de orde van
15 miljoen Pond.
Nieuwe opdrachten
Barkmeijer Stroobos N.V., Scheepswerf &
Machinefabriek te Stroobos heeft opdracht
ontvangen van de gemeente Amsterdam
voor de bouw van een havensleepboot met
losse ijsploeg.
De belangrijkste gegevens van het schip zijn:
lengte 14 m, breedte 3,40 m, holte 1,60 m.
Ten behoeve van de voortstuwing zal worden
geplaatst een Kromhout dieselmotor, type
6TS117, met een vermogen van 105 pk bij
1500 omw/min., reductie 4,5 : 1.
Het schip zal door de Stadsreiniging van de
gemeente Amsterdam worden ingezet voor
diverse doeleinden in de Amsterdamse ha
vens. De oplevering van het vaartuig zal
eind december 1969 plaatsvinden.
Onlangs ontving Boele’s Scheepswerven en
Machinefabriek N.V. te Bolnes een opdracht
van Wm. Brandts (Leasing) Ltd., Londen,
tot de bouw van een roll on/roll off schip,
dat geschikt is voor het vervoer van contai
ners en auto’s.
De gegevens zijn: lengte over alles 101,19
m, lengte tussen loodlijnen 91,44 m, breedte
17,83 m, holte tot hoofddek 6,25 m, holte
tot shelterdek 12,12 m, diepgang 4,57 m,
tonnage 2250 ton dw, klasse Lloyd’s Regis
ter, snelheid 15 knopen, hoofdmotor Burmeister & Wain 2 x 2640 pk.
Het schip moet nog voor einde 1970 opge
leverd worden.
T ewaterlatingen
Onlangs heeft mevrouw H. Timm, de
echtgenote van de president-directeur van
de BASF uit Ludwigshafen het naar deze
stad genoemde schip voor Hamburg-Amerika Linie bij de Howaldtswerke-Deutsche
W erft in Hamburg gedoopt en te water
gelaten. Het is het eerste van een serie van
vier motorvrachtschepen met zes ruimen
en een draagvermogen van 15.550-12.650
ton bij 14.500 brt; vijf ruimen vóór de machinekamerschacht zijn met een inhoud van
734.000 kub.vt. ingericht voor stukgoed en
gestorte lading; ruim 6 is verdeeld in vier
koelkamers voor temperaturen van 12 gra
den Celsius tot min 25 graden Celsius en
enige dieptanks. Voor de behandeling van
de lading is het schip uitgerust met zowel
dekkranen als bomen. Bovendien is het
schip ingericht voor het vervoer van 310
containers.

De dienstsnelheid van het schip wordt 22
knopen met een MAN-motor van 22.500
pk, welke van de brug af kan worden
bediend. De bemanning bestaat uit 38 per
sonen.
Bij de N.V. Scheepswerf Boot „Dageraad”
te Woubrugge is met goed gevolg het casco
van het nieuwe motorvrachtschip Bianca te
water gelaten dat wordt gebouwd in op
dracht van de rederij Dietrich Sander te Bre
men. De bouw van dit schip kwam tot
stand in nauwe samenwerking met de N.V.
Scheepswerf Kramer & Booy te Kootstertille (Fr.).
De Bianca (bouwnummer 160) behoort tot
het open-shelterdektype en heeft een draag
vermogen van 1000 ton bij circa 470 bruto
register ton. De voornaamste afmetingen
bedragen: lengte over alles 57,16 meter,
lengte tussen de loodlijnen 51,62 m, breed
te op spant 10 meter, holte tot hoofddek
3,95 meter, holte tot shelterdek 6,25 me
ter en een beladen diepgang van 3,91 me
ter. De ruiminhoud voor granen bedraagt
circa 70.000 kubieke voet en voor balen
circa 64.000 kubieke voet.
De voortstuwing zal geschieden door mid
del van een 900 pk 4-takt M.W.M.-dieselmotor, 750 omw. per minuut. De ma
chinekamer wordt sterk geautomatiseerd
zodat de bediening vanaf de brug kan ge
schieden. Het schip krijgt twee masten en
twee laadbomen met een hijsvermogen van
drie tot vijf ton, die zullen worden bediend
door Hatlapa hydraulische lieren.
Bij de N.V. Scheepswerf Bodewes „Gruno”
te Foxhol (Gron.) is met goed gevolg het
casco van het nieuwe motorvrachtschip
K aren O ltm ann te water gelaten dat wordt
gebouwd voor rekening van de rederij Olt
mann te Drochtersen (W. Duitsl.)
De K aren O ltm ann (bouwnummer 225)
behoort tot het opensheiterdektype en heeft
een draagvermogen van circa 1350 ton bij
499 bruto register ton. De voornaamste af
metingen bedragen: lengte over alles 75,70
m, lengte tussen de loodlijnen 69,20 m,
breedte op spant 11 m, holte tot shelterdek
6,05 m, holte tot hoofddek 3,60 m en een
beladen diepgang van circa 3,56 m. De
ruiminhoud voor granen zal 104.000 ku
bieke voet bedragen en voor balen 92.000
kubieke voet.
De voortstuwing zal geschieden door mid
del van een 1350 pk Deutz-dieselmotor (375
omw. per minuut), terwijl voorts in de ma
chinekamer nog drie M.W.M.-diesel hulpmotoren staan opgesteld van resp. 35, 57
en 126 pk voor de aandrijving van pompen
en compressoren. De machinekamer kan
door een uitgebreid alarmerings- en signale
ringssysteem vanaf de brug worden bediend.
Het schip krijgt geen masten en laadgerei
aangezien het speciaal gebouwd is voor het
vervoer van containers, waarvan het 74
stuks a 20 voet kan laden. De verdere uit
rusting is zeer modem en bestaat o.m. uit
een hydraulische stuurinrichting, Kortstraalbuisroer, radar, echolood, richtingzoeker, automatische piloot, 220/380 volt elek
trische lichtinstallatie, CO 2 installatie, stalen
luiken (fabrikaat Transport Efficiency).
De bouw geschiedt onder toezicht van Klas
se Germanischer Lloyd en de See-Berafsgenossenschaft voor de onbeperkte vaart. De
doopplechtigheid werd verricht door mej.

Karen Oltmann, een dochter van de op
drachtgever. De bouwopdracht voor dit
schip werd verkregen door bemiddeling van
Conoship-Groningen en werd uitgevoerd
door de Scheepswerf Bijlholt te Foxhol en
Bodewes „G runo” ten einde aan de korte
levertijd te kunnen voldoen.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel wor
den gelegd voor een binnentanker van 1900
ton voor Nederlandse rekening en die zal
worden voorzien van een 1050 pk Deutzdieselmotor.
Op 10 oktober jl. heeft bij de N.V. Scheeps
werf Bijlholt te Foxhol de geslaagde te
waterlating plaats gevonden van het mo
torschip Texel. Dit schip, groot ca. 800 ton
en waarin een Brons hoofdmotor van 400
pk zal worden geplaatst, is in aanbouw
voor rekening van de Fa. L. Swytink &
Zonen te Harlingen.
Binnenkort zal de kiel worden gelegd voor
een motortankschip van ca. 2100 ton voor
binnenlandse rekening.
Dit nieuw te bouwen schip met de af
metingen 100 X 9,50 X 3,30 m is het
langste tot dusver aan het Winschoterdiep
gebouwde schip. Het zal worden uitgerust
met een 1200 pk MaK motor.
Het schip zal echter niet gebouwd worden
op de bestaande werf van de N.V. Bijl
holt, doch op de voormalige werf van de
N.V. Foxhol, welk bedrijf het vorig jaar
door de N.V. Bijlholt is aangekocht, aange
zien het huidig werfterrein geen uitbrei
dingsmogelijkheden meer bood.
Het totale bedrijf van de N.V. Bijlholt wordt
dan ook op korte termijn naar het aange
kocht aanmerkelijk groter werfterrein en
de daarbij behorende opstallen verplaatst.
Deze verplaatsing, herinrichting en uitbrei
ding van de produktiecapaciteit biedt de
N.V. Bijlholt, direct na gereedkommg van
de verbreding der kunstwerken in het
Winschoterdiep tot een doorvaartwijdte van
16 meter, de mogelijkheid te voldoen aan
aanvragen op de bouw van schepen tot de
ze breedte. Het huidig werfterrein van de
N.V. Bijlholt bood deze mogelijkheid niet.
De verplaatsing opent voor de N.V. Bijl
holt dan ook een ruimere markt en betere
perspectieven voor de toekomst.
Bij E. J. Smit & Zoon’s Scheepswerven N.V.
te Westerbroek heeft op 17 oktober 1969
met goed gevolg de tewaterlating plaatsge
vonden van het motorschip C airnventure,
bouwnummer S.792 dat wordt gebouwd in
opdracht van Messrs. Shaw Savill & Albion
Co. Ltd., te Londen.
Het is een zusterschip van de H o lla n d Park,
H y d e P a rk en de Em bassage en het 4e schip
van E. J. Smit & Zoon’s Scheepswerven
N.V., van een serie van 12 schepen, die ge
bouwd zijn of zullen worden voor Engelse
rederijen bij 4 Nescos werven aan het Win
schoterdiep.
De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles
77,20 m, lengte tussen de loodlijnen 69.50
m, breedte op spant 11,80 m, holte tot
hoofddek 6,85 m, holte tot tussendek 4,25
m, diepgang als open schip 4,31 m, diep
gang als gesloten schip 5,75 m.
Draagvermogen op 4,31 m is 1625 ton a
1000 kg; draagvermogen op 5,75 m 2620
ton a 1000 kg; graancapaciteit ca. 110.000
cft.
Snelheid geladen in proefvaartconditie bij
een diepgang van 4,31 is 12% mijl; snel

heid geladen in proefvaartconditie bij een
diepgang van 5,75 m is l l 1^ mijl.
De hoofdmotor is een 8 cilinder, 4-takt
MaK, type 8 MU 451 AK, 1500 pk bij 375
omw/min.
Verder zijn in de machinekamer opgesteld:
2 stuks hulpdieselmotoren, fabrikaat Deutz,
type F10L714, 10 cilinder, 150 pk, bij 1500
omw/min. en 1 stuks fabrikaat Deutz, type
F3L912, 3 cilinder, 29 pk, bij 1500 omw/
min.
Het schip is zo ingericht dat met onbeman
de machinekamer gevaren kan worden.
Het laadgerei bestaat uit: 1 voormast met 1
laadboom voor 3 ton hijsvermogen; 1 middenmast met 2 laadbomen voor 3—5 ton
hijsvermogen; achter 2 laadpalen met 1
laadboom voor 3 ton hijsvermogen. De dekwerktuigen zijn van het fabrikaat P. Ras
mussen & Co., Esbjerg, Denemarken. 4
hydraulische laadlieren type 2AK3; 4 hy
draulische toplieren type A4H; 4 hydrauli
sche geilieren type A2G; 1 hydraulische
kaapstander type C3 van 1500 kg; 1 hydrau
lische ankerlier.
Voor deze werktuigen zijn 4 hydraulische
pompen opgesteld, elk gedreven door een
elektromotor van 40 pk.
De stuurmachine is van het fabrikaat Svendborg, elek. hydraulisch. De luikhoofden van
het tussendek worden gesloten door niet
waterdichte flush pontonluiken, verplaats
baar door 4 elek. takels van elk 1 ton. De
luikhoofden van het hoofddek worden ge
sloten door MacGregor stalen luiken, SinglePull systeem.
Het onderruim wordt geventileerd door 4
luchtkokers, waarvan 2 voorzien zijn van
elek. fans, fabrikaat Hansa, cap. 13.000
m3/h . Het bovenruim eveneens door 4
luchtkokers, waarvan eveneens 2 voorzien
zijn van elek. fans, cap. 18.300 m3/h .
De bouw geschiedt onder toezicht van
Lloyd’s Register of Shipping Classification
100 A l, Ice Class 3. Het schip is voorzien
van COa installatie, radiotelefonie, radar,
echolood, Arkas auto-piloot, V.H.F.
Doopster was mevr. Maddern, echtgenote
van één der directeuren van de Shaw Savill
& Albion Co. Ltd.
Bij de N.V. Scheepswerf Barkmeijer te Vierverlaten heeft op 31 oktober 1969 met goed
gevolg de tewaterlating plaatsgevonden
van de drinkwaterdistributieboot genaamd
H avendienst I, bouwnummer 171, die wordt
gebouwd in opdracht van het Reinigingsbedrijf M arkt- en Havenwezen te Groningen.
De voornaamste afmetingen zijn: lengte over
alles 20 m, grootste breedte 5,17 m, holte
zijde 1,80 m, diepgang 1,60 m, drinkwatercapaciteit 70 m3, D.A.F.-motor 96 pk. Het
voorschip is versterkt met het oog op varen
in ijs.
Speciale aandacht werd geschonken aan de
goede wendbaarheid van het schip. Het
stuurhuis is zeer ruim bemeten; de betimme
ring is aangepast om te kunnen dienen voor
representatieve doeleinden der gemeente
Groningen. In de machinekamer staat o.a.
een pomp opgesteld voor bergingsdoeleinden
en voor het blussen van branden van beperk
te omvang.
Op 31 oktober vond bij de N.V. Scheepswerf
Hoogezand te Bergum de tewaterlating
plaats van het containerschip Bell Vision, in
aanbouw voor de rederij Johannes Bos te
Leer.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles
75,70 m, lengte loodlijnen 69,20 m, breedte
op spant 11 m, holte in de zijde 3,60/6,05 m,
beladen diepgang 3,55 m, draagvermogen
ca. 1350 ton, bruto tonnage meting 499 R.T.,
container cap. 70 stuks.
De voortstuwing zal geschieden door een
MWM-motor, type TBD 484-8U, 1400 pk
bij 375 omw/min.
In de motorkamer staat verder opgesteld 1
hulpaggregaat, MWM, type TD 208-6, 57
pk bij 1500 omw/min.
In de bak staat opgesteld 1 hulpaggregaat
MWM, type D 232-V8, 126 pk bij 1500
omw/min. en verder 1 hulpaggregaat MWM
type D 308-4, 30 pk bij 1500 omw/min.
Het tussendek wordt voorzien van stalen
pontonluiken, terwijl het bovendek wordt
uitgerust met MacGregor luiken Single-Pull.
Op de bak een hydraulische ankerlier met
extra draadtrommel voor het opentrekken
der luiken. Op het achterschip elek. kaap
stander.
Verloren gegane en gesloopte tonnage
Volgens opgave van Lloyd’s Register of
Shipping zijn er in het afgelopen jaar 326
schepen met een gezamenlijke inhoud van
760.450 brt verloren gegaan, vergeleken met
337 van samen 832.000 ton in 1967, hetgeen
een aanzienlijke daling mag worden ge
noemd. Uit cijfers van vroegere jaren blijkt,
dat 1967 een recordcijfer heeft opgeleverd.
Sinds 1960 heeft een constante stijging van
de verloren gegane scheepsruimte plaatsge
vonden. Het afgelopen jaar is sedertdien
weer het eerste dat een daling registreert.
Het aantal vergane schepen bedroeg in 1968
91 van totaal 146.700 ton. Het grootste hier
van was de Liberiaanse tanker World Glory
van 28.323 ton. Vermist werden 9 schepen
van samen 10.764 ton, waarvan het Liberi
aanse vrachtschip Ithaca Island van 10.764
ton, dat voor het laatst van zich deed horen
toen het zich in de Noord-Atlantische Oce
aan bevond, het grootste was.
De scheepsruimte die door brand verloren
is gegaan, had vorig jaar betrekking op 51
schepen van totaal 175.960 ton. Vergeleken
met 1967 betekent dit een toeneming met
nagenoeg 30.000 ton. Het cijfer voor 1968
is een record. Scheepsbranden vertonen de
tendens toe te nemen. Het grootste schip dat
in 1968 door brand verloren ging was de
Noorse tanker Sitakund van 15.570 ton, die
na een serie hevige explosies bij Beachy
Head aan de grond werd gezet.
Door aanvaringen gingen 61.343 ton
scheepsruimte verloren en als gevolg van
stranding, op de rotsen lopen, etc. 358.927
ton tegen 464.608 ton in 1967, hetgeen een
aanzienlijke daling betekent. Stranding
blijkt echter tevens de voornaamste oorzaak
van het verloren gaan van schepen te zijn en
haalt meer dan 50 pet van het totaal. Het
grootste schip dat in 1968 op deze wijze
verongelukte was de Liberiaanse tanker
Ocean Eagle van 12.060 ton. De gesloopte
tonnage was met 3.747.052 ton slechts
118.341 ton lager dan het tot nu toe hoogste
jaar 1967.
Het aantal gesloopte schepen was met 866
slechts 16 lager dan het hoogste aantal dat
in 1961 de recordhoogte van 882 had be
reikt.
Door Nederland werden in 1968 13 schepen
van in totaal 72.346 ton voor sloop van de
hand gedaan.

Financiële hulp voor de Britse scheepsbouw
Uit de redevoering, gehouden door Sir John
Hunter, president van Swan Hunters Shipbuilders Ltd. ter gelegenheid van de tewa
terlating van het m.s. Dunstanburgh Castle
van de scheepswerf te Haverton Hill op 25
september j.1. stippen wij het onderstaande
aan.
„De Dunstanburgh Castle is het eerste schip,
dat te water werd gelaten bij de Haverton
Hill Shipyard sinds die verworven werd door
Swan Hunter Shipbuilders bij de aanvang
van dit jaar. Zoals men weet was deze werf
die, wat betreft ruimte, aanleg en uitrusting
met elke andere vergeleken kan worden, het
slachtoffer geworden van de slechte tijden
en op het punt te sluiten toen zij door mijn
maatschappij gekocht werd. Het is goed in
herinnering te brengen en het doet mij ge
noegen dit te doen, dat, als de regering niet
met financiële hulp had ingegrepen, de
overdracht niet mogelijk zou zijn geweest
en het werk niet voortgezet had kunnen wor
den met het gevolg, dat degenen, die hier
werken onvermijdelijk hun betrekking had
den verloren. Het is voornamelijk te danken
aan Mr. Lee, de minister verantwoordelijk
voor het Noord-Oosten en aan Mr. Wedg
wood Benn, minister voor technologie, die
het vanwege de regering mogelijk maakten,
dat het werk op de werf voortgang kon vin
den. Ik wil van deze gelegenheid gebruik
maken om de dank aan de regering uit te
spreken van de industrie en van allen, die
daarbij te werk zijn gesteld voor de aan
dacht, die deze gegeven heeft aan de ver
vulling van de aanbevelingen van het Geddes-rapport, door de rationalisatie uit te voe
ren van de Britse scheepsbouw. Zonder de
tijdige en belangrijke hulp van de regering
zouden delen van deze industrie in elkaar
gestort zijn en veel van de werven, die nu
weer beginnen op te bloeien, zouden gesloten
zijn. Vele duizenden zouden werkloos ge
worden zijn en Engeland zou verstoken ge
bleven zijn van een instrument, dat een be
langrijke bijdrage levert en naar ik vertrouw,
meer en meer zal leveren, aan de betalings
balans en de welvaart van ons volk”.
Sir Hunter eindigde: „De Haverton Hill
scheepswerf is terug op grote schaal in het
werk. Zij, die ik genoemd heb, zowel als alle
anderen, die hun hulp geboden hebben, heb
ben reden om trots te zijn op wat zij verricht
hebben. Teesside is een betere en gelukkiger
plaats geworden door wat zij verricht hebben
en brengt hen allen dank”.

Turbines voor nieuwe
Britse containerschepen
Ben Line en Ellerman Lines, deelnemers
in het Britse container consortium Asso
ciated Container Transportation Ltd., heb
ben de combinatie English Electric-AET
Turbine Generator te Manchester opdracht
gegeven tot de bouw van stoomturbines
voor de voortstuwing van de twee contai
nerschepen voor de dienst van Europa op
het Verre Oosten, die zij onlangs hebben
besteld bij Howaldtswerke-Deutsche Werft
te Hamburg. De schepen zullen een dienst
snelheid krijgei} van 26 kn. Elk schip wordt
uitgerust met twee turbine-installaties, elk
met een vermogen van 40.000 pk. Het be
treft hier een opdracht met een totale waar
de van rond 1,6 mln pond sterling.

T IJD S C H R IF T E N REV U E
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in de
kaartzendingen, welke het Nationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw maandelijks aan de
daarop geabonneerden doet toekomen. De aanwinsten der bibliotheek op nautisch, resp. technisch gebied wor
den eveneens, op kaarten vermeld, aan bovengenoem de abonnees toegezonden. N iet-abonnees kunnen zich afzon
derlijk op deze aanwinstenlijsten abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van het Insti
tuut, Burg. s’Jacobplein 10, R otterdam (tel. 13 20 40).
Prospects of using new types of propulsors on large scagoing inercliant
ships. I. A. Titov, V. K. Turbal en E. N. Voevodskaya.
I.v.m. de steeds groter wordende belasting van schroeven van zee
gaande koopvaardijschepen biedt, volgens schrijvers, het toepassen
van straalbuizen met bijzondere vormen en contra-roterende schroeven
gunstige mogelijkheden. Onderzocht werden de optimale elementen
voor straalbuizen en ommantelde schroeven, waarvan de resultaten
uitvoerig worden beschreven, speciaal de aspecten van het rom p/om 
mantelde schroef interactie probleem. Vervolgens worden gegevens
vermeld van proefnemingen met contra-roterende schroeven in open
water. In de conclusie wordt gesteld, dat de ommantelde schroeven
voordelen kunnen opleveren, in het bijzonder met on-asymmetrische
straalbuizen. Voor grote tankers wordt een winst in de voortstuwingscoëfficiënt genoemd van 10-15 % en een verminderingsfactor Van
3-5 van de variabele hydrodynamische krachten op de scheepsromp.
Met het gebruik van contra-roterende schroeven kan een winst van
de voortstuwingscoëfficiënt worden verwacht van 10 %.
Int. Mar. and Shipp. Conf. (IM A S 1969), sect. 15, blz. 22-28, 2 fig.,
8 graf., 14 ref.
Damage to inain gearing related to shafting alignment. G. C. Volcy.
Een analyse m.b.t. de gedragingen van de voortstuwingsinstallatie aan
boord van grote tankers en bulkcarriers wijzen op een tegenstrijdig
heid (incompatibility) tussen de buigzaamheid van de scheepsconstructie en stijfheid van de assen van de voortstuwingsinstallatie. Het
vergroten van de vermogens met als gevolg een aanzienlijke toename
van het inertia moment van de assen, het verbeteren van de fundatieflexibiliteit, de vergroting van de scheepsbreedte, langere dubbele bo
dems, een irrationele in-lijnuitvoering van de assen en beweging van
de stuwbloklagers, blijken een schadelijke invloed te hebben op het
hoofdoverbrengingssysteem. Aan boord onderzochte schadegevallen
wijzen uit, dat zelfs de meest perfect ontworpen en vervaardigde
tandwielkast schade kan oplopen door onoordeelkundige montage
en uitlijning van de assen. De schrijver besluit zijn artikel met het
geven van enige oplossingen en aanbevelingen.
Int. Mar. and Shipp. Conf. (I M A S 1969), sect. 15, blz. 9-21, 10 fig.,
graf. en foto’s, 9 ref.
Propeller excited bending moment in the propeller shaft. J. Hoshino
en H. Kume.
De auteurs voerden dynamische buigspanningsmetingen uit aan het
tapse einde van de schroefas van de ertsboot Osumi Maru van 55.728
tdw onder zeegaande condities, waardoor een onderzoek kon worden
ingesteld naar de verticale en horizontale componenten opgewekt
door de schroef bij verschillende diepgangen van het achterschip,
zeegang en hevig doorslaan van de schroef. De gevonden resultaten,
die worden toegelicht met een aantal formules en grafieken, gaven als
uitkomst voor de maximum waarde van de buigspanningen aan het
schroefaseind bij kalm weer ca. 3 kg/m m 2, onafhankelijk van de diep
gang, bij stormweer 70 ton/m en bij het doorslaan van de schroef ca.
85 ton/m . Het buigmoment tengevolge van het gewicht van de schroef
wordt geëlimineerd door de verticale component, opgewekt door de
hydrodynamische krachten wanneer de as sneller gaat draaien.
Int. Mar. and Shipp. Conf. (IM A S 1969), sect. 15, blz. 1-8, 10 fig. en
graf., 5 ref.
Prognostische Einschätzung zur Propulsion und Manövrierfähigkeit
schneller Frachtschiffe. W. Messerschmidt.
Voor vaststelling van het benodigd machinevermogen wordt aanbe
volen voor de scheepsvorm drukmetingen te verrichten met een model.
Proeven hebben aangetoond, dat voor de hydromechanische con
ventionele vorm uitgerust met 1, 2 of 3 schroeven een volgstroomgetal
van 0,25 en een kielzogstroom van 0,22 kan worden verwacht. Voor
snelle vrachtschepen met een grote waterverplaatsing voor het groot
spant en zeer breed hek kan met een achterstevenbulb een percentage
van 0,15 worden bereikt en kunnen door het aanbrengen van hekbulbs
aan hoge vlakke spiegels zowel de volg- als kielzogstroom tot 0,10
worden gereduceerd. Vervolgens wordt de hydroconische achtersteven
besproken, zoals die van LASH-schepen, en de mogelijkheden uiteen
gezet tot reductie van weerstand en dus vergroting van de voort-

stuwingscoëfficiënt door het aanbrengen van 2 of 3 parallel lopende
hekbulbs. Het tweede gedeelte van het artikel is gewijd aan het m a
noeuvreren en het voeren van een veilige navigatie (radar-aanvaringsbescherming, stopwegen en -tijden, bestuurbaarheid, enz.)
Seewirtschaft, vol. 1, nr. 10, okt. 1969, blz. 776-782, 3 fig., 12 graf.,
7 ref.
Huil vibration: solution.
Littleton Research and Engineering Corp. (V.S.) heeft een nieuwe
methode ontwikkeld voor het analyseren van ernstige triliingsverschijnselen, die kunnen optreden in een schip en het mogelijk maakt
een zo gunstig mogelijk ontwerp te maken. Gebruik wordt gemaakt
van nauwkeurige mathematische rompmodellen met toepassing van
een juiste gewichtenverdeling, waarna het model door een computer
wordt geanalyseerd. De berekeningen, bestaande uit 8 punten, worden
voor een schip geprogrammeerd met een overzicht van de lokale
trillingen in verschillende compartimenten. De procedure, die wordt
gevolgd voor het berekenen van de 8 punten, die stuk voor stuk
worden toegelicht, wordt nader uiteengezet. De voortstuwinginstallatie wordt gemodelleerd als een elastisch systeem met vele vrijheidsmogelijkheden. In de conclusie wordt gesteld, dat het mogelijk is op
deze wijze de beste scheepsvormen, de juiste plaatsing van de onder
steunen van de hoofdmachine en het gunstigste aantal schroefbladen
vast te stellen ter voorkoming van hinderlijk trillen.
Marine Engineering/Log vol. 74, nr. 5, mei 1969, blz. 56-57, 1 tek.
Residual Fuel Treatment on board ship. Part III.
Dit rapport handelt over een praktijkonderzoek aan boord van twee
motorschepen over de vergelijkende cilinder en zuigerveerslijtageafme
tingen aan hoofdmotoren bij toepassing van gefiltreerde of gecen
trifugeerde residuale brandstof. De gevolgde werkwijze, de bewerking
van de meetresultaten, de interpretatie van de uitkomsten en de con
clusies worden omschreven. Tengevolge van brandstofbehandelingsmethoden blijkt geen verschil in cilinder en zuigerveerslijtage op te
treden en dat filtratie van de brandstof het economisch functioneren
van de hoofdmotor niet zal belemmeren. Bij toepassing van bedrijfszekere zelf-reinigende filters wordt een aanzienlijke besparing ver
kregen aan investerings- en onderhoudskosten.
Ned. Scheepsstudiecentrum TNO , rapport no. 129M, sept. 1969, blz.
7-22, 13 tab., 7 fig.
Zur mathematischen Darstellung von Schiffslinien. K. H. Kwik.
Van de twee methoden voor de mathematische vaststelling van een
scheepsvorm t.w. de methode waarbij de mathematische oppervlakte
de tevoren opgegeven oppervlakte zo nauwkeurig mogelijk benadert
of aan de hand van vormparameters de vorm berekenen, wordt sedert
enige tijd de eerste het meest toegepast. Aangetoond wordt hoe vol
gens de eerste werkwijze m.b.v. een reeks parameters de scheepsvorm
kan worden berekend. Een uitgewerkt voorbeeld wordt gegeven van
een vrachtschip met vlakke bodem, parallel verlopend middenschip
en overhangende voorsteven. De berekening van iedere scheepsvorm
wordt op deze wijze mogelijk geacht en eveneens met voorbeelden
uiteengezet.
Schiffstechnik, jrg. 16, nr. 83, sept. 1969, blz. 87-98, 7 fig., 1 graf.,
1 tab., 34 ref.
Zur Tauch- und Stampfbcwegung eines Schiffes. M. Kirsch.
De volgens een methode van prof. Grim door het „Institut fiir Schiffbau” in West-Duitsland m.b.v. een ALGOL-programma uitgevoerde
TR4 berekeningen van de hydrodynamische krachten en momenten
bij het dompen en stampen in langslopende golven (zeegang van
voren en van achteren) zijn thans uitgebreid voor dwarsinkomende
golven. Bovendien is een berekening gemaakt van de drukken op
afzonderlijke punten van de spantprofielen bij langslopende zeeën. De
met formules berekende uitkomsten zijn vastgelegd in een groot aan
tal grafieken. De uitgeoefende krachten door dwarsinkomende golven
geven geen volledige waarden, daar de invloed van slingeren en
torsie op het dompen en stampen er niet in verwerkt konden worden.
Schiffstechnik, jrg. 16, nr. 83, sept. 1969, blz. 99-103, 26 graf.

Het kind, dat zijn beschermende toevoegingen
in Castrol carterolie. Het badwater,
dat is het water waarin u Castrol gerust kunt wassen.
Verwijder ze maar, die sluipende, vretende zuren
die kunnen ontstaan door het verbrandingsproces,
en uw kostbare machines aantasten.
Centrifugeer ze eruit, samen met het water.
Castrol kan ertegen.
Wat u overhoudt, is de zuivere, minerale
Castrol olie, nu mét alle waardevolle bestanddelen
die beschermen tegen oxydatie en corrosie,
zoals de DR/MO toevoeging, maar dat weet u beter
dan de moeder, die haar kind niet met het
badwater weggooit.

de blijvende scheepvaartolie
H eelt u nog v ra g e n . . . Wij weten de antwoorden: Castrol Marine, Oosteinde 137, Voorburg - tel. 070 - 87 02 00.

VOOR SCHEEPVAART
EN INDUSTRIE
BELDAM’S LASCAR
PACKING a n d JOINTINGS
V R A A G OM GAAND G E H E E L V R IJB L IJV E N D
D E U IT G E B R E ID E B R O C H U R E AAN

DE BOER N.V. AMSTERDAM
CRUQUIUSW EG 118 - TELEFOO N (020) 54001
FILIA LEN : ROTTERDAM
GRONINGEN EINDHOVEN - EN SCHED E - SN E E K

Kelley Hot Shot
bestellen
Grote luchtverplaatsing.
Verschillende types, van
30.000 tot 115.000 k cal/h.
uit voorraad leverbaar.
Vraag
vrijblijvend inlichtingen:
Nierstrasz-Amsterdam
(020-94 16 76)

El

N IE R S T R A S Z

voor het opspuiten van uw
ingesleten machine- motorof pomponderdelen

ROTTERDAM-22
SLUISJESDIJK 47
TEL. (010) 2917 62
29 23 21

