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W E R E L D S C H E E P S B O U W  IN  T O P V O R M

De groei van de wereldscheepsbouw  —  waarbij wij dan zeer in het bijzonder liet oog 
hebben op de scheepsnieuwbouw  —  heeft zich in het eerste jaar van het decennium  
der zeventiger jaren krachtig voortgezet. D eze expansie heeft in feite dusdanige a f
metingen, dat men zich zo langzamerhand welhaast m oet gaan afvragen waar nu 
eigenlijk de grens ligt, m et andere woorden, waar precies ligt het verzadigingspunt van 
de markt. Kan de m arkt ieder jaar maar weer opnieuw ongelim iteerd nieuwe tonnage 
opnem en, en zal er niet op een gegeven m om ent een surplus aan scheepsruimte gaan 
ontstaan, waardoor de scheepvaartwereld opnieuw in een crisis wordt gestort, zoals 
zij er reeds verscheidene in haar lange historie heeft moeten doormaken?

In de eerste plaats denken wij hier aan 
de jaren  tussen beide wereldoorlogen, 
die voor de scheepvaart wel bijzonder 
tragisch zijn geweest. Ook na de twee
de wereldoorlog w aren er echter jaren 
die in de koopvaardijgeschiedenis 
zwarte bladzijden zijn. De oorzaak 
was altijd, d a t er een teveel aan 
scheepsruimte stond tegenover een te
kort aan lading, met als onvermijdelijke 
consequentie lage vrachten, waartegen 
eigenlijk niet kon w orden gevaren om 
dat ze niet de geringste m arge boden 
en in vele gevallen verlies opleverden. 
D at onder deze om standigheden de 
opgelegde tonnage ongehoord grote 
afm etingen aannam  is dus bepaald geen 
wonder. M iljoenen tonnen moesten uit 
de vaart w orden genomen, en dat een 
schip zo van de nieuwbouwwerf naar 
een oplegplaats ging was geen zeld
zaam heid.

In april 1967 was nog ruim  een mil
joen ton scheepsruim te opgelegd. Dit 
volume is echter in de jaren  na juni 
1967, toen het conflict in het M idden
oo sten  uitbrak, gepaard gaande met de 
sluiting van het Suezkanaal, praktisch 
verdwenen. Sindsdien was de vrachten- 
m arkt in staat alle nieuwbouw die 
van de werven kwam te absorberen. 
Op de m arkt heeft zich intussen echter 
sedert kort een verandering voltrokken 
en de situatie is vandaag de dag niet 
m eer zo com fortabel als de reders het 
lange tijd gewend zijn geweest. E r is 
een te groot aanbod van scheepsruimte 
en een te gering aanbod van lading.

Als gevolg daarvan zijn in een aantal 
sectoren van de m arkt de vrachten

op gevoelige wijze gedaald, terwijl de 
vooruitzichten op een spoedig herstel 
ongunstig zouden zijn. Een aantal re
ders zou zich reeds als consequentie 
van het lage vrachtenniveau genood
zaakt hebben gezien tonnage uit de 
vaart te nem en en op te leggen, het
geen zonder m eer een veeg teken moet 
worden genoemd. Aan de andere kant 
zouden het echter alleen reders van kleine 
schepen zijn die door deze ongunstige 
ontwikkeling van de vrachtenm arkt w or
den getroffen.

Recordjaar

H et jaa r 1970 is voor de wereld- 
scheepsbouwindustrie opnieuw een re
cordjaar geweest. U ltim o decem ber 
w aren in de gehele wereld in aanbouw 
en bestelling niet m inder dan 4140 
koopvaardijschepen met een gezam en
lijke inhoud van 78,50 m iljoen bruto 
registerton, vergeleken m et 3750 sche
pen van samen 59,83 miljoen bruto 
registerton ultimo decem ber 1969. In 
een jaa r tijds is de orderportefeuille 
van de wereldscheepsbouw dus gegroeid 
met rond 18,70 m iljoen ton of met 
ruim  30 pet.

V an het totaal waren eind 1970 in 
aanbouw 1955 schepen van gezam en
lijk 21,51 m iljoen brt. vergeleken met 
1873 van to taal 17,53 m iljoen brt. u l
tim o 1969. H ier dus een toeneming 
m et vier m iljoen ton of met rond 
25 pet.

H et is mogelijk wat voorbarig om aan 
deze groeicijfers en -percentages con
clusies te verbinden ten aanzien van de 
toekomstige ontwikkeling van de

scheepvaart. Het lijkt echter niet te 
veel gezegd, dat de huidige omvang 
van het orderboek van de wereld
scheepsbouw min of meer een motie 
van vertrouwen van de reders in deze 
toekomst is. Zij rekenen kennelijk op 
een blijvende expansie van het over
zeese goederenvervoer die het tem po 
van de uitbreiding van hun vloten 
rechtvaardigt.

Produktie
Het is duidelijk dat de groei van het 
orderboek zich weerspiegelt in de p ro
duktie van de nieuwbouw, dat wil zeg
gen in de tonnage die op stapel wordt 
gezet, te water wordt gelaten en wordt 
afgeleverd. In dit opzicht werden in 
1970 eveneens recordcijfers gehaald. 
De scheepsruim te die in het afgelopen 
jaar in de gehele wereld op stapel werd 
gezet bedroeg 24,31 miljoen bruto 
registerton en had betrekking op 2754 
schepen, vergeleken met 2916 schepen 
van totaal 20,79 miljoen brt. in 1969. 
E r werd dus in 1970 begonnen aan 
rond 3,50 miljoen ton scheepsruimte 
m éér dan in 1969, een stijging met
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bijna 18 pel. H et aantal schepen daalde 
met 164 ondanks de m eerdere tonnage, 
een om standigheid die duidt op een 
g loeiende gem iddelde inhoud per een
heid. D e snel toenem ende grootte van 
tankers en bulkcarriers is hier de oo r
zaak van.

In 1970 werden in de gehele wereld 
te w ater gelaten 2717 schepen met een 
gezam enlijke inhoud van 21,66 m il
joen brt. vergeleken met 2771 van
totaal 19,54 miljoen ton. H ier bedraagt 
de expansie ruim twee miljoen ton of 
iets m eer dan 10 pet.

De w ereldscheepsbouwindustrie leverde 
in het afgelopen jaar 2619 schepen af
m et een totale inhoud van 20,32 m il
joen brt, vergeleken m et 2806 van
sam en 18,59 miljoen ton in 1969. Dit 
betekent een uitbreiding van de pro- 
duktie m et rond 1,75 m iljoen ton of 
met bijna 10 pet.

Expansie
De expansie van de w ereldkoopvaardij- 
vloot in 1970 m et 2619 nieuwe sche
pen van samen 20,32 miljoen brt is 
een bruto uitbreiding, want hier op 
m oet de tonnage in m indering worden 
gebracht die in 1970 verloren ging en 
aan sloopwerven werd verkocht. Cijfers 
hiervan zijn momenteel nog niet be
kend, doch het eerste kwartaal van 
1970 op jaarbasis nem end, kan het 
totaal van verloren gegane en aan 
sloopwerven verkochte scheepsruim te 
worden geschat op rond 5,50 miljoen 
ton, zodat de netto  uitbreiding van de 
w ereldhandelsvloot in het afgelopen 
jaar bijna 15 miljoen ton heeft bedra
gen.
Het zij hier nogmaals gezegd, dat de 
zeevrachtenm arkt in staat is gebleken al 
deze scheepsruim te op te nem en zonder 
dat het vrachtenniveau daardoor ongun
stig werd beïnvloed, terwijl de opge

legde scheepsruim te volgens opgave 
van de C ham ber of Shipping of the 
United K ingdom  begin 1971 slechts 
rond 400.000 brt bedroeg. Bovendien is 
het grootste deel van deze tonnage ver
ouderd en dus niet m eer economisch 
te exploiteren. H et leeuwedeel is af
komstig uit de jaren vóór 1950. Er 
ligt zelfs nog tonnage op uit 1942 en 
jaren  daarvoor. Men vraagt zich alleen 
af m et welk doel, w ant het heeft geen 
enkele zin m eer deze scheepsruim te op 
de m arkt aan te bieden.
In het algemeen kan w orden gesteld, 
dat de wereldscheepsbouw in 1970 in 
topvorm  was wat de produktie betreft 
en als de voortekenen niet bedriegen 
in 1971 op weg is naa r nieuwe records. 
Die voortekenen liggen besloten in de 
cijfers die wij hebben gegeven en die 
ontleend zijn aan de kwartaalstatistie- 
ken van Lloyd’s Register of Shipping.

vHk

ZWEEDSE SCHEEPSWERVEN 
HEBBEN OPDRACHTEN VOOR 
6,7 MILJOEN BRUTO TON

Eind 1970 om vatten de orderboeken van 
de Zweedse scheepsbouwindustrie in to
taal 120 schepen met een gezam enlijke 
tonnage van 12,5 m iljoen ton dw. o f
tewel 6,7 m iljoen bruto ton. D it is het 
hoogste to t nu toe geregistreerde cijfer, 
aldus de Zweedse Vereniging van 
Scheepswerven in een overzicht over het 
afgelopen jaar. De w aarde van de con
tracten bedroeg ongeveer 8.000 m iljoen 
kronen, w aarvan circa 75 pet betrekking 
had op export.

Volgens de Vereniging waren de nieu
we orders van het afgelopen jaar —  voor 
35 schepen m et een gezamenlijke inhoud 
van 2,75 miljoen ton dw of 5,1 m il
joen bruto ton —  op een na de hoog
ste tot nu toe. Tien van de contracten 
betreffen tankschepen van ongeveer
250.000 ton dw of meer. Een aanzien
lijk aan ta l orders heeft betrekking op 
grote bulkvrachtschepen en z.g. OBO- 
schepen.

In de loop van het jaa r w erden totaal 
veertig schepen te w ater gelaten met een 
gezam enlijke inhoud van 1,70 miljoen 
bruto  ton (3,27 m iljoen ton dw), te ver
gelijken m et vijftig schepen van totaal 
1,30 m iljoen bruto ton in 1969. A fge
leverd w erden 41 schepen van gezam en
lijk 1,55 m iljoen bruto  ton (2,98 mil
joen ton dw). De vergelijkende cijfers 
voor 1969 waren 52 schepen met geza
menlijk 1,27 m iljoen bruto  ton. G edu
rende het afgelopen jaa r werd ook een 
drijvend dok van 14.177 ton afgeleverd, 
m et een hefverm ogen van 27.000 ton,

De w aarde van de afleveringen hand
haafde zich min of m eer ongewijzigd op 
1.600 miljoen kronen, m et inbegrip van 
1.400 m iljoen kronen voor schepen be
stemd voor buitenlandse eigenaars, het
geen op zichzelf een nieuw recordcijfer 
is. U itgedrukt in tonnage om vatte de ex
p o rt in totaal 27 schepen m et een ge
zamenlijke tonnage van 1,37 m iljoen b ru 
to ton, m et inbegrip van 12 schepen 
van gezam enlijk 0,68 m iljoen bruto ton 
voor N oorw egen. O nder de andere a f
nem ers van in Zweden gebouwde ton
nage bevinden zich de Verenigde Sta
ten, Liberia, G root-B rittannië en de Sov
jet Unie, genoem d in volgorde van om 
vang. Zweedse rederijen betrokken 14 
schepen van gezam enlijk 0,18 m iljoen 
bruto ton. De bruto tonnage die in 1970 
door Zw eden’s zes grootste werven 
werd afgeleverd kan als volgt worden 
gespecificeerd:
Kockum s 494.736 ton
G ötaverken 392.37 ton
Eriksberg 226.813 ton
U ddevalla 209.437 ton
öresundsvarvet (aangesloten 
bij G ötaverken) 164.286 ton
Eriksberg’s Lindholm en- 
afdeling 58.770 ton

Gezien deze recente recordcijfers voor 
zowel te w ater gelaten als afgeleverde 
tonnage in 1970 behoudt Zweden w aar
schijnlijk, samen met W est-D uitsland, de 
tweede plaats na Japan op de w ereld
ranglijst van scheepsbouwende naties, a l
dus de Vereniging.

Bovendien, zo w ordt er in het overzicht 
aan toegevoegd, is Zweden het enige van 
de grote scheepsbouwende naties w aarin 
aan de scheepsbouwindustrie geen sub
sidies w orden verstrekt.

NEDERLANDS SCHEEPSSTUDIE- 
CENTRUM  TNO, DELFT

Van de hand van de heer ir. C. Kapsen- 
berg is verschenen m ededeling nr. 22M , 
A u  im proved stern gear arrangement 
(een verbeterd ontw erp schroefasonder
steuning en -doorvoering).

Sam envatting
G esteld mag w orden dat aan de tech
nische ontwikkeling van de constructie 
van de schroefasondersteuning en 
schroefasdoorvoering, ondanks de toe
nam e van de door de schroefas geleide 
vermogens en de daarm ede sam enhan
gende toenam e der afm etingen, geduren
de vele jaren  nagenoeg is voorbijgegaan. 
Pas sinds kort is m en aan deze con
structie aandacht gaan schenken w at ge
resulteerd heeft in een aantal, van de 
conventionele constructie afwijkende, 
nieuwe ontw erpen.

Een door het N ederlands Scheepsstudie 
C entrum  T N O  vervaardigd ontwerp 
werd uitvoerig beschreven in rapport 
118M: „Stern gear arrangem ent and 
electric pow er generation in ships pro- 
pelled by controllable p itch propellers” . 
Dit ontw erp w ordt in de eerste plaats 
gekenm erkt door het korte (L /D  =  1), 
drukgesm eerde schroefaslager en in de 
tweede plaats door een zeew aterafdich- 
ting, w aarin het zeew ater en de lager- 
sm eerolie m iddels een ruim te van elkaar 
gescheiden zijn en hun onderlinge ver
menging voorkom en w ordt.

H et ontw erp is voorgelegd aan de clas
sificatiebureaus L loyd’s Register of 
Shipping en Bureau Veritas, die er 
beide hun goedkeuring aan hebben ge
hecht.
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T E W A T E R L A T IN G  V A N  ZEER G R O T E  T A N K E R S  V A N  EEN  

L A N G S H E L L IN G
d o o r  ir. W. A . T h. BIK

Voordracht, gehouden voor de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied in Rotterdam  en Am sterdam , resp. op 26 en 27 novem ber 1970.

De tewaterlating, in zijn meest algemene vorm, is een zeer 
belangrijke gebeurtenis, die niet van gevaar ontbloot is. Gezien  
de berekeningen, die gem aakt zijn, is kans op schade denkbeel
dig. In een volgend num m er zullen wij hierop terugkom en. N iet 
alleen sterkteberekeningen voor een dergelijke tewaterlating 
waren onbekend  —  toch echter wel min o f meer exact oplosbaar 
—  maar ook de praktijkervaring schoot te kort. Een klein ge
deelte van deze ervaring is wijds te extrapoleren; het merendeel 
m oest —  m inder exact —  beredeneerd en aangenomen worden.

Aangezien de Esso Cambria het eerste schip van dergelijke 
afm etingen was, dat in Nederland werd gebouwd, is het begrij
pelijk dat geen geschikte tewaterlatingsmiddelen op de Verolme- 
w erf aanwezig waren. Men moest opnieuw bij de basis beginnen. 
Deze tanker werd gebouwd op een helling, die voor grotere 
schepen bestemd is, zodat bij het opzetten van de tewaterlatings- 
plannen hiermee rekening gehouden werd.

Het materiaal

1 -1 G oten en sleden

H et hoofduitgangspunt per sleetrein is geweest:

a. 30.000 ton gemiddeld afloopgewicht.
b. lengte 300 m.
c. imax. toelaatbare vetdruk 4 kg/cm-.

Dit geeft een sleebreedte van 2,5 tn. Als materiaal is gebruikt 
ongetapt A m erikaans grenenhout 400 X  400.

Stalen wangen zijn aan beide zijden met trekstangen door de 
balken heen aan de zijkanten bevestigd om steun te geven aan 
azobé-leiers.

De gemiddelde gootlengte is 7,8 m. De sleelengte is willekeurig 
onwillekeurig om een regelmatig stoten tussen de goten tegen te 
gaan. In de laatste 40 m eter wordt cam ber gebracht. Op het 
hellingoppervlak ligt een laag —  dwarsscheeps gericht —  beton- 
broodjes, daarop twee azobé-keggen onder de goten. Op deze 
wijze wordt een —  noodzakelijk —  hard tewaterlatingsbed 
opgebouwd, (fig. 1).

1 -2 Sleeverbinding

De verbinding tussen de sleden wordt met horizontale koppel
platen tot stand gebracht. Deze worden met een penverbinding 
aan de sleden bevestigd (fig. 2). De gaten in de koppelplaten zijn 
langwerpig gem aakt. D oor de vormgeving van de platen is het 
draaien van de sleden onderling in het horizontale vlak vrijwel 
onmogelijk. In het verticale vlak is er echter vrijheid, wat nood
zakelijk is om de sleetrein onder het schip weg te trekken.

1-3 K link

Bij deze twee slee's tewaterlating w ordt gebruik gem aakt van 
een in elke sleebaan gem onteerde klink (fig. 3). Deze zijn volgens 
het reeds eerder genoemde hoofduitgangspunt gedimensioneerd:
30.000 ton afloopgewicht per baan. M et een afschot van 1 : 25 
geeft dit, met verwaarlozing van wrijving, een klinkdruk van 
1200 ton per klink. H et geheel is uitgevoerd als een mechanische

hefbocm klink met. voor elke sleebaan, 10 systemen van 2 hef
bomen, opgelegd op een nok. Deze 20 nokken zijn opgespied op 
een door beide klinken doorlopende as. Aan deze as is op elke 
klink een hulpklink bevestigd, eveneens twee hefbomen, rustend 
op een nok. Deze laatstgenoemde nokken zijn met een excenter 
gekoppeld aan een tweede doorlopende as (fig. 4). Om het totale 
k'inksysteem vrij te geven w ordt deze as met de hand gedraaid.

Het juiste ogenblik wordt aangegeven door een licht-signaal.

Ophanging van de sleden

2-1 Buitendraden

De sleden zijn, zoals gewoonlijk. opgehangen met staaldraden 
aan süphaken. Hierbij was een keus te maken om de sliphaken 
aan de huid, of aan het dek te bevestigen. Op de huid is als voor
deel te zien een kortere draadlengte. Nadelig is echter dat het 
losmaken van de draden, het verwijderen van de sliphaak, het 
opknappen van de beschadigde plek door slijpen en of oplossen, 
m et het bijcoaten daarna, vanuit een bootje of met een vlieger 
moet gebeuren. Op dek zijn deze bewerkingen vanuit een gem ak
kelijker positie te doen. Daarbij is de „handling" met de draden 
eenvoudiger. De lengte van de draden is echter groter. Op de 
totaal te gebruiken lengte scheelt dit bij dit type schip ca. 25 % .

Aangezien dit een investering is, die op diverse tewaterlatingen 
afgeschreven kan worden, en gezien eerder genoemde voordelen, 
is besloten om de draden aan dek te bevestigen. Als bezwaar 
w ordt wel genoemd een grotere verlenging bij rek. Theoretisch 
is dit juist, in de praktijk valt dit mee.

D oor de symm etrie van ophanging zal een slee, indien deze wil 
zinken, verticaal zakken. De draad scharniert als het ware om  de 
kim. Bij een rek van %  % zal de slee 2, 4 resp. 2,9 meter in de 
huid resp. dekgevel willen zakken (fig. 5). In beide gevallen zeer 
veel. N iet vergeten mag worden dat de sleden blijven drijven.

2-2 Binnendraden
Tegenover een buitendraad is een binnendraad geplaatst, zodat 
in wezen de bak- en stuurboordslee aan dek zijn opgehangen. 
Tijdens het aflopen w ordt een geweldige hoeveelheid w ater tus
sen de beide sleetreinen ingestuwd, zodat deze naar de buitenkant 
van het schip gedrukt worden. Om deze reden zijn de draden aan 
de achterzijde van het schip zw aarder gem aakt, hier en daar nog

Figuur 1,
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Figuur 2.

voorzien van een aantal kruisdraden. Aan de buitenzijde worden 
deze kruisdraden doorgezet in een aantal trekdraden (fig. 6). Het 
naar voren schuiven van beide treinen w ordt voorkomen door 
draden over de schroefashoos en over het hek (fig. 7).

2-3 Klinkophanging

H ebben de sleden drijfvermogen, de klinksleden zullen echter 
m et een kracht van 5 ton willen zinken. Tijdens het aflopen blij
ven deze op de goten liggen, m aar hebben ze het hellingeinde 
gepasseerd, zal de zakking ontoelaatbaar groot zijn. Om  dit te 
voorkom en is de klinkslee-ophanging volkomen afwijkend van 
de slee-ophanging. Elke klinkslee is apart opgehangen aan  4 
draden, die door sliphaken lopen, die zo dicht mogelijk bij de 
slee tegen het vlak zijn bevestigd. De zakking van de klinkslee is 
nu gelijk aan de verlenging van de draad. In de praktijk bleek dit 
ongeveer 5 cm te zijn.

Figuur 3.

Figuur 4.

Figuur 5.
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Figuur 6.

V oor het trekken van de sleden geeft dit een aparte procedure. 
Gezien de lengte van de sleetreinen en de waterbeweging in de 
rivier is het niet mogelijk om  dit direct na de tewaterlating te 
doen. Aan de A fbouwkade —  in rustig water —  is er beter 
gelegenheid voor. Een duiker m aakt de koppelplaten van beide 
klinksleden los. De 8 draden worden gevierd, zodat de sleden op 
de bodem zakken. De duiker keert daarna terug en m aakt de 8 
sliphaken los, zodat de draden eruit vallen. De duiker haalt de 
losse delen van de haak van het vlak. D aarna worden de gedeelde 
sleetreinen onder het vlak weggetrokken. In het dok worden de 
laatste restanten van de sliphaken verwijderd.

Peuren
3-1 W anneer het schip van de helling glijdt, krijgt het een 
initiële draaiende beweging, veroorzaakt door de assymmetrie 
van het hellingeinde. Aan bakboord bevindt zich een 150 m eter 
lange gesloten kraanbaan, terwijl de stuurboordzijde openwater 
geeft. D oor het opstuwende water wordt het schip eerst naar 
stuurboord gedrukt. D aarna wordt het water meegezogen en 
geeft vooral aan bakboord een waterverlaging. Het water kan 
niet snel genoeg toestrom en en het sohip wordt naar bakboord 
getrokken. Direct bij vrijdrijven is de draaiing ongeveer 2 ^  % .

Deze beweging moet echter versterkt worden om het schip meer 
in de as van de vaargeul te brengen (fig. 8). Om dit te bereiken, 
en tevens om  het schip tot stilstand te brengen wordt gebruik 
gem aakt van vier betonnen blokpeuren van 35 ton per stuk.

M odelproeven ter plaatse in de W aterweg gaven een schok- 
belasting van 4 X  het droge gewicht en een rem m end effect 
van 0,6. Vanzelfsprekend dienen deze zware blokken op de 
rivierbodem  te worden gelegd. De stuurboordpeuren grijpen 
aan op het voorschip en hebben daardoor een vaste lengte.

De bakboordpeuren grijpen aan op *4 L van de A.L.L. Door de 
tewaterlatingen in model uit te voeren zijn de lengtes van de 
bakboord peurdraden bepaald. Bij de eerste tewaterlating was 
het stuurboord aangrijpingspunt te ver naar achteren geplaatst.

Toen de draden uit het w ater opkwamen, schuurden deze langs 
de huid en veroorzaakten een aanzienlijke verfschade. Bij de 
volgende tewaterlatingen is dit punt herzien.

3-2 D e peuropstelling

De peurdraden bestaan uit lengtes van ca. 100 meter met een 
geteste breeksterkte van 200 ton. Op een afstand van 15 meter 
uit het blok is een 6 tons zware kettingpeur met een driehoeks- 
plaat aan de draad bevestigd om de eerste schok op te vangen en 
verder als schokdemper te dienen (fig. 9).

4 De kopslce
Bij het opdrijven ontstaat een zeer hoge kopdruk. Deze ligt in de 
orde van 9.000 ton. Om deze druk op te vangen ligt het ver
sterkte voorschip in een craddle, die over beide gotenbanen loopt.

De uitgangsgedachte is om de op de wieg heersende krachten in 
twee com ponenten te verdelen. Eén, in krachten, loodrecht op de 
huid en één in gootrichting (fig. 10).

De draden loodrecht op de kopslee worden zo geplaatst dat ze 
ongeveer gelijk belast worden. N adat bij de eerste tewaterlatin-

Figuur 7.
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gen deze craddle afgebroken was, bleek uit een analyse van tien
tallen fo to’s dat de horizontale draden het eerst zijn gebroken.

D aarna scharnierde de slee om de voorzijde en brak volledig af.

De conclusie was. dat de kopslee door de belastende com ponen
ten naar voren schoof. D oor de vorm van het schip ontstaat er 
ruim te tussen de bovenkant van de kopslee en de huid. Zodra het 
schip afloopt wordt het w ater van de helling opgezogen. Ligt het 
schip echter te w ater, dan vloeit het water terug in een vrij grote 
golf. Deze perst zich tussen de huid en de kopslee en d ruk t hem 
van het schip af. S tootnokken aan de voorzijde van de kopslee 
tegen de huid gelast voorkom en het naar voren schuiven. Bij de 
derde tew aterlating bleek deze m ethode juist te zijn.

5 Smeermiddelen resp. afdrukniiddelen

Zoals reeds eerder is vermeld, wordt met een uitgangsbelasting 
van 30.000 ton per goot gerekend. De hellingschuinte 1 : 25 
geeft een naar beneden gerichte kracht van 1.200 ton. De wrij- 
vingskrachten zijn tegengesteld gerioht en wel // 30.000 cosg?.

De sm eerm iddelenfabrikanten geven voor // start 0,04 of lager 
op. Is deze coëfficiënt 0,04, dan is er evenwicht tussen afdrij- 
vings- en w eerstandkrachten. H et schip zal blijven zitten, pi-be

weging is echter lager. Om in dit geval de startwrijving te over
winnen m oet het schip in beweging w orden gebracht. Bij het 
bepalen van de rem kracht is een ruim e veiligheidsmarge geno
m en, en wel pi =  0,7.

Per goot zijn 4 ram m en aanwezig met een capaciteit van 250 ton.

T ot nu toe zijn deze voor de tewaterlatingen nog niet nodig ge
weest. Teruggerekend bleek de startwrijvingscoëfficiënt ca. 
0,026 te zijn.

6 Tijdstip van het te water gaan

G ezien de lengte van het schip en de stroom snelheid, die kan 
optreden in de W aterweg, was het noodzakelijk om een lim iet te 
stellen aan deze stroom snelheid. M etingen in de W aterweg heb
ben aangetoond dat een stroom snelheid nul niet bestaat. H et 
stroom beeld w ordt zeer sterk beïnvloed door het afgaande w ater 
van de W aterw eg en de Oude Maas. Is de stroom snelheid aan de 
oppervlakte verw aarloosbaar dan zal nog een sterke onder
stroom  aanwezig zijn. M odelproeven van deze tew aterlating in 
een strom ingstank hebben aangetoond dat een stroom snelheid 
van 1 knoop —  of m inder —  aanvaardbaar is.

Figuur 9.
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De metingen in de rivier gaven aan dat de tijd, waarin de stro
ming, vloed zowel als eb, over de bovenste 5 meter w ater 50 cm 
per sec. of m inder was, zich over een klein uu r uitstrekte. O ok 
deze tijdsduur was voor een ieder acceptabel. G edurende een 
lange periode voor een tewaterlating worden de peiltabellen van 
hoogwater van Hoek van Holland en Rotterdam  vergeleken met 
de gemeten w aarden van beide plaatsen van de werf. Op grond 
van deze gegevens kan een prognose gem aakt worden van het 
juiste tijdstip van tewaterlating. Op de dag zelf w ordt het 
gemeten tijdstip van hoog w ater van Hoek van Holland door
gegeven en kan het geprognotiseerde tijdstip nog gewijzigd 
worden. Tot nu toe zijn de prognoses goed uitgekomen.

7 Tot slot nog een enkele kanttekening

U it deze voordracht is duidelijk gebleken dat voor de p rak
tische uitvoering van een tewaterlating niet alles kan w orden 
berekend. Op het ogenblik hebben wij de ervaring van drie 
tewaterlatingen en zijn de gem aakte fouten door uitvoerige 
analyse er zoveel mogelijk uitgehaald. Mogelijk zal de uitvoe
ring anders kunnen. De ervaringen op elke w erf zullen ver
schillend zijn. „E xactheid” w ordt vooral bij een afloop door 

Figuur 10. traditie beïnvloed.
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D E L T A - S C H A D E V E R G O E D IN G  A A N  S C H E E P S W E R V E N  B E L O O P T  

REEDS F 107 M IL J O E N

De aan scheepsbouwbedrijven u it te keren 
tegemoetkoming in de schade, ontstaan 
door het uitvoeren van de Deltawerken, 
beloopt to t nu toe 107 m iljoen gulden.

M inister drs. J. A. Bakker (Verkeer en 
W aterstaat) heeft dit in de Eerste Kam er 
meegedeeld.

Er zijn tot nu toe van 88 scheepsbouw
bedrijven aanvragen om een schadever
goeding binnengekom en; daarvan zijn er 
51 behandeld: twee m oesten worden afge
wezen. 22 kregen samen ƒ 12 miljoen 
tegem oetkom ing op basis van de regeling 
bedrijfsbeëindiging en 27 bedrijven kw a
men in aanm erking op basis van de aan- 
passings- of verplaatsingsregeling voor in 
totaal ƒ 73 miljoen.

E lf aanvragen zijn nog in behandeling.

H ierm ee zal circa tw aalf miljoen gulden 
zijn gemoeid. V an de resterende 26 aan
vragen zullen er waarschijnlijk tien m oe
ten w orden afgewezen. Voor de overige 
zestien zal ongeveer tien miljoen op tafel 
m oeten komen.

Van andere industriële bedrijven kwamen 
23 aanvragen binnen. Zeventien daarvan

zullen waarschijnlijk niet tot bedrijfsbe
ëindiging behoeven over te gaan. De zes 
nog in behandeling zijnde aanvragen zul
len plm. één miljoen gulden vergen.

Eigen risico blijft

De senaat behandelde een wetsvoorstel dat 
de tegemoetkoming regelt voor anderen 
dan oesterkwekers in schade veroorzaakt 
door de deltawerken, een wetsontwerp dat 
zonder hoofdelijke stemming werd aan
vaard.

D at gebeurde niet alvorens een groot deel 
van de kam er zijn teleurstelling erover had 
uitgesproken dat de voorgestelde regeling 
niet integraal, voor 100 procent, de schade 
vergoedt, m aar een „eigen risico” kent van 
tien procent. K V P-senator Teijssen zei 
hiervan dat de Deltawet beoogt nationale 
voorzieningen to t stand te brengen, zodat 
zijns inziens de schade ook nationaal moet 
worden gedragen. De vergoeding moet 
volgens hem  evenredig aan de schade zijn.

M inister Bakker wees erop dat in het be
trokken  gebied als gevolg van overheids
maatregelen veranderingen optreden in de 
voorw aarden w aaronder bedrijfsm atige

activiteiten plaatsvinden. De schade be
treft echter niet geïsoleerde gevallen in een 
overigens norm aal functionerende omge
ving. D at betekent naar zijn mening niet 
dat de overheid de schade voor 100 pro
cent dient te vergoeden. Bedrijven lopen 
altijd een zeker risico voor mogelijk op
tredende veranderingen. H et norm ale 
eigen risico moet niet buiten beschouwing 
worden gelaten. Schadevergoeding vindt 
alleen plaats daar, w aar het eigen risico 
wordt overschreden.

M inister Bakker had voor de gem eente 
Bruinisse nog de verheugende m ededeling 
dat zijn am btgenoot van econom ische za
ken en hij zojuist hadden besloten goed te 
keuren dat daar een „econom isch terrein” 
wordt ingericht.

N aar zijn stellige overtuiging gaat de 
Oosterschelde in 1978 dicht.

Sprekende over „sm eerpijp” zei hij: „T ien
tallen jaren  heeft men ons gesmeekt ein
delijk iets te doen aan het vuilw aterpro- 
bleem van  O ost-G roningen. Wel, dat heb
ben we nu gedaan, m aar veel dank hebben 
we niet geoogst.”
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K R IT IS C H E  B E S C H O U W I N G  I N Z A K E  A U T O M A T I S E R I N G  

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

V E IL IG H E ID  EN  L E E F B A A R H E ID

door  Ir. J. F A S S E

Voordracht, gehouden tijdens het Europort-congres 1970 te A m sterdam

A llereerst zal w orden getracht een de
finitie te geven van de begrippen „au to 
m atisering” , „veiligheid” en „ leefbaar
heid” .

ad. a. Automatisering

De heer G ray, de autom ation specialist 
van Lloyds Register of Shipping, houdt 
zich aan de definitie van de British 
S tandard  N o. 1523 w aaronder een a u to 
matisch geregeld systeem verstaan 
w ordt: „E en systeem, w aarin de w aarde 
van de te regelen grootheid vergeleken 
w ordt m et de gewenste w aarde en cor
rigerende m aatregelen genom en w or
den, afhankelijk  van de gevonden af
wijking, zonder dat in het gesloten sys
teem  van vergelijken en corrigeren door 
m ensenhand w ordt ingegrepen.”
Deze definitie is voor ons doel iets te 
beperkt en te eenzijdig. De definitie van 
de heer Voll van het N oors Ship 
Research C entrum  in T rondheim  is 
voor ons doel b ru ikbaarder.
Hij beschrijft autom ation als: „Een p ro 
ces, dat norm aal doorgaat, zonder enig 
(menselijk) ingrijpen”. In extrem a leidt 
dit to t het „onbem and schip” . Voorts 
zegt de heer Voll, dat au tom ation be
schouwd m oet w orden als een dyna
misch proces, dat verandert m et onze 
technologische ontw ikkeling.
V oor onze beschouwing zou ik ervan 
willen uitgaan, dat wij het geautom ati
seerde schip in twee fases bezien, nl.:
a. Het schip, dat zodanige voorzienin
gen in de m achinekam er heeft, dat met 
een w achtbezetting van één m an volstaan 
kan w orden en w at de brug betreft, al of 
niet van een autom atische stuurin rich 
ting is voorzien.
b. H et schip, dat zodanige voorziening 
in de m achinekam er heeft, dat m et een 
tijdelijk onbezette m achinekam er geva
ren mag w orden; e.o.a. is uitgerust met 
brugbediening, autom atische stuu r
inrichting, speciale voorzieningen voor 
m eren en ontm eren.
W at de m achinekam er betreft, dienen 
deze schepen dus te voldoen aan de 
richtlijnen, uitgegeven door Scheep- 
vaart-Inspectie voor resp. eenm ans 
w achtbezetting en 0-m ans w achtbezet
ting. voor m otorschepen met een voort- 
stuwingsverm ogen van m eer dan 4000 
apk.

ad h.
O ok veiligheid  is een moeilijk te defi
niëren begrip. Wij allen hebben een be
paalde m ening over veiligheid, m aar 
een eensluidende in terpretatie  is nog 
niet gevonden. H et to t stand kom en 
van de „In ternational C onvention fo r the 
safety o f life at sea” is h ier wel een be
wijs van. V oor ons doel van vandaag

zullen wij ons echter beperken tot het 
begrip veiligheid, zoals dat blijkt uit de 
voorschriften in de Schepenw et en het 
Schepenbesluit 1965, zom ede uit de 
voorschriften van de grote classificatie
bureaus.

ad c.
Als derde te definiëren begrip staat op 
blz. 1 de leefbaarheid. Dit begrip is ver
m oedelijk het m eest subjectieve van de 
drie genoem de begrippen. Evenals de 
beide voorgaande begrippen hangt het 
sam en m et de ontw ikkeling van onze 
m aatschappij, alleen is deze m eer van 
sociale aard  dan van technologische 
aard , waarbij ech ter de onderlinge a f
hankelijkheid niet uit het oog verloren 
m ag worden.
V oor ons doel willen wij echter uitgaan 
van de „ leefbaarheid” , zoals deze reeds 
op vele koopvaardijschepen bestaat en 
vaak in overleg tussen reders en vak
bond werd overeengekom en.
D oor de N ederlandse Scheepvaartin
spectie werden een aan ta l richtlijnen 
vastgesteld voor m otorschepen m et een 
verm ogen boven 4000 apk om te mogen 
varen m et eenm ans- en m et 0-mans 
w achtbezetting in de m achinekam er. 
V oor stoom schepen zijn overeenkom sti
ge richtlijnen nog in bewerking. 
M om enteel zijn circa 80 m otorschepen 
ingericht voor cenm ans w achtbezetting 
en ± 12 m otorschepen voor 0-mans
w achtbezetting, w aarvan echter pas 5 
schepen m et tijdelijk onbezette m achi
nekam er varen. D e overige zijn nog in 
het stadium , dat de kinderziekten over
w onnen m oeten w orden. H oe zijn de e r
varingen, opgedaan m et deze schepen?

Eenmans-wachtbezetting

In z’n algem eenheid kan gezegd w or
den, dat de richtlijnen door de Scheep
vaartinspectie gegeven zeer zeker vol
doende zijn en eerder te veel dan te wei
nig eisen. H oe is het nu met de regel
en alarm -appara tuur, die aangeboden 
w ordt voor dit doel?
H ierover past nog wel een kritisch ge
luid. Te vaak w orden in prospecti 
eigenschappen aan bepaalde appara tuu r 
toegeschreven, die de betrokken ap p a
ra tu u r aan boord  niet kan w aarm aken. 
Zo ook m oet zeer voorzichtig tewerk 
gegaan w orden m et de toepassing van 
elektronische apparaten , w elke tem pera- 
tuurgevoeliger blijken dan w ordt opge
geven. M et onze voortschrijdende erva
ring w ordt natuurlijk  de m inder be
trouw bare ap p a ra tu u r wel uitgeselec
teerd, ech ter is deze weg zeer kostbaar 
en vol ergernis.
G elukkig blijken ook de classificatie
bureaus tot dit inzicht gekom en te zijn

en ontstaat thans regel- en alarm appa- 
ratuur, dat na beproeving goedgekeurd 
is door de classificatiebureaus. Ook 
T .N .O . verricht op dit gebied zeer nu t
tig w erk in sam enw erking m et de Ree- 
dersvereeniging.
Indien de m eet-, regel- en alarm appa- 
ra tu u r van betrouw bare kwaliteit is —  
bij een eerste toepassing vergt dit circa 
een ja a r  —  kan gesteld w orden, dat de 
veiligheid eerder verbeterd is dan ver
minderd.
Hoe is nu de situatie t.a.v. de leefbaar
heid?

O p dit pun t kan geconstateerd worden, 
dat de m eningen zeer uiteenlopen. E r is 
een strom ing die m eent, dat het alleen 
op w acht zijn een extra m entale span
ning veroorzaakt. Bij navraag bij jonge
re w tk .’s is mij dit echter nim m er ge
bleken. Deze jonge m ensen w erd deze 
vraag telkens w eer gesteld. D e bezwaren, 
die echter n aa r voren gebracht w erden, 
betroffen voornam elijk de halfuurlijkse 
veiligheidsm elding via de veiligheids- 
controleklok. Veelal w erd deze gezien 
als een ondergeschikte melding aan de 
brug. instede van een instrum ent om de 
persoonlijke veiligheid te bevorderen. 
G elukkig ziet men dit thans algem een 
in en verdwijnt deze klacht.

V oorts blijkt w at de leefbaarheid  qua 
functie betreft, in het algem een een ver
lichting van de w achttaak  te zijn on t
staan. V oornam elijk  als een gevolg van 
de toegenom en hoeveelheid controlem e- 
tingen m et alarm eringen. N u een gro
te r aan ta l schepen geschikt gem aakt is 
voor eenm answ achtbezetting, blijkt voor 
de autom atisering steeds m eer 
enthousiasm e te bestaan. Bij de jongere 
officieren (w tk.’s) kom t algem een de 
vraag op, de autom atisering  zover op 
te voeren, dat m et tijdelijk onbezette 
m achinekam ers gevaren mag worden. 
Hoewel dus aanvankelijk  de w erktuig
kundigen sceptisch tegenover de „au to 
m atisering” stonden, blijkt na kennis
m aking in het gebruik er definitief een 
voorkeur ten gunste van de toepassing 
van autom atisering te zijn. Deze reactie 
is m enselijk en natuurlijk . H et kom t mij, 
gezien deze reactie, redelijk voor om te 
kunnen stellen: autom atisering in de 
m achinekam er verhoogt de leefbaar
heid.
Zoals uit het voorgaande blijkt, kan de 
eenm answ achtbezetting niet als het 
ideaal gezien w orden, nóch door de re
der, nóch door de w erktuigkundige, die 
deze w achten m oet vervullen. De logische 
stap  lijkt nu  de tijdelijk onbezette m a
chinekam er.

O ok voor deze situatie w erden door 
Scheepvaartinspectie richtlijnen vastge
steld voor m otorschepen m et een verm o-
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gen boven 4000 apk. H et aantal sche
pen, dat hieraan voldoet en actueel met 
tijdelijk onbezette m achinekam ers on
der N ederlandse vlag vaart, is nog zeer 
gering.

De oorzaak hiervan is vrij logisch. Ten 
eerste is de hier toe te passen autom a
tisering nog vrij nieuw, ten tweede is de 
extra investering t.o.v. de eenmans- 
wachtbezetting belangrijk kostbaarder,
o.a. brugbediening, autom atisch overne
mende pom pen, brandm eldinstallaties 
voor m achinekam er etc., zodat de reders 
d it eerst op de nieuwe schepen willen toe
passen, waarbij bij de opzet en aanleg van 
de m achine-installatie rekening is gehou
den met het varen met onbem ande wach
ten. D aarna kom t een periode, dat de 
reder zich ervan wil overtuigen, dat de toe
gepaste apparatuur werkelijk aan alle 
eisen voldoet, de z.g. „debugging” periode. 
M omenteel varen circa zes N ederlandse 
schepen m et een m achine-installatie, die 
=fc 16 uren onbem and is. De ervaring 
over circa 2 jaa r is zeer goed. U it de 
bij de Scheepvaartinspectie ingediende 
betrouw baarheidsstaten blijkt, dat op zee 
gemiddeld één keer in de drie dagen de 
a larm apparatuur in werking trad  en de 
wtk. van de stille w acht naar beneden 
riep. De redenen hiervan varieerden, 
m aar meestal was het het bilgealarm, 
dat vrij scherp afgesteld bleek, het laag- 
w ateralarm  van de voedingtank voor de 
hulpketel of de domestic vriesinstallatie. 
Hoe staat het nu met de veiligheid op 
deze schepen?

U it de beschikbare statistische gegevens 
komt naar voren, dat deze niet is ver
m inderd. Enerzijds is dit een com pli
ment voor de m oderne m achinebouwer, 
anderzijds voor Scheepvaartinspectie 
wat betreft het vaststellen van de rich t
lijnen en ten derde voor het personeel, 
dat belast is met het in goede staat 
houden van zowel m achine-installatie 
als meet-, regel- en alarm apparatuur.
Het feit, dat de a larm apparatuur direct 
afwijkingen van vastgestelde grenzen 
alarm eert, zal er in het algemeen toe 
leiden, dat de diverse werktuigen in 
betere toestand verkeren dan op schepen, 
w aar dit niet het geval is. Gegevens h ier
over zijn niet bekend, m aar insiders in 
het vak zullen dit wel kunnen beamen. 
Kan nu zonder m eer gesteld worden, dat 
de veiligheid op alle punten  is verbe
terd? Deze vraag is zeer moeilijk te 
beantwoorden. E r  zijn nl. nog een aan
tal punten op te noem en, die niet of 
zeer moeilijk te alarm eren zijn, zoals 
bijv. de kleine lekkage, slechtere w er
king van één verstuiver in m ulticilinder 
m otoren etc. Deze zaken m oeten voor
komen worden door de betrouw baar
heid en kwaliteit van het p rodukt en de 
aanleg aan boord. De ervaring heeft ge
leerd, dat deze storingen zo weinig voor
komen, dat zij als z.g. „calculated 
risks” geaccepteerd kunnen worden.

Eén van de onderdelen, welke zowel re
ders als Scheepvaartinspectie grote zor
gen baarde, was de brandm eldinstalla- 
tie. G elukkig kon door de sam enw er
king tussen reders, industrie en T.N .O .

dit probleem worden opgelost. H et is 
echter wel zaak, dat deze installaties re
gelmatig beproefd worden, juist om dat 
de praktijk heeft uitgewezen, dat zij 
slechts uiterst zelden behoeven dienst te 
doen.
Een andere vraag, die gesteld zou kun
nen worden is: zijn de richtlijnen van 
Scheepvaartinspectie wellicht te voor
zichtig geweest? In algem ene zin niet. 
Eén vraag kom t hier dan  naar voren. 
Is een brugbediening, die dus ook de 
om keerfunctie moet kunnen verrichten, 
essentieel en zou niet volstaan kunnen 
worden met een toerenregeling inclu
sief de stopfunctie?

Hierbij dan de nodige alarm eringen en 
het voorschrift, dat bij m anoeuvreren 
de m achinekam er bem and moet zijn.
Tot nu toe werd alleen gesproken over 
motorschepen m et m eer dan 4000 apk. 
Hoe is nu de situatie bij de stoom sche
pen?

Hoewel een aantal stoomschepen, t.w. 
de m am m oettankers, ingericht zijn om 
m et tijdelijke onbezette m achinekam ers 
te varen, is er naar mijn beste weten nog 
geen N ederlands schip, w aarop dit ook 
gebeurt. De technologische ontwikkeling 
om met het stoom schip vanaf de brug 
te m anoeuvreren, is nog niet zover ge
vorderd, dat dit onder alle om standighe
den goed verloopt. De moeilijkheden lig
gen in de autom atische regeling van de 
ketelinstallatie, die tijdens m anoeuvre
ren de extrem e variaties in stoom pro- 
duktie moet kunnen opvangen zonder 
schade aan ketels of turbine. G elukkig 
w ordt hieraan veel research besteed en 
meen ik, dat een com plim ent aan het 
Shell Laboratorium  hier op z’n plaats is.

V oorts bestaat er bij vele m aatschap
pijen een terughoudendheid om stoom- 
installaties door een éénm ans-w achtbe- 
zetting te laten controleren. De gedach
te hierbij is dat, indien er ergens iets 
aan de stoom installatie hapert, er zo snel 
op diverse plaatsen ingegrepen m oet 
worden, dat één man dit niet aan zou 
kunnen. Deze groep wil van twee man 
direct naa r nul-m an. W ellicht verdient 
het aanbeveling, evenals bij het m otor
schip, een sterkere scheiding te m aken 
tussen hoofd- en hulpbedrijf, hoewel de 
econom ische consequenties hiervan heel 
groot kunnen zijn.

Spreker is ervan overtuigd, dat de moei
lijkheden, die mom enteel nog ondervon
den w orden bij de stoom installaties, bin
nen zeer korte tijd opgelost zullen zijn. 
Wel is het nu wellicht de juiste tijd om 
fabrikanten te verzoeken bij het o n t
werp van hun installaties en werktuigen 
de autom atiek direct daarin  te verw er
ken, zodat een juist harm onisch geheel 
ontstaat en niet een conventioneel w erk
tuig, om hangen met autom atische rege
laars en met een alarm apparatuur. 
Hoewel het voorgaande betrekking had 
op het m anoeuvreren m et stoom instal
laties, zouden er m.i. geen bezwaren be
staan tegen het varen  onder gunstige 
om standigheden met tijdelijk onbezette 
wachten. Im m ers de variaties, die zich

tijdens de vaart voordoen, zijn gcwoor* 
lijk zeer gering en zeker niet van dien 
aard. dat de huidige autom atische rege
lingen deze niet aan zouden kunnen.
Helaas zijn e r  in N ederland nog geen 
stoom schepen, w aarop dit plaatsvindt. 
De meest voor de hand liggende reden 
hiervoor is, dat dit soort schepen nog 
veel te kort in de vaart is en er geen 
N ederlandse reders zijn, die zonder vol
ledige overtuiging van de betrouw baar
heid van de installatie de nodige dispen
satie bij Scheepvaartinspectie zullen v ra
gen om met nulm ansbezetting onder 
gunstige om standigheden te mogen va
ren.
Hoe w ordt de leefbaarheid aan boord 
door de nulm answ achtbezetting beïn
vloed? Z onder schroom  kan gesteld w or
den, dat deze verbetert. Een ieder w erkt 
thans in de dagdienst. De m aaltijden 
kunnen gezam enlijk genuttigd w or
den en de vrije tijd valt voor het gehele 
m achinekam er-personeel op dezelfde 
uren. Vrijwel unaniem  wordt dit als een 
verbetering gezien.
E r doet zich echter een ander probleem
voor.

De historische functieverdeling onder
gaat een wijziging. Dit verschijnsel kan 
reeds geconstateerd worden bij de één- 
m answ achtbezetting en ver doorgevoer
de m echanisatie. H ier bem erken wij, dat 
de functie van 2e w erktuigkundige als 
het w are uitgehold wordt. In plaats van 
de bedrijfsleider w ordt hij veel 
m eer de senior-wachtwerktuigkundige. 
De hoofdwerktuigkundige zal wel meer 
belast worden met het onderhoud, w aar
bij vooral de planning hiervan z’n aan
dacht zal moeten krijgen. De kleinere 
m achinekam er-bezetting werkt dit ook 
in de hand.

Bij de nulm ans-wachtbezetting gaat dit 
nog sterker spreken. H ier komt een to 
tale reorganisatie van de historische 
werkverdeling aan boord ter sprake. In
dien wij deze totale reorganisatie wil
len doordenken, dan komt autom atisch 
de opleiding ter sprake. Het ziet e r
naar uit, dat wij ons ernstig moeten be
zinnen op een radicale nieuwe aanpak 
van deze opleiding, gebaseerd op to 
taal gewijzigde schceps-functievcrdeling. 
De algemene gedachte is, dat de scheeps- 
functies in drie groepen ingedeeld kun
nen worden:

1. operationele groep:
Deze groep is verantw oordelijk voor het 
varen van het schip, dus zowel naviga
tie als verzorging van de m achine-in
stallatie,

2. onderhoudsgroep:
Deze groep is verantw oordelijk  voor al 
het onderhoud aan boord,

3. Civiele Dienst-groep:
Deze groep is verantw oordelijk voor de 
persoonlijke verzorging van alle bem an
ningsleden plus eventuele adm inistratie.

Deze nieuwe functie-indeling kan van
zelfsprekend geleidelijk plaatsvinden.
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T eneinde to t een goede benutting van 
de beschikbare m ankracht te komen, zal 
een zekere en la ter wellicht volledige 
integratie tussen deze groepen dienen te 
bestaan. Hoe deze integratie eruit zal 
zien en onder welke functionaris het 
personeel zal ressorteren, is afhankelijk 
van het type schip, de vaart en de m ate 
van autom atisering.

Tot nu toe werd alleen over de au tom a
tisering in de m achinekam er gesproken. 
T hans zijn er echter een aantal naviga
tiem iddelen in de handel gebracht, welke 
perspectieven opent voor een tijdelijk 
onbem ande brug, of althans een ver
m indering van de huidige eis, dat de 
brug bezet m oet zijn door een gediplo
m eerd stuurm an.
De volgende vraag doet zich thans voor: 
Heeft het nog zin om twee soorten 
scheepsofficieren op te leiden? W at de 
lagere bem anning betreft meen ik, dat 
de geïntegreerde scheepsgezel geen punt 
van discussie m eer is. Alleen betref
fende de mate, w aarin de integratie 
dient plaats te vinden en of deze ook de 
Civiele D ienst m oet om vatten, is dis
cussie wellicht nog nodig. H et is niet 
direct nodig de scheepsofficier van de

toekom st direct als een volledig geïn te
greerde officier te zien, hoewel het naar 
de m ening van de spreker er wel van 
zal komen.
Indien wij alle scheepsofficieren de
zelfde geheel nieuwe basisopleiding zou
den geven en hen in de praktijk zouden 
bekwam en in operations en onderhoud, 
meent spreker dat hierm ede een grotere 
aan trekkingskracht voor het beroep van 
scheepsofficier zal ontstaan, hetgeen ons 
uit de huidige devaluatie van zowel het 
beroep van stuurm an, als w erktuigkun
dige zal halen.
Deze nieuwe scheepsofficier, die een 
goede aan de praktijk  aangepaste oplei
ding moet krijgen, dient ter zijde ge
staan te w orden door goed opgeleide 
scheepsgezellen, waarbij een zekere ge
differentieerde specialisatie gewenst 
lijkt.
Spreker kan zich ook verenigen met 
diegenen, die m enen dat het zeevaart- 
beroep een z.g. jeugdberoep zal dienen 
te w orden, w aaraan men zich 15 a 20 
jaa r zal wijden.

Gezien de enorm e belangstelling van de 
industrie voor de kwaliteiten van de 
scheepsofficier, zal het sociale probleem

dat hierm ede sam enhangt, bevredigend 
opgelost m oeten kunnen worden.
Het voorgaande zou als volgt in een 
aantal conclusies vastgelegd kunnen 
w orden. Met opzet zijn deze w at sterk 
gesteld.

Conclusies:
1. Aan regel-, m eet- en controle-appa- 
ra tuu r m oeten hoge eisen van betrouw 
baarheid gesteld w orden, G oedkeuring 
van de app ara tu u r door erkende instel
lingen is gewenst,

2. autom atisering verhoogt in algem e
ne zin de veiligheid, daar regelm atige 
contro le plaatsm aakt voor constante con
trole,

3. autom atisering bevordert de effi
ciency van de installatie,
4. autom atisering heeft een gunstig ef
fect op de leefbaarheid, door verbete
ring van het w erkklim aat,

5. autom atisering leidt to t een reorga
nisatie van de historische taakverdeling 
aan boord  en

6. autom atisering leidt to t de noodzaak 
de opleiding van de scheepsofficier 
grondig te herzien.

J A A R O V E R Z I C H T  ESSO  N E D E R L A N D  N.V.

De geconsolideerde om zet van Esso N e
derland N .V ., uit hoofde van verkopen 
en diensten, heeft in 1970 ƒ 1,781 miljard 
bedragen. D it betekende ten opzichte van 
1969, toen de ontzet ƒ 1,132 m iljard be
liep, een stijging van meer dan 57 % .
Deze aanzienlijke groei valt voornam elijk 
toe te schrijven aan de to t 16 miljoen ton/ 
jaar verdubbelde capaciteit van de Esso 
R affinaderij Rotterdam , die in 1970 voor 
het eerst gedurende het gehele verslagjaar 
beschikbaar was. D oor deze vergrote ca
paciteit, die voor ruim  80 % kon worden 
benut, kon in 1970 voor een w aarde van 
ƒ 760 m iljoen worden geëxporteerd, bijna 
een verdubbeling van de exportw aarde in 
1969.

Esso Raffinaderij Rotterdam

De Esso R affinaderij R otterdam  ver
w erkte 13,7 m iljoen ton ruwe olie, hetgeen 
ten opzichte van 1969, toen 10,5 m iljoen 
ton werd verw erkt, een stijging van 30 % 
betekent. Van de verw erkte olie kwam ca. 
50 % uit landen rond de Perzische G olf, 
bijna 24 % uit Libië, ruim  17 % u it ande
re A frikaanse landen, voornam elijk uit 
N igerië en 7,5 %  (bijna één m iljoen ton) 
uit de produktie van de N ederlandse A ard 
olie M aatschappij, waarin het Esso-con- 
cern een belang van 50 % bezit. U it de 
produktie van de raffinaderij werd ruim  
8,3 m iljoen m 8 geëxporteerd, een stijging 
van 51 % ten opzichte van 1969 toen 5,5 
m iljoen m 3 petro leum produkten  w erden 
uitgevoerd. D e export vond voornam elijk 
plaats naar W est-D uitsland en in m indere 
m ate naar België, Engeland, de V.S. en 
de Scandinavische landen.
A an de raffinaderij werden 431 tankers en 
coasters beladen m et produkt voor export.

Voorts werden in de Botlek 91 schepen 
ontvangen die gereed produkt, basis
sm eeroliën en gas aanvoerden.
In E uropoort werden 171 tankers (in 
1969: 131) ontvangen die ruw e olie aan
voerden.
V oor het eerst waren daarbij tankers uit 
de 250.000 D W T klasse, alhoewel nog niet 
volbeladen.
Het totaal aantal afgehandelde zeeschepen 
in R otterdam  beliep 693 ofwel bijna twee 
per dag.

Eigen vloot

In de loop van het jaar werden de Esso  
iV edeW u/u /(op l/8 )en  de Esso E uropoort 
(op 24/12) door V erolm e opgeleverd. 
Beide schepen m eten 253.000 D W T  en 
zijn eigendom van de Esso T ankvaart 
M aatschappij N ederlandse Antillen (ET- 
NA). H et zijn de grootste koopvaardij
schepen onder de vlag van het K oninkrijk. 
M erkw aardigerw ijze is ook de Esso Den  
Haag van de Esso T ankvaart M aatschap
pijen (ETM ) met 96.000 DW T nog altijd 
het grootste koopvaardijschip onder N e
derlandse vlag, in dit geval echter van de 
binnen N ederland geregistreerde schepen. 
De Esso Rotterdam  van 37.000 D W T 
werd op  30 juni 1970 verkocht aan Esso 
T ankers, Inc. en om gedoopt in Esso Bra
silia.
O ok in andere landen w erden schepen uit 
de 250.000 DW T klasse aan de in terna
tionale Esso-vloot toegevoegd en m ede 
ingezet op R otterdam , zodat de bevoorra
ding van R otterdam  m et deze zeer grote 
schepen aanzienlijk werd uitgebreid. Op 
tim e charter kwam en in de loop van 1970 
nog eens drie schepen van 253.000 DW T, 
twee van bijna 200.000 D W T en één van

95.000 D W T ter beschikking van de m aat
schappij. A an Verolm e werden door Esso 
opnieuw  twee schepen in de grootste 
klasse in opdrach t gegeven, w aarvan er 
één, op te leveren in begin 1973, zal w or
den toegevoegd aan de ETN A -vloot.

Verwachting 1971
De verw achting voor 1971 is dat om zet 
en produktie naar schatting m et ca. 8 % 
zullen toenemen.
O ok in 1971 zullen de loonkosten en an
dere externe kosten wederom aanzienlijk 
stijgen. Deze stijging zal niet meer door 
efficiency-verbeteringen kunnen  w orden 
opgevangen. O f de aanvoerkosten op he t
zelfde hoge peil zullen blijven als in 1970 
w ordt voornam elijk bepaald door het ge
sloten blijven van he t Suez K anaal en 
andere factoren in de produktielanden. 
D aarnaast zal de kostprijs van de ruw e 
olie aanzienlijk stijgen als gevolg van de 
zojuist in Teheran overeengekom en ver
hogingen van de lijstprijzen voor ruw e olie 
en van de belastingen over de olie-export 
uit de produktielanden.
De kostprijsverhoging als gevolg van het 
akkoord in T eheran beloopt voor de ge
hele olie-industrie in de kom ende 5 jaar 
een bedrag van 10 m iljard dollar. H et is 
ondenkbaar d a t de oliem aatschappijen dit 
zelf kunnen absorberen. De eisen w aaraan 
w erd tegem oet gekom en gingen in feite 
ver uit boven de netto  inkom sten van de 
internationale concerns, die ruwweg kun
nen w orden becijferd op m inder dan  1 
cent per liter van het to taal om gezette 
volum e. U it déze winst m oeten  de nood
zakelijk herinvesteringen plaatsvinden om 
aan de stijgende vraag  naar energie te 
kunnen blijven voldoen.
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O N D E R Z O E K  N A A R  G E D R A G  EN  H O U D K R A C H T  V A N  A N K E R S

Hoe gedragen de diverse typen werk-ankers zich onder 
wafei in de ankergrond en waaraan ontlenen zij hun 
houdkracht?

N aar aanleiding van deze vragen zijn door het A nker Advies 
Bureau, N ieuw erkerk a /d  IJssel, proefnemingen verricht op 
model-schaal in samenwerking met het Mineraal Technolo
gisch Instituut (Laboratorium  van I.H .C., Holland), gevolgd 
door dezelfde proeven in werkelijkheid.

V an de model-proeven zijn foto's gemaakt, van de proeven in 
werkelijkheid heeft een Honeywell-filmrecorder van TNO, 
Delft, de gegevens vastgelegd. De resultaten van de model- 
proeven kwamen zeer goed overeen met de praktijk-proeven. 
D e houdkracht van een anker w ordt slechts ten dele bepaald 
door het eigen gewicht. Het ingraafvermogen en dus de grond- 
massa, die dan tegendruk veroorzaakt, is een veel belangrijker 
factor.

Om dit duidelijk te m aken volgt hier een bespreking van vier 
verschillende typen ankers.

a. Het stok-anker geeft bijna onmiddellijk zijn maximale 
houdkracht, die —  sterk afhankelijk van de ankergrond —  
varieert van 3 to t 6 m aal het eigen gewicht. De houdkracht 
is constant, dat wil zeggen, het anker roteert niet en graaft 
zich niet dieper in dan even voorbij het kruis. D oor wegzakken 
in zachte bodem kan het anker natuurlijk wel dieper gaan. 
doch bij overbelasting zal het weer omhoog komen door op
waartse werking van de bovenste hand.

b. Het stokloze anker, ook wel klip-anker genaamd, is als 
scheepsanker goed genoeg om de zware ankerdam ketting strak 
te leggen, w aaraan een schip verankerd ligt. Als werk-anker is 
het echter totaal ongeschikt, om dat het een laag efficiëntie-ge- 
tal (houdkracht: gewicht) heeft.

W anneer scharnierende ankers horizontaal op een harde an
kergrond liggen, dan zijn de verticale vlakken —  haaks op de 
trekrichting —  nodig om de punten van de handen in  de grond 
te dwingen. Deze zelfde vlakken echter, verhinderen het in
graven en kunnen rotatie van het anker veroorzaken. Eén hand 
komt dan lager en biedt méér weerstand dan de andere 
hand. D oor een steeds groter wordend koppel is uitdraaien 
het gevolg. (Zie foto 1.) En in deze stand blijft het anker 
„krabben” . De houdkracht van de meeste stokloze ankers va
rieert daarom  in goede ankergrond van 4 tot 2 m aal het eigen 
gewicht.

c. Het ,,Danforth"-anker (foto 2) is een redelijk betrouw baar 
anker met een hoge efficiëntie, echter alleen in goede anker
grond. In de proefbak voldeed het goed, doch in de praktijk 
blijkt, dat de scharniering door een kiezelsteen verhinderd 
kan worden en dat een te hoge uitbreek kracht ook dikwijls een 
probleem is. Op zeer harde grond blijven de handen evenwijdig 
met de schacht door het gebrek aan vlakken, haaks op de trek 
richting, en dan is er dus totaal geen houdkracht. In zachte 
ankergrond komen deze ankers soms door, tengevolge van de 
smalle handen. De verhouding van de lengte van de schacht ten 
opzichte van het oppervlak van de vloeien, de lengte van de stok 
en de scharnierhoek van dit type anker is zeer kritisch. Een 
kromme, naar achteren verbogen stok duidt op foutieve verhou
dingen.

Foto 2. „Danforth”-anker.

d. Het ,,I)elta"-anker (foto 3) is een nieuw gepatenteerd werk- 
anker. Als het anker norm aal wordt gezet met boegbak, sleep
boot of ankerboom , dan kom t het door het gunstige zwaarte
punt altijd in de juiste stand en bij de geringste trek zet het 
zich —  tegen de trekrichting in —  onmiddellijk vast.
Als belangrijke eigenschappen zijn te noemen:

Foto 1. Een „krabbend” anker. Foto 3. ,,Delta"-anker, handend aan neuringdraad.
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Foto 4. „Delta"-anker, 4250 kg, langszij cutterzuiger ,,HAM  209", 
met de neuringdraad bevestigd aan het bovenste neuring-oog 

voor gemakkelijker uitbreken

1. Zeer laag gewicht ten opzichte van de hoge houdkracht, 
welke 15 maal het eigen gewicht bedraagt. Deze houdkracht 
is in elke ankergrond bijna gelijk, daar het anker zich in zachte 
bodem dieper ingraaft, dan in harde.

2. G een slipweg, want het bijt onmiddellijk. Het anker móet 
wel bijten, w ant het eigen gewicht, plus de trekkracht, worden 
uitgeoefend op enkele vierkante centim eters. D aardoor is het 
ook als „ land”-ankcr goed te gebruiken.

3. Redelijke uitbreekkracht. die zelfs relatief gering kan zijn, 
indien het neuring-oog bovenaan de schacht —  vlakbij de 
ankersluiting —  wordt gebruikt. Dit is een belangrijk voor
deel, vooral voor cutterzuigers met ankerbom en.

4. Zeer betrouw baar en stabiel, door de zelfstabiliserende 
werking van de beide vleugels. Deze houden de achterlijn 
steeds horizontaal, zodat een constante houdkracht verkre
gen wordt.

Het uitbreken van ankers

De uitbreekkracht is afhankelijk van de ankergrond, duur van 
de verankering en vooral van de gevraagde houdkracht. Im 
mers, een anker, w aaraan bijna niet getrokken is, heeft zich 
nauwelijks ingegraven en de uitbreekkracht is dan ook ge
ring. Indien ech ter de m axim um  houdkracht van het anker is 
gevraagd, dan heeft het zich —  om  die houdkracht te kun
nen geven —  diep ingegraven en dan is het logisch, dat de 
uitbreekkracht hoog is. Praktijkproeven wijzen uit, dat de u it
breekkracht aan een neuring-oog ónderaan de kop van het 
anker 40 % en hoger van de verkregen houdkracht bedraagt. 
D it geldt voor bijna elk type anker. De uitbreekkracht van het 
„D elta"-anker kan sterk worden teruggebracht door de neu
ringdraad te bevestigen aan een oog bovenaan de schacht, 
vlakbij de sluiting. (Zie foto 4). A an ditzelfde oog w ordt het 
anker uitgebracht, terwijl de ankerdraad langzaam  gevierd 
wordt. H et anker w ordt gezet, kom t in de juiste stand op de 
bodem  en reeds bij de eerste trek, zal het zich ingraven. Als 
het anker zich geheel heeft vastgezet, dan is door gebruikm a

king van de lengte van de schacht als hefboom , in zand slechts 
een uitbreekkracht nodig, gelijk aan circa 1 8 %  van de be
haalde houdkracht. V anzelfsprekend ligt dit percentage in 
kleigrond aanm erkelijk hoger.

Vergelijkende proeven

In augustus 1969 zijn in de W aalhaven te Rotterdam  (modder 
en klei) en in het Beerkanaal in E uropoort (zand) vergelij
kende proeven genom en tussen de hierboven beschreven vier 
typen ankers. Surveyors van A m erican Bureau of Shipping, 
Bureau Veritas en Lloyd’s Register of Shipping waren daarbij 
aanwezig. H et m eten van de trekkracht werd uitgevoerd door 
TN O , Delft. De ankerdraad werd via een voetblok aan dek 
van een drijvende bok bevestigd aan de trekdynam om eter, 
welke in de toptakel hing. Op deze m anier werd de hijshoogte 
van de bok (32 meter) gebruikt om de ankers te slepen. Een 
bergingsvaartuig bracht de ankers uit, controleerde de ingra- 
ving van de ankers door middel van een extra dunne lijn en 
zorgde ook voor de benodigde uitbreekkracht.

De resultaten in zand van de vier ankers volgen uit figuur 1.
In decem ber 1969 werd aan boord van de cutterzuiger 
H A M  207 een vergelijkende test gehouden tussen de twee 
beste ankers, namelijk het „D elta”-anker en het „D anforth”- 
anker. Beide ankers werden door middel van de ankerbom en 
gezet en via de lier werden de houdkrachten bepaald.

U it deze p roef bleek, dat het „D elta” tanker zeer snel een 
constante houdkracht opbouwt. De uitbreekkracht van het 
„D elta”-anker was 4,5 ton, dat is 22 % van de houdkracht 
(21 ton). De uitbreekkracht van het „D anfo rth”-anker was 4 
ton, dat is 40 % van de houdkracht van bijna 10 ton aan het 
eind van de proef.

Hei weten waard

V an het onderzoek in de proefbak volgen nu twee voorbeelden 
van de vele interessante ontdekkingen, die ook voor de prak
tijk gelden. H et kom t regelm atig voor, dat men —  wanneer 
een anker te licht is —  aan dit anker een tweede anker vast
m aakt in de hoop, dat ze het samen wèl houden. Indien het 
eerste anker de kans krijgt zich in te graven, zal het echter 
roteren en uitbreken, zodra het achterste anker weerstand 
biedt. G raaft het achterste anker zich sneller in dan het 
voorste, dan zal dit eerste anker geen vloei m eer in de grond 
krijgen. Als het dus noodzakelijk is om twee ankers achter el
kaar te zetten, dan moet het beste anker achter!

Bij een cutterzuiger kom t het voor, dat het schijf aan de ladder 
lager is dan de plaats, waar het anker wordt neergelegd. H ier-

DRAG OR SLIPW AY IN METERS

Fig. 1. Vergelijkende proeven in zand met ankers van gelijk 
gewicht (1350 kg)
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Foto 5. „Delta"-anker met achterprofiel ter voorkoming van 
te diep ingraven.

door trekt men aan de zijdraad onder een hoek kleiner dan 0°,
waardoor het anker zich bijzonder diep wil ingraven. Bij het
„D elta”-anker kan dit te diep ingraven worden voorkom en, 
door het lassen van een profiel aan de kopplaat van vleugel tot 
vleugel, haaks op die kopplaat (foto 5).

Naar aanleiding van dit artikel wordt opgem erkt, dat in 
Schip en W erf van 2 oktober 1970 nr. 20, blz. 431-433 een
artikel is verschenen van ir. A . Hadiidakis van de I.H .C .-
M .T .L , waarin uitvoerige vergelijkende gegevens worden ver
meld. Van enkele der hier behandelde ankers, alsmede van 
een zg. „tafel-anker”.

Redactie

T E W A T E R L A T IN G  L O R D  OF  T H E  ISLE

Op 6 februari 1971 werd bij N .V. Scheepswerf „D e H oop” te 
Lobith het containerschip Lord o f the Isle te w ater gelaten. H et 
schip heeft de volgende hoofdafm etingen: lengte over alles 
144,—  m, lengte tussen loodlijnen 133,60 m, breedte 21,60 m, 
holte 10,50 m, diepgang ±  7,60 m, deadweight 8.000 ton, hoofd- 
m otor-verm ogen 17.500 epk, snelheid 22 knoop.

Het schip zal dienen voor het transport van containers en zal in 
totaal 436 20-voets containers kunnen vervoeren. M.s. L ord o f 
the Isle zal w orden uitgerust m et een M .A.N . hoofdm otor, 
type V9V 52/55  met een verm ogen van 17.500 cpk. bij 417 
om w ./m in., welke 417 om w ./m in. gereduceerd zullen worden 
via een Renk tandwielkast tot 137 om w ./m in. op de schroef.

H et schip zal een snelheid hebben van 22 knopen; krijgt als thuis
haven Elsfleth en gaat onder Duitse vlag varen.
Klasse: Lloyd’s Register of Shipping, -f- 100 A .l , LM C, UMS, 
eisklasse 3. V erder zal het schip voldoen aan de veiligheids
voorschriften van de Conventie van 1960 (SOLAS) en de In ter
nationale Vrijboord Voorschriften.
De aflevering van het schip is voorzien plaats te vinden m idden 
mei 1971.

Na de tewaterlating van het m.s. L ord o f the Isle werd de kiel 
gelegd voor een groter containerschip voor de fa. F. Laeisz te 
Ham burg, welk schip de volgende hoofdafm etingen heeft: leng
te over alles 172,50 m, lengte tussen loodlijnen 161,00 m, breed
te 24,00 m, holte 13,30 m, diepgang ±  8,00 m, deadweight 
12.500 ton, hoofdm otor-verm ogen 17.500 epk, snelheid 21 
knoop.

O V E R L E G  O V E R  N I E U W E  R O U T E S  I N  Z U I D E L I J K  D E E L  N O O R D Z E E

In internationaal verband w ordt overleg 
gevoerd om in het zuidelijk deel van de 
Noordzee, net voor het N auw  van Calais, 
speciale routes te projecteren voor de 
allergrootste schepen in afgeladen toe
stand.

Aldus heeft m inister drs. J. A. Bakker van 
verkeer en w aterstaat dinsdag geantwoord 
op schriftelijke vragen van het kam erlid 
dr. B. J. van der Lek (PSP). De vragen, 
gesteld na de aanvaring en het zinken van 
de tanker Texaco Caribbean in het K a
naal, hadden betrekking op de omvang

van het scheepvaartverkeer en de moge
lijkheid, dat zowel de drukte als de toege
nom en diepgang de kans op aanvaringen 
vergroten.

In het N auw  van Calais zelf en zuidelijker 
daarvan heeft de toenem ende diepgang 
van de schepen nog geen aanleiding ge
vormd van de aanbevolen routes af te wij
ken.

De m inister deelt voorts mee, dat in inter
nationaal verband w ordt bestudeerd, hoe 
controle kan worden gehouden op de

vaart door het Nauw van Calais en het 
daarop aansluitende zuidelijke deel van de 
Noordzee, om dat daar een grote dichtheid 
van de scheepvaart is en bij afnem end 
zicht en mist risico bestaat. V erw acht 
w ordt dat Engeland een en ander b innen
kort in de Intergouvernem entele M aritie
me Consultatieve O rganisatie aan de orde 
zal stellen. M et nam e gaat dat over het 
kostenprobleem  van de controle (wal- 
radars, com m unicatiedoeleinden, contro- 
levaartuigen e.d.). Landen, wier zeeroutes 
door het Kanaal leiden, zouden kunnen 
participeren, aldus m inister Bakker.

D it schip, d a t gebouwd w ordt onder BN. 277, kan in totaal 744 
20-voets containers vervoeren.

BN. 277 zal eveneens een M .A.N. hoofdm otor krijgen, type 
V9V 52 /55  met een verm ogen van 17.500 epk. bij 417 om w ./ 
min., w aarm ede een snelheid wordt ontw ikkeld van 21 knopen.

H et m.s. L ord o f the Isle werd bij de tew aterlating niet gedoopt.
Het dopen zal plaatsvinden tijdens de proefvaart.
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T E C H N I S C H E  G E G E V E N S  V A N  DE S L E E P H O P P E R Z U IG E R  V O L V O X  H O L L A N D I A

Sleephopperzuiger Volvox Holland ia.

De Volvox Hollandia  is gebouwd bij V erolm e Scheepswerf 
H eusden N,V. en werd afgebouwd bij Verolm e M achinefa
briek IJssclm ondc N.V.
E igenaar van het schip is Dredging VO- te U trecht, een joint 
venture van Phs. van Om m eren (Dredging) N.V. te R otter
dam  en Van O ord (Dredging) N.V. te U trecht. De sleep
hopperzuiger is het eerste zeeschip, dat in U trecht is gere
gistreerd.

Indeling

Het schip is verdeeld in de volgende com partim enten: voor
piek, voorm achinekam er, pom pkam er, laadruim  (hopper), 
achterm achinekam er en achterpiek.
In de ruim ten naast de hopper zijn de brandstoftanks onder
gebracht. H et schip is voorzien van een bak en cam pagne 
w aarop drie dekhuislagen zijn aangebraoht voor de accom m o
datie, die berekend is op m axim aal 44 koppen.

Brug

Hoofdgegevens

Lengte over alles 112,05 m, lengte tussen loodlijnen 104,00 m, 
breedte op spanten 19,00 m, holte 9,80 m, diepgang op bag- 
germ erk 8,77 m, draagverm ogen op baggerm erk 10.000 t, 
hopperinhoud 6.008 nv', tonnage: 6.060 brt, 3.128 nrt.
D e voortstuw ing geschiedt door twee M irrlees dieselmotoren, 
type KM 8 M ajor, elk met een vermogen van 3550 pk bij 525 
om w ./m in .
De snelheid bedraagt 13%  knoop.
H et schip heeft twee zuigbuizen met een diam eter van 900 
mm 0  en twee persleidingen met een diam eter van 800 mm 
0  die aan dek w orden gecombineerd tot een leiding van 
1200 mm 0 .
D e m axim ale zuigdiepte bedraagt 22.50 m, doch voorzienin
gen zijn getroffen deze uit te breiden tot 32 m.
H et schip is voorzien van 20 cirkelvorm ige bodem kleppen van 
3200 mm  diam eter, die geopend en gesloten w orden m et be
hulp van hydraulische cilinders met een sluitkracht van 140 
ton.
D e V olvox H ollandia  is geclasseerd onder Bureau Veritas, 
volgens klasse 1 3 /3  E „D rague” (H aute Mer).

De brug valt op door het uitstekende uitzicht rondom . In ver
band m et het uitvoeren van werken in tropische gebieden is 
ook de brug geheel airconditioned.
In principe zijn alle nautische en baggerapparaturen in één 
grote lessenaar van 7%  m lang ondergebracht. A part daar
van zijn de kaartentafel, p laatsbepalingsapparatuur en de ra- 
diotelefonie-installatie opgesteld. De bedieningsstand voor de 
zuigbuizen is verlaagd op hart schip aangebracht. D oor deze 
verlaging w ordt bereikt, dat de roerganger vrij uitzicht houdt.

Apparatuur

In de 7%  m lange lessenaar bevinden zich van bakboord 
naar stuurboord:
—  oproepsysteem  bem anning,
—  bediening navigatielam pen,
—  twee gekoppelde radartoestellen fabrikaat Decca, type 

RM 416 en HD 519.
— V H F, type STR 60A, fabrikaat ITT,
—  scheepstelefoon,
—  Loudhailer —  talk back installatie,
—  bediening van de hoofdm otoren met verstelbare schroeven,
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—  diverse alarm eringen vanuit de m achinekam er,
—  stuurconsole met autom atische p iloot fabrikaat Decca Arkas,
—  bediening boegbesturing,
—  elektrom agnetisch log fabrikaat B.E.N.,
—  echolood fabrikaat Simrad,
—  bediening en signaleringen van alle zandafsluiters en bo- 

dem kleppen (20 kleppen verdeeld in drie groepen),
—  diepgangsm eter O bservator.
Bij de kaartentafel zijn opgesteld: een girokom pas fabrikaat 
A rm a Brown Mk ) met repcaters ter plaatse van de m anoeu- 
vreerstand alsm ede op de brugvleugels,
—  radiorichtingzoeker,
—  D ecca N avigator M k 12
—  radiotelefonie-installatie, fabrikaat Simrad.
Alle kabels en m eterleidingen voor de apparatuur lopen in een 
ruime vertikale schacht naar de brug.
In de bedieningsstand zuigbuizen zijn ondergebracht:
—  bediening van de zes zuigbuislieren met am pèrem eters,
—  bediening met signalering van de bokpallen,
—  regeling toerental zandpom pen,
—  bediening koppeling van de zandpom pen,
—  bediening van de deiningscom pensator, 
en voorts de volgende meters:
—  zuigbuisstandaanwijzers,
—  concentratie- en snelheidsm eters,
—  vacuum- en persm eters van de zandpom pen alsmede ta- 

chom eters.
Boven de grote lessenaar en kaartentafel is een speciale adap- 
tatieverlichting aangebracht, die niet storend is voor het uit
zicht bij navigatie in het donker.
Diverse ram en zijn uitgevoerd als schuifram en. Op enkele 
ram en zijn horizontale elektrische ruitenwissers aangebracht.

B-dek

Hier bevinden zich de zithut en slaaphutten  voor kapitein en 
hoofdwerktuigkundige, ieder m et een aparte douche- en to i
letruimte. V oorts de radio-hut, kantoor, en de hut van de su- 
perintendant, eveneens met een aparte douche- en to ilet
ruimte.

C-dek

Hier bevinden zich 12 eenpersoonshutten met wastafels voor 
de officieren en bem anning met een ruim e centrale douche/ 
toiletruim te.

D-dek (Campagnedek)

H ier zijn de royale eet- en recreatiezalen voor officieren en 
bem anning m et daartussen de centraal gelegen kombuis. 
V oorts het hospitaal en de noodgeneratorkam er.

E-dek

Hier zijn 13 tw eepersoonshutten, de wasserij met droogkam er, 
enkele linnenkam ers en een centrale, ruim e w as/douche- en 
toiletruim te.
Tevens bevinden zich hier een diepvrieskam er (— 23 °C.), een 
vrieskam er (— 15 °C.), een koelkam er ( +  2 °C .), alsm ede een 
ruim e opslag voor nietgekoelde proviand en een zgn. douane- 
bergplaats, de COi> ruim te en andere bergplaatsen. Over 
twee dekhoogten is een grote lasw erkplaats ingericht voor 
het oplassen en repareren van zware onderdelen bij slecht 
weer.

Buitendekken

Op de buitendekken staan opgesteld: de bokken en lieren 
voor de behandeling van de zuigbuizen; de zuigbuisbokken 
w erden ontw ikkeld door V erolm e Heusden, terwijl de lieren 
door Brissonneau et Lotz geleverd werden.
O ver de volle lengte van het dek kan een verrijdbare dek- 
kraan opereren met een hefverm ogen van 15 ton X 15 m. 
Tevens staan hier opgesteld de 20 hydraulische bodem klep- 
cilinders.
Boven het open beun ligt de centrale persbuis met een hy
draulisch bediend zandverdeelsysteem .
Zowel op voor- als achterschip staan ankerlieren opgesteld.

Achtermachinckamer

In de achterm achinekam er staan opgesteld:
—  twee hoofdm otoren M irrlees type KM 8 M ajor, elk met 

een vermogen van 3550 pk bij 525 om w ./m in. Elke m otor 
drijft via een tandwielkast (fabrikaat Lohm ann-Stolter- 
foht), overbrengverhouding 1 : 2,5, de verstelbare schroe
ven (fabrikaat U ps D runen). Deze verstelbare schroeven 
hebben een diam eter van 3,20 m en het m ateriaal van de 
bladen is van een zeer erosiebestendige legering, hetgeen 
van groot belang is in verband met het zanderige water. 
De m otoren zijn geschikt voor het draaien op zware olie 
(450 sec Redw. I),

—  drie hulpm otoren Lister & Blackstone type ERSL 6 met 
een verm ogen van 495 pk bij 750 om w ./m in . Deze m otoren 
drijven ieder een generator met een verm ogen van 325 kW 
(fabrikaat H eem af) voor de opwekking van elektriciteit 
voor het gehele scheepsbedrijf,

—  twee com pressoren, fabrikaat Reavell,
—  twee sm eeroliecentrifuges, een zw are olie-centrifuge,
—  een stoom ketel, fabrikaat Aalborg, m et een capaciteit van 

1200 kg stoom  per uur bij een druk van 7 k g /cm -,
—■ een zoutw aterhydrofoor, een zoetw aterhydrofoor, beide 

fabrikaat Sihi, twee hopperlenspom pen (tevens geschikt 
als nood-zoutkoelw aterpom pen),

—  een vuilw aterafscheider, type Turbulo,
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De tuinhuis wordt overboord gelaten.

—  twee algem ene dienstpom pen en een zoutkoelw aterpom p 
voor havengebruik, fab rikaa t N ijhuis,

—  het hoofdschakclbord,

—  de hydraulische unit voor de bediening van de bodem - 
kleppen,

—  de w erkplaats, w aarin opgesteld: een draaibank, schaaf
bank, boorm achine en slijpm achine,

—  de elektriciënsw erkplaats,

—  een ruim  m agazijn voor reservedelen.
In een apart, w aterdicht com partim ent staat de stuurm achine 
opgesteld, fab rikaa t John H astie, die de beide spaderoeren 
beweegt.
V ia een onderdekse loopgang staat de ach term achinekam er 
in verbinding m et de voorm achinekam er.
D e m achinekam er is ingericht voor een éénm answ achtbezet- 
ting. D aartoe is hier een lessenaar opgesteld w aar de nodige 
gegevens gesignaleerd en gealarm eerd w orden, geheel vol
gens de voorschriften van de Scheepvaartinspectie.

Voormachinekamer

H ier staan opgesteld:

—  twee zandpom pm otoren , fabrikaat L ister & Blackstone 
type ETSL 16, m et een verm ogen van 2000 pk bij 900 
o m w ./m in . Deze m otoren drijven via een ingebouwde 
vertraging de zandpom pen aan, die in de pom pkam er staan 
opgesteld en door middel van een Pneum aflex  koppeling 
gekoppeld kunnen w orden. D e uitlaatgassen van deze 
m otoren w orden via d e  dubbele m asten op het voordek 
afgevoerd,

—  twee zoutkoelw aterpom pen, die het koelw ater leveren voor 
de m otoren in de ach term achinekam er. Deze opstelling is 
gekozen teneinde vervuiling van de koelers m et zand  te 
voorkom en,

—  de hydraulische un it voor de bediening van de zandaf- 
sluiters,

—  twee spoelpom pen voor de afsluiters.

Pompkamer

H ier staan:

—  twee zandpom pen, fab rikaa t IH C ,

—  twee glandpom pen, fab rikaa t N ijhuis, die de afdichting 
van de zandpom pen spoelen.

In de „H el” (de ruim te onder de bak) w orden grote reserve
delen voor het baggerbedrijf opgeslagen, zoals onderdelen voor 
zuigbuizen.
De voorm achinekam er en de pom pkam er zijn ingericht voor 
onbem and bedrijf, w aarbij de belangrijkste tem peratu ren  en 
drukken  cen traal in de ach term achinekam er w orden gealar
m eerd.
D e zandpom pen kunnen gebruikt w orden voor het leegpom 
pen van de hopper, alsm ede voor de straalbuis-boegbesturing 
van het schip.

W A A R D E V O L L E  B I J D R A G E  B U R E A U  V E R I T A S

Op verzoek van de Werkgroep „Tankers” 
van het Technisch Comité van Bureau Veri- 
tas verscheen onlangs in brochurevorm een 
lijst van 21 van de grootste reparatiedokken 
ter wereld, waarin tankers van meer dan
200.000 ton dw. kunnen worden opgenomen.
De tekst hiervan is wegens het internationale 
maritieme karakter in de Engelse taal opge
steld.

Voorin het boekwerkje worden in een uit
vouwblad een aantal schetsen en verklarin
gen van symbolen gegeven, om waar nodig, 
de gebruiker de technische betekenis hiervan 
duidelijk te maken. Welbewust werd het 
aantal symbolen zo veel mogelijk beperkt 
om de lijst overzichtelijk te houden.

Systematisch wordt door Bureau Veritas 
voor elk der genoemde reparatiedokken de

zelfde voorstelling der hoofdgegevens ver
meld, alhoewel alle gegevens niet steeds 
beschikbaar bleken te zijn gesteld. Op iedere 
rechter bladzijde wordt zoveel mogelijk een 
foto van het betreffende dok gegeven met 
de naam, adres, telefoon- en telexnummers 
van de eigenaars of de exploitanten. Op 
iedere linker bladzijde wordt de geogra
fische ligging aangegeven, alsmede alle nut
tige, technische informatie, zoals capaciteit, 
nuttige lengte, breedte op de dokvloer en 
aan de ingang en de maximum diepgang, 
gevolgd door informatie omtrent het aantal 
rijen dokblokken met hun afmetingen en zo 
nodig hun maximum toelaatbare belasting. 
Verder vindt men op het uitvouwblad schets
matig weergegeven de diverse typen repara
tiedokken en de verplaatsingsmogelijkheid 
in langsscheepse- en dwarsscheepse richting 
der dokblokken.

Tenslotte vindt men voor elk dok een op
gave van de pomp- en lenscapaciteit, het hef
vermogen, de sprei en de hoogte van de 
dokkraan.

Ongetwijfeld betekent deze publikatie voor 
eigenaren van tankers van meer dan 200.000 
ton dw een welkome bron van informatie 
wanneer zij geïnteresseerd zijn in de repa
ratiemogelijkheden, welke de gepubliceerde 
dokken kunnen bieden.

Bureau Veritas en allen die aan deze pu
blikatie hun medewerking verleenden, lever
den hiermede een waardevolle bijdrage van 
internationale betekenis en het valt te ver
wachten, dat diegenen, die de informaties 
verstrekten, willen blijven bijdragen om deze 
publikatie ook in de toekomst up to date te 
houden.
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I N T E R N A T I O N A L E  S A M E N W E R K I N G  BIJ H Y D R O G R A F I S C H  

O N D E R Z O E K  V A N  S T R A A T  V A N  M A L A K K A * )

De S traat van M alakka is de langste ter 
wereld en strekt zich uit over bijna 1000 
km tussen het schiereiland M alakka en 
Sum atra.
De straa t is reeds vele eeuwen een be
langrijke verbindingsweg in het zeever- 
keer tussen het V erre- en N abije Oosten 
en E uropa. In de laatste jaren  is echter 
het aan ta l schepen, dat van de straat ge
bruik m aakt, sterk gestegen als gevolg van 
het toenem ende vrachtverkeer.
O ok het aantal passerende supertankers 
met een diepgang van 23 m eter is ge
stegen. N u  heeft de S traat van M alakka 
vele ondiepten  die niet op de huidige 
kaarten  zijn aangegeven. D aarom  is het 
van dringend belang de vaarw egen door 
de straa t te verbeteren.
Vorig jaa r ok tober zijn 4.012 schepen de 
straat gepasseerd, w aaronder 171 van de 
supertanker-klasse. H et to taal om vatte 
571 Japanse schepen, 497 Britse, 468 P a
nam ese en 368 L iberiaanse. De rest om 
vatte 254 Indonesische schepen en 204 
en 120 respectievelijk uit Singapore en 
Maleisië.
H et blijkt dus wel dat de drie aangren
zende landen het meeste gebruik van de 
straat m aken.
De au toriteiten  van deze landen zien 
echter m et stijgende bezorgdheid het 
gevaar van aanvaringen toenem en als ge
volg van het drukke gebruik van deze 
waterweg. D it geldt vooral voor het zuid
westelijke deel van de straat, w aar sche
pen van en naar S ingapore de rou te van 
het doorgaande verkeer kruisen.
Dit laatste feit is vastgesteld door een 
onderzoek van het Japanse verbond van 
koopvaardijkapiteins, dat verleden ja a r  is 
gehouden.
Reeds in decem ber 1967 was de subcom 
missie voor de veiligheid van de zeevaart 
van de In tergoevernem entale M aritiem e 
C onsultatieve O rganisatie (IM C O ) to t de 
conclusie gekom en dat het voor de vei
ligheid van het scheepsverkeer nodig was 
de vaarw egen van elkaar te scheiden, 
w aartoe een hydrografisch onderzoek van 
de s traa t was vereist.
Vervolgens heeft de subcom m issie nog 
herhaaldelijk  gewezen op de noodzaak 
de vaarw egen door de straa t te verbe
teren.

Huidige toestand
E r w ordt de nadruk  op gelegd dat een 
der dringendste eisen van het huidige 
scheepvaartverkeer verbetering van de 
hydrografische kaarten  van Azië is, w aar
onder die van de S traat van M alakka. De 
thans beschikbare kaarten  zijn m eer dan 
30 jaa r geleden sam engesteld en in hoge 
m ate onnauw keurig w at betreft tegen
woordige toestanden, w aaronder vooral 
diepten. H et gevolg is dat supertankers 
van m eer dan 200.000 ton bij hun vaart 
door de straat groot gevaar lopen, om dat 
er in de vaarweg vele p laatsen  zijn m et 
geringere diepte dan voor deze tankers

* ..Nieuws uit Japan” van 1971 nr. 2.

nodig is. Bovendien hebben de getij- 
strom ingen in de straat een snelheid van 
drie knopen, w aardoor de vorm  van de 
zandbanken  constan t verandert. V ooral 
in de buurt van Singapore is de toestand 
hachelijk, om dat de vaarwegen er zeer 
bochtig zijn en de bodem  bezaaid is met 
koraal- en ro tsriffen.
De supertankers kunnen m om enteel de 
s traa t alleen bij vloed passeren en dan 
nog langzaam  varend m et de grootste 
om zichtigheid. Toch schuurde het Ja p an 
se schip T okyo  M aru  (150.000 ton) in
1967 zijn bodem  kapot en kw am  een an 
der Japans schip, de Showa M aru  van
104.000 ton, in 1969 in aanvaring met 
een vrachtboot.

Onderzoek door vier landen
Dit was reden voor h e t Japanse M inis
terie van V erkeer om  het initiatief te ne
m en to t een studie voor verbetering van 
de vaarw egen door de S traat van M alak
ka. D aartoe heeft Japan  in novem ber
1968 onderhandeld  met Indonesië, M a
leisië en Singapore over een gezam enlijk 
vooronderzoek van de straat door deze 
vier landen.
Het onderzoek w erd uitgevoerd door het 
2.061-ton m etende schip K oyo  M an t, en 
duurde 50 dagen van eind januari tot 
m edio m aart 1969. A an het gezam enlijk 
onderzoek w erd deelgenom en door 19 
Japanse deskundigen, vijf Indonesische, 
drie uit S ingapore en twee M aleisische. 
H et onderzoek bestond uit diepte-son- 
deringen en bestudering van de getij- 
strom ingen, zandbanken  en de aard  van 
de bodem . Bij de sonderingen vond de 
K oyo  M aru  21 plaatsen met m inder dan 
22 m eter diepte, die niet op de kaarten  
stonden aangegeven.
Bovendien werd geconstateerd dat de be
wegingen van de zandbanken zeekaarten  
geleidelijk deden verouderen, zodat voort
durend  onderzoek nodig is om de k aa r
ten up to date te houden.
O fschoon het vooronderzoek vele w aar
devolle gegevens opleverde, was het dui
delijk da t de veiligheid van de scheep
vaart door de straa t een volledig hydro 
grafisch onderzoek vereiste en de con
structie van verschillende faciliteiten, zo
als vuurtorens, op de kusten.
In septem ber 1969 begon Japan  bespre
kingen m et Indonesië, M aleisië en Sin-

N I E U W E  U I T G A V E N

Stoom ketels, deel II, door J. P. P. 
Morré en T. J. Kloet, 7e druk. Uitgave 
van Techn. Uitgeverij H. Stam N.V., 
Culemborg. 232 blz., afm. 24,5 x 16 cm. 
Prijs, gebonden, ƒ 24,—.

Van dit bekende, speciaal voor het onderwijs 
aan scheepswerktuigkundigen bestemde, 
leerboek is thans de zevende, geheel herziene 
druk verschenen, waarin het SI-eenheden- 
stelsel in gebruik is genomen.
Uitgebreid komen o.a. de volgende onder
werpen aan de orde: brandstoffen en ver
branding; warmteoverdracht; verbrandings-

gapore over een volledig onderzoek, dat 
twee to t drie ja a r  zou vergen en in april 
1970 bereikte de vier landen een over
eenkom st over de uitvoering van het 
onderzoek.

N adat het to t stand kom en van de 
overeenkom st bereikt was, zijn deskun
digen van de vier landen bijeengekom en 
en hebben besloten het tweede onderzoek 
uit te voeren in de w ateren rondom  het 
Philipkanaal en de H oofdstraat in het 
zuidwestelijke deel van de S traat van 
M alakka. H et onderzoek, dat in oktober 
is begonnen, zal 80 dagen duren.
Dit gebied is zeer gevaarlijk  voor de 
scheepvaart om dat er d ruk verkeer is van 
grote schepen en de routes naar oost en 
west elkaar er kruisen. Bovendien zijn de 
bevaarbare routes er nauw  en is de zee
bodem  bezaaid met rotsen.
H et onm iddellijke doel is het m aken van 
een geconcentreerd  hydrografisch  on d er
zoek van dit gebied. H et onderzoek w ordt 
uitgevoerd door een team  van deskun
digen, onder wie 16 uit Japan , 16 uit In 
donesië, vier uit S ingapore en drie uit 
M aleisië.

Internationale samenwerking
Als de tendens naar steeds grotere tan k 
schepen zich voortzet, en zal leiden to t 
het gebruik van reuzen van m eer dan
500.000 ton, zal het nodig w orden a lter
natieve routes te vinden. D och het ziet 
er naa r uit dat het vervoer van ruwe 
olie nog jaren  hoofdzakelijk  zal p laats 
vinden m et tankers van 200.000 ton, en 
daarom  mag het belang van de S traat van 
M alakka niet w orden onderschat.
De verbetering van de vaarw egen door 
deze straat is van belang voor de hele 
w ereldscheepvaart. In de laatste jaren  
hebben de landen van Z uidoost Azië 
een belangrijk  deel van hun ontw ikke
lingsinspanning gericht op de verbetering 
van hun vloot.
D e landen van Z uidoost Azië zullen on
getwijfeld het belang gaan inzien van ver
betering van de vaarwegen door de S traat 
van M alakka en de Zuidoost-aziatische 
C onferen tie  van H ogere A m btenaren 
over V erkeer en V erbindingen heeft reeds 
besloten to t bestudering van de S traat 
van M alakka als een van haar onder- 
zoekingsprojectcn.
H et valt te hopen dat het thans on d er
nom en vier-landenonderzoek zal leiden 
to t verdere beveiliging van het verkeer 
door de S traat van M alakka in sam en
werking met alle belanghebbende landen.

lucht en rookgassen; oververhitters; voe- 
dingwatervoorwarmers; verdampers; voor
schriften stoomwezen; voedingwaterbehan- 
deling; inspecties; enz. enz.
Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd 
aan symbolen, eenheden en definities, ter
wijl enige omrekcningstabellen het werk be
sluiten.
Het leerboek is in een prettig leesbare letter 
gedrukt, terwijl de talloze figuren en sche
ma’s aan hoge eisen voldoen en aan duide
lijkheid niets te wensen overlaten.
Een keurige uitgave, die zonder twijfel zijn 
weg zal vinden.

Ir. J.N.J.
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DE O N T W IK K E L IN G  V A N  S.E.M.T. - P IELST ICK  M O T O R E N  IN  1971*)

door M.  J. Strack (Secretaris S.E.M.T.)

Van m eet af aan heeft S.E.M .T. (Société d 'E tudes de M achines 
Thcrm iques) veel tijd en energie besteed aan de verbetering van 
de constructie en de technologie van de dieselm otor, een streven 
dat thans haar vruchten afw erpt zoals blijkt uit de groeiende 
vraag naar medium -speed m otoren voor schepen. T ijdens het 
grote totaal aantal draaiuren (meer dan 15 miljoen) van land
en scheepsinstallaties heeft de S.E .M .T .-Pielstick  m otor haar 
betrouw baarheid en economisch bedrijf bewezen, terwijl het 
mogelijk was een gunstiger verhouding van m otorruim te en 
ladingcapaciteit te bewerkstelligen, hetgeen voor de reders van 
groot belang is. H et is belangrijk te releveren, dat van de meer 
dan 500 schepen met S.E .M .T .-P ielstick  m otoren, die tot nu toe 
besteld werden, ongeveer 70 % is uitgerust voor bedrijf op zware 
olie.

De verkoop door de licentiehouders vertoonde het afgelopen 
jaar een verhoging van meer dan 50 % vergeleken met de cijfers 
over 1969. In fig. 2, vindt u de verkoopresultaten over 1970 
weergegeven van de belangrijkste leveranciers van m edium - 
speed m otoren (overgenom en uit The M otorship januari 1971). 
De bedrijfspolitiek is er steeds op gericht fabricage en verkoop
mogelijkheden uit te breiden, hetgeen onlangs resulteerde in een 
nieuw licentie-contract met Fairbanks M orse te Beloit, U.S.A. 
voor PC-m otoren.

De w ijdverbreide toepassing van S.E .M  .T.-Pielstick  m otoren 
over de hele wereld heeft geleid to t vestiging van uitgebreide 
service-faciliteiten en het is vanzelfsprekend dat S.E.M .T. en 
haar licentiehouders al het mogelijke in het w erk stellen om aan 
de verlangens van de reders tegem oet te komen door w aar ook 
ter wereld op zeer korte term ijn de nodige service te verlenen. 
Bij het begin van 1971 is het interessant een overzicht te geven 
van het program m a van S.E .M .T .-P ielstick. Twee typen m otoren 
werden ontw ikkeld en zijn in produktie: de m edium -speed m otor 
type PC en de snellopende m otor type PA. T ot de eerste ca te
gorie behoren de PC2 en de PC3. H iervan is de PC2 de be
kendste en enige m aanden geleden werd van dit type de 1000ste 
m otor verkocht (thans is dit aantal ai weer gestegen to t ruim  
1100!!). De PC2 ontw ikkelt 500 pk per cilinder en is beschikbaar 
met 6, 8 en 9 cilinders in lijn en met 8, 10 ,12 , 14, 16 en 18 cilin
ders in V-vorm.

N a uitgebreide proefnem ingen in het ontw ikkelingscentrum  van 
de S.E.M .T. en naar aanleiding van de resultaten in de praktijk 
de PC2 m otor op  de m arkt te brengen, nl. de PC2-5. Boring, slag 
en toerental van de PC2-5 zijn hetzelfde als die van de PC2, 
m aar de gem.eff. d ruk zal 18 kg /cm - bedragen in tegenstelling

Fig. I. Motortype 12PC3V - 10.200 EPK bij 460 omw/min.

to t 15 k g /cm 2 bij de PC2. H et verm ogen per cilinder w ordt 
voorlopig gesteld op 600 pk/c il., m aar zal binnenkort verhoogd 
w orden tot 650 pk /c il.
D oor toepassing van deze m otor w ordt het mogelijk ruim  20 % 
meer vermogen onder te brengen in een m achinekam er met 
dezelfde afm etingen als benodigd voor een PC2-m otor.
N a de gunstige ervaringen opgedaan met de PC2, besloot
S.E.M .T. in 1966 een nog sterkere m otor aan haar program m a 
van m edium -speedm otoren toe te voegen, de PC3. H et eerste 
exem plaar van deze m otor werd in februari 1969 aan  de pers 
en belangstellenden getoond, de eerste twee PC 3V -m otoren 
w erden in oktober 1970 af geleverd voor een C arferry  voor de 
G eneral Steam N avigation Co. Ltd. M om enteel w ord t de PC3- 
m otor op de testbank beproefd op verm ogens boven de 900 
pk /c il.
H et verm ogen dat op dit m om ent voor verkoop is vrijgegeven 
van 850 pk /c il. zal in de loop van 1971 w orden verhoogd. E r is 
enig m isverstand geweest over een PC 4-m otor van 1000 pk /c il., 
doch dat is in feite de PC3-m otor welke hierboven genoemd 
werd, m aar het ligt in de lijn van S.E.M .T. om vooruit te denken 
en de ontw ikkeling te  volgen, die vraagt naar steeds sterkere 
installaties. O p d it mom ent zijn dus beschikbaar de PC 2-m otor
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Fig. 2. Verkoopresultaten medium-speedmotoren in 1970.
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van 500 t>k/cil., de PC2-5 van 600 pk /cil. (vermogen later te 
verhogen) en de PC3 van 850 pk /cil. (vermogen later te ver
hogen).

Deze serie m otoren voorziet in continuïteit, flexibiliteit van de 
installatie en een zo dicht mogelijke aanpassing aan het ge
vraagde vermogen.

Ruim de helft van het aantal schepen met Pielstick motoren 
hebben installaties met m eer dan één motor. Dit w ordt ver
gemakkelijkt door de continuïteit van het Pielstick program m a. 
Alle m otoren van het type PC  met inbegrip van de nieuwe 
ontwikkelingen in deze serie zijn geschikt voor bedrijf op 
zware brandstof.

W at betreft de snellopende m otoren type PA4-185 en 200 heeft 
de afzet zich in 1970 gunstig ontwikkeld. Deze m otor valt op 
door gunstige verhoudingen verm ogen/ volume, verm ogen/ 
gewicht en door haar betrouw baarheid. Een nieuwe PA-m otor 
werd ontwikkeld, nl. de PA6. Deze m otor w aarover reeds eerder 
werd gepubliceerd (The M otorship septem ber 1970) is een aan
vulling van het vermogensgebied tussen de PA en de PC. Na 
uitvoerige proefnem ingen met een 4-cilinder m otor wordt thans 
een 18-cilinder m otor op 6300 pk beproefd. De proefnemingen 
geschieden met zware brandstof, w aardoor de m otor voor alle 
scheepstoepassingen geschikt is en het leidt geen twijfel, dat deze 
nieuwe m otor een waardevolle aanvulling zal zijn van de 
Pielstick medium-speed- en snellopende motoren.

S C H E E P S B O U W  IN  T IJDPERK V A N  H E T  M -M IL J O E N -T O N  D O K ’

De Japanse scheepsbouwindustrie streeft 
thans naar uitbreiding van faciliteiten 
en de bouw van reuzendokken. De re
den hiervoor is dat de grootte van tank
schepen snel toeneem t om de vervoers
kosten te drukken en om aan de 
grote vraag naar olie en vloeibare gas
sen te kunnen voldoen.
Het tijdperk van tankers van 500.000 
ton nadert met rasse schreden.

Reuzeiidokken
De totale capaciteit van de Japanse 
scheepsbouwindustrie is thans 9,7 mil
joen bruto ton, w at de grootste capa
citeit ter wereld is.

Tegelijkertijd is de Japanse scheeps
bouwindustrie altijd de gangm aakster 
geweest bij de bouw van steeds grotere 
tankers.

In 1962 werd in Japan de Nissho  
M aru  (132.000 ton draagvermogen) ge
bouwd, toen het grootste schip ter we
reld, dat ir, 1966 werd gevolgd door de 
T okyo  M aru  (151.000 ton draagverm o
gen) en de Idem itsu M aru  210.000 ton 
draagvermogen).

H ierm ee begon de thans aan de gang 
zijnde wedloop naar de bouw van steeds 
grotere tankers en bulkvrachtschepen. 
In 1968 en 1969 bouwden Ishikawajima- 
H arim a Heavy Industries en Mitsubishi 
Heavy Industries elk drie tankers van
326.000 ton draagverm ogen voor de N a
tional Bulk Carriers of the U nited States, 
wat het begin inluidde van het tijdperk 
der tankers van meer dan 300.000 ton. 
Onlangs is Ishikaw ajim a-H arim a begon
nen met de bouw van een tanker van
372.000 ton draagvermogen voor de 
Tokyo T anker Co. Bovendien heeft deze 
firm a een order van een Britse rederij in 
portefeuille voor de bouw van een tanker 
van 477.000 ton, die de grootste ter we
reld zal worden. De bouw hiervan zal in 
februari 1972 beginnen.
M aar op het ogenblik heeft zelfs het 
grootste dok van deze ondernem ing op 
de scheepsbouwwerf te Koere slechts een 
maxim um  capaciteit van 400.000 ton

draagvermogen. Om deze moeilijkheid 
te omzeilen, is besloten de boeg afzon
derlijk op een andere werf te bouwen 
en dan beide delen van het schip op zee 
aaneen te voegen.

Met het oog op deze omstandigheid 
maken de Japanse scheepsbouwers thans 
plannen voor de constructie van nog 
grotere dokken. M itsubishi Heavy Indus
tries heeft de leiding genomen door on
langs te beginnen met de bouw van een 
superdok bij de Koyagi W orks op de 
scheepswerf van Nagasaki, dat supertan
kers met draagverm ogens tot een mil
joen ton kan bouwen.

Andere grote scheepsbouwm aatschap
pijen, zoals de H itachi Shipbuilding & 
Engineering Co (Hitachi Zosen), de 
Sasebo Heavy Industries Co., de Mitsui 
Shipbuilding & Engineering Co. en de 
Kawasaki Dockyard Co. (Kawasaki 
Jukogyo) bereiden eveneens de bouw 
voor van dokken met een bouw capaci
teit van een miljoen ton draagvermogen. 
Het Japanse M inisterie van Vervoer 
heeft onlangs de Vervoerstechnolo- 
gische Raad verzocht de technische m o
gelijkheden voor de bouw van tankers 
van een miljoen ton in studie te nemen. 
Het is dus mogelijk dat tankers van
880.000 tot een miljoen ton in een niet 
te verre toekom st hun opwachting zullen 
maken.

A rbeidsbesparing

De Koyagi W orks op de scheepsbouw
werf te Nagasaki, w aarvan de bouw on
langs door de Mitsubishi Heavy Indus
tries is aangevangen, zullen bestaan uit 
een reusachtig dok en een fabriek, welke 
een terrein van 830.000 m2 beslaan. H et 
dok wordt 970 m lang, 100 m breed en
9,65 tot 14,5 m diep. T er vergelijking 
diene dat het huidige grootste dok ter 
wereld, dat bij de Britse H arland & 
W olff Shipyard behoort, 556,2 m eter 
lang en 92,96 m breed is.

Een opvallend kenm erk van de nieuwe

werf is een om vangrijk stelsel voor a r
beidsbesparing en w erk-rationalisatie, dat 
breekt met het tot dusver aanvaarde idee 
dat de scheepsbouw een industrie is, 
w aarin het uiterst moeilijk is op m an
kracht te besparen.

Bij de bestaande scheepswerven blijft de 
rom p in aanbouw  steeds op dezelfde 
plaats, terwijl de werklieden en de m a
chines zich voortdurend verplaatsen. 
Doch bij het in aanbouw zijnde dok van 
de Koyagi W orks zal de rom p tijdens 
het werk worden verschoven, w aartoe de 
bodem van het dok scheef zal verlopen. 
Het idee is ontleend aan de lopende 
band, die bij de bouw van au to’s en 
machines w ordt gebruikt.

Bovendien zal in een van de zijmuren 
van het dok een groot „zakform aat dok” 
komen, om de bouw van de achterste
ven te vergemakkelijken, daa r dit deel 
van het schip het meeste werk vraagt. 
Dit deel zal dan afzonderlijk worden 
gebouwd en naderhand bij de romp 
worden gevoegd.
A ndere nieuwe ideeën die bij de bouw 
van het dok w orden toegepast, is een be
wegend dak op het dok, zodat het 
uitrusten van het schip reeds op land 
kan gebeuren voordat het te w ater wordt 
gelaten.

Als het dok in septem ber 1972 klaar 
is, zal het ongetwijfeld de aandacht 
van de gehele wereld trekken als een 
geschiedenis-makende stap vooruit bij 
de scheepsbouw.

Ook andere grote scheepsbouwonderne- 
mingen m aken plannen voor de bouw 
van dokken met een draagverm ogen van 
1 m iljoen ton. De Japanse scheeps
bouwindustrie m aakt zich dus op voor 
het tijdperk van de superreuzenschepen 
in de jaren ’70 door tankers drastisch 
te vergroten en ingrijpende maatregelen 
te nemen to t arbeidsbesparing en werk- 
rationalisatie.

(Uit „Nieuws uit Japan” nr. 4-1971)
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S C H E E P V A A R T  O N D E R V I N D T  T O E N E M E N D E  C O N C U R R E N T IE V E R V A L S IN G

K oninklijke Nederlandse 
Redersvereniging en Raad van 
Bestuur voor de Zeevaart bundelen  
aanpak van Scheepvaartproblem en

Hoewel de bruto tonnage van de wc- 
reldvloot, die in 1960 129.8 mln. bedroeg, 
m et 75 pet. is toegenomen tot 227.5 mln. 
in 1970 is de N ederlandse G rote H an
delsvaart vrijwel stationair gebleven (4.3 
mln. brt en 585 schepen in 1960 tegen
over 4.6 mln. brt en 611 schepen in 
1970). Dit betekent een achteruitgang 
op de wereldranglijst van de 7e plaats 
in 1960 naar de 12e plaats in 1970. Des
ondanks steeg de netto deviezenbijdrage 
van de N ederlandse koopvaardij aan de 
nationale handelsbalans, w aarvan het 
structurele tekort over de jaren 1960-1968 
gem iddeld ƒ 3100.—  mln. bedroeg, van 
ƒ 1283.—  mln. in 1960 tot ƒ 1382.—  mln. 
in 1968. De revolutionaire ontw ikke
lingen op technisch-, econom isch-, so
ciaal- en scheepvaartpolitiek gebied zul
len —  als niet snel doeltreffende m aat
regelen worden genom en —  ten nadele 
werken van de concurrentiepositie van 
de N ederlandse koopvaardijvloot ten op
zichte van andere zeevarende landen.

Wil de scheepvaart haar econom ische be
tekenis voor ons land handhaven dan 
vergt dit niet alleen grote investeringen, 
doch tevens een gecoördineerd beleid en 
een gezam enlijke aanpak van research 
en overleg op nationaal en internatio
naal niveau. Om dit collectieve beleid 
doeltreffender te m aken is in de op 24 
februari 1971 in Den H aag gehouden ge
zam enlijke ledenvergadering van de 
K N RV  en de Raad van Bestuur voor de 
Zeevaart besloten tot bundeling van de 
beide organisaties. De w erkzaam heden 
—  naar specialisatie ingedeeld in Com- 
m ercieel-Econom ische Raad, O peratio
nele Raad Schepen en Sociale Raad —  
w orden in één verband uitgevoerd door 
de Kon. N ed. Redersvereniging. De on- 
derhandelingen met de w erknem ersorga
nisaties inzake loon- en arbeidsvoorw aar
den voor het grootste deel van de G ro
te H andelsvaart zullen evenwel als voor
heen w orden gevoerd door de Raad van 
B estuur voor de Zeevaart als gem ach
tigde van de w erkgeversbonden. Aldus 
de heer H. Reuchlin, voorzitter van de 
vereniging tijdens een in „N ieuw spoort” 
gehouden persbijeenkomst.

Voorziene groei

V oor het zeevervoer voorziet „T P  2000", 
een onlangs in de publiciteit gebrachte 
toekomstvisie van het M inisterie van 
V erkeer en  W aterstaat, een groei van de 
w ereldgoederenstroom  van 2.3 m iljard 
ton in  1970 to t 9.2 m iljard ton in het

jaar 2000. De vraag naar scheepsruim te 
zal volgens deze prognose in die periode 
toenemen van 205 mln. brt tot 460 mln. 
brt. Ook de luchtvaart zal zich volgens 
„T P  2000” in de kom ende 30 jaar m oe
ten aanpassen aan een geweldige expan
sie, zowel in het personen- als goederen
vervoer door de lucht. De investeringen, 
nodig voor de aanpassing aan die toe
komstige ontwikkeling, hebben nu reeds 
geleid tot uitbreiding van het Staats- 
aandeel in het kapitaal van de KLM 
van ca. ƒ 1 57.—  mln. tot ca. ƒ 357.—  
mln. (een deelneming van 70 pet) en 
een kredietgarantie door de Staat van 
ƒ 200.—  mln. De Staat bevordert der
halve de actieve investeringen, w aar
naast hij door de hogere investeringsaf
trek voor de luchtvaart ( 2 X 8  pet), het 
verkrijgen van een groter afschrijvings- 
potentieel mogelijk m aakt en dus in ver
sterkte m ate hetzelfde doel dient.

De N ederlandse scheepvaart dekt —  
zonder enige overheidssteun —  ruim  35 
pet van het structurele tekort op onze 
handelsbalans. O ndanks het feit dat deze 
bijdrage vijf maal zo groot is als die 
van de luchtvaart, steekt —  nationaal ge
zien —  de positie van de N ederlandse 
scheepvaart, zowel wat de mogelijkhe
den voor de financiering als voor de in
vesteringsaftrek ( 2 X 5  pet) betreft, 
wel sterk af bij die voor de luchtvaart.

Investering uitgehold door inflatie

Voor scheepvaart en luchtvaart beide 
geldt dat zij in weerwil van de voort
durende inflatie en de daarm ee sam en
gaande kostenstijgingen —  zoals de 
voordurend stijgende nieuwbouwprijzen, 
verhogingen van reparatie-, survey- en 
bunkerkosten, etc. —  hun produktieap- 
paraat moeten vervangen door veel gro
tere en ook veel kostbaarder eenheden. 
Voor de scheepvaart zijn daarbij twee 
factoren extra belastend. Ten eerste de 
aanpassing aan de zich in de kom ende 
jaren sterk wijzigende goederenstromen, 
wat bij iedere wijziging een heroriënta
tie op en een aanpassing aan de nieuwe 
soort lading zowel als de specifieke om 
standigheden in het nieuwe vaargebied 
betekent. Ten tweede een stijgende vraag 
naar gespecialiseerd vervoer met voor 
dat vervoer speciaal gebouwde schepen, 
wat wederom grote investeringen vraagt, 
w aaraan kostbaar technisch- en econo
misch vooronderzoek vooraf moet gaan.

Interne maatregelen
De N ederlandse zeescheepvaart heeft in 
het recente verleden zelf een aantal be
langrijke m aatregelen genomen. Zo ver

zocht het bestuur van de KNRV de 
heer Oyevaar een studie te maken van 
de positie van de N ederlandse koopvaar
dij, die zou kunnen dienen als uitgangs
punt voor een nadere beleidsbepaling, 
mede met het oog op het doen van 
voorstellen aan de regering voor te tref
fen maatregelen. Hoewel bedoeld als een 
intern advies, achtte men de resultaten 
van het onderzoek en de door de heer 
O yevaar uitgebrachte aanbevelingen van 
zodanig belang, dat tot onverkorte pu- 
blikatie er van werd besloten.

D it rapport heeft ten grondslag gele
gen aan het overleg met de werknem ers
organisaties over de maatregelen die van 
de regering m oesten worden gevraagd. 
D it resulteerde in een nota inzake de 
financieel-economische problem atiek, die 
in februari 1970 aan de regering werd 
aangeboden, in juli 1970 gevolgd door 
een nota inzake het sociaal beleid. Beide 
nota’s vorm en één geheel. Op bedrijfsni
veau kwam en fusies van een aantal N e
derlandse scheepvaartm aatschappijen tot 
stand en werden de sam enwerkingsver
banden met buitenlandse rederijen uit
gebreid.

Research
De in 1969 opgerichte Stichting M ari
tieme Research verricht belangrijk eco
nomisch onderzoek en coördineert de 
technische research ten behoeve van de 
koopvaardij. H et in 1970 door de Stich
ting M aritiem e Research georganiseerde 
symposium oogstte internationaal w aar
dering. H et wetenschappelijk werk van 
de Stichting wordt door de overheid ge
steund. H et ligt in de bedoeling dat 
daarbij ook aandacht gegeven zal wor
den aan de ontwikkeling van de kern
voortstuwing voor de koopvaardij. De 
K N RV  zou de research in dit opzicht 
gaarne in een breder perspectief willen 
stellen dan tot dusver gebruikelijk was. 
H et gaat hierbij m inder om een rende- 
mentsvergelijking van verschillende vor
men van energie dan wel om paraat te 
zijn tegen de tijd w aarop in het buiten
land de koopvaardij op kernenergie be
gint over te schakelen. Deze paraatheid 
m oet zijn gericht op de mogelijkheid tot 
deelneming in deze overschakeling op 
zodanige wijze dat de com merciële en 
technische risico’s zo veel mogelijk wor
den beperkt en da t de in N ederland aan
wezige „know-how” in internationaal 
verband to t gelding kan worden ge
bracht.
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Concurrentievervalsing I
Fiscale en financiële faciliteiten  
Alle inspanningen van de bedrijfstak 
zelve zijn echter ontoereikend voor de 
oplossing van het grote probleem w aar
mee de Nederlandse koopvaardij in toe
nemende m ate wordt geconfronteerd: de 
concurrentievervalsing door fiscale en 
financiële faciliteiten die andere zeeva
rende landen aan hun handelsvloten ver
strekken. Enkele voorbeelden van stim u
lerende en steunende maatregelen die 
door de regeringen van andere landen 
zijn getroffen zijn:

Liberia:
Belastingvrijdom op inkomsten uit het 
scheepvaartbedrijf m aakt het voor de re
ders die onder Liberiaanse vlag varen 
mogelijk hun investeringen te financieren 
uit belastingvrije winst.

Engeland:
De in 1966 in Engeland ingevoerde re
geling, waarbij aan de Britse koopvaar
dij bouwsubsidies van 20 pet van de 
nieuwbouwprijs werden verleend, heeft 
een zeer gunstig effect gesorteerd.

Vrije afschrijving en onbeperkte verlies
com pensatie m aken een voortgaande 
groei van de Engelse handelsvloot m o
gelijk.

Noorwegen:
De Noorse koopvaardij kent vervroeg
de afsohrijving to t maxim aal 25 pet van 
de kostprijs, maximaal tot 50 pet van 
de winst, en daarnaast belastingvrije re- 
serveringsmogelijkheid to t 25 pet van 
de winst.

Japan:
De Japanse regering bevordert een toe
neming van de Japanse vloot die over
eenkom t met de groei van de Japanse 
overzeese handel. De Japanse reder krijgt 
extra rentesubsidie op leningen voor de 
nieuwbouw, exploitatie-subsidies in het 
verkeer tussen derde landen en afschrij
vingsmogelijkheden, gerelateerd aan de 
vrachtinkom sten.

Frankrijk:
Frankrijk verleent zijn koopvaardij niet 
alleen bouwsubsidies, m aar ook moderni- 
seringspremies, een en ander tot een maxi
mum van 10 a 12 pet van de bouwprijs. 
De Franse koopvaardijvloot zal in de pe
riode 1971/1975 in totaal ca. 430 m il
joen F r.F r. aan staatshulp ontvangen.

Amerika:
In het afgelopen jaar werd in Am erika 
de „M erchant M arine A ct 1970” aan
genom en die een vlootvernieuwing be
oogt, waarvoor 2.7 m iljard dollar aan 
bouw- en exploitatie-subsidies worden 
toegekend.

West Duitsland:
Duitse reders kunnen premies krijgen 
to t 10 pet van de nieuwbouwprijs of 
leningen tot 30 pet tegen 4 pet rente, 
terwijl tevens de mogelijkheid bestaat 
tot versnelde afsohrijving to t 30 pet van 
de kostprijs over vijf jaar.

Teneinde te bereiken dat de D uitse vloot 
niet achterblijft bij de groei van de D uit
se overzeese handel is in de ontw erp
begroting 1971 voor nieuwbouwhulp een 
bedrag van 87,5 mln. D.M . uitgetrok
ken, terwijl voorts overwogen wordt dit 
bedrag met 30 mln DM . te verhogen.

Achterstand in nieuwbouw
Bepalend voor de toekomstige omvang 
van de koopvaardijvloot is voor ieder 
land de stand van de nieuwbouwop- 
draohten. Deze worden ieder kwartaal 
door Fairplay International Shipping 
Journal gepubliceerd. H ieraan is de on
derstaande sam envatting ontleend.
Uit de gepubliceerde cijfers blijkt dat 
N ederland slechts in de sector contai
nerschepen een nieuwbouw heeft die 
meespreekt (t.w. de 5e plaats tussen 
Frankrijk en Japan). In het totaal van 
de nieuwbouw opdrachten neemt onze 
koopvaardij echter een zeer lage plaats 
in. Dit betekent dat de achteruitgang van 
het aandeel van de N ederlandse vlag in 
de wereldtonnage zal blijven voortdu
ren. Deze neergaande lijn kan slechts 
worden omgebogen indien een duide
lijke verandering in het investeringskli
m aat intreedt en op grote schaal tot de 
bestelling van schepen kan worden over
gegaan.

Voortvarendheid vereist
De N ederlandse zeescheepvaart vraagt 
geen egalisatie met de geschetste situa
ties in het buitenland, nooh m et de na
tionale luchtvaart; zij vraagt nl. niet om 
subsidies. Zij vraagt alleen om een ver
betering van haar startpositie in de con
currentieverhoudingen en bepleit daar
om met klem een snelle en zo ruim 
mogelijke invoering van de verleden 
jaar door Staatssecretaris Keyzer aangc- 
kondigde m aatregelen, die de bouw van 
nieuwe, m oderne, grote en gespeciali
seerde schepen financieel verantwoord 
doen zijn. Die m aatregelen zijn niet al
leen in het belang van de Nederlandse 
koopvaardij. Zij zijn ook verantw oord 
in het algemeen belang, gezien de ge
noem de belangrijke bijdrage aan de han
delsbalans, en gezien de im portantie voor 
ons land van de wijd vertakte toeleve- 
ringsindustrie met haar vele bedrijven die 
direct o f indirect bij de Nederlandse 
scheepvaart betrokken zijn.

Concurrentievervalsing II
V lagdiscriminatie
Een andere vorm van concurrentiever
valsing, die in ernstige m ate het we- 
reldvervoerspatroon dreigt te verstoren, 
is de vlagdiscriminatie. Dit verschijn
sel w ordt vaak —  ten onrechte —  u it
sluitend bezien als dé mogelijkheid voor 
ontwikkelingslanden om te komen tot 
de opbouw van een eigen vloot. H isto
risch gezien is het echter Amerika, die 
op deze kwalijke weg is voorgegaan, ge
volgd door een aantal Zuidam erikaanse 
landen, zoals Argentinië en Brazilië, die 
al in 1905 aanzienlijke vloten exploi
teerden, doch verzuim den hun  schepen 
tijdig te vervangen. De Argentijnse vloot

Orderbestand per 31 oktober 1970 (X  ntln. dwt)

Land van Registratie Totaal Tankers Bulkcarriers Droge lading

Con
tainer

> 150.000 <150.000 OBO Overige schepen Overif

1 Liberia ............................. 24.7 12.9 1.2 4.7 4.8 0.2 0.9
2 Engeland ........................ 19.4 9.3 1.5 3.1 3.7 1.0 0.8
3 Noorwegen .................... 18.8 10.3 1.2 4.0 2.8 0.1 0.4
4 Japan ............................ 11.4 8.0 0.2 0.7 1.8 0.2 0.5
5 Frankrijk ........................ 6.5 4.7 0.2 0.9 0.2 0.2 0.3
6 Amerika ........................ 6.4 3.8 1.5 — 0.2 0.8 0.1
7 Griekenland ................ 4.9 1.8 0.4 0.3 1.3 0.1 1.0
8 Spanje ............................ 4.6 2.0 0.6 1.0 0.8 — 0.2

West-Duitsland ............ 3.9 0.2 0.6 0.2 1.5 0.5 1.0
Italië ................................. 3.1 1.4 0.2 1.2 0.2 — 0.1
Rusland ........................ 2.4 0.2 0.7 _ 0.2 — 1.3
Polen ............................ 1.1 — 0.2 _ 0.8 _ 0.1
Nederland .................... 0.7 0.3 0.1 _ _ 0.2 0.1
Rest v. d. Wereld ........ 24.0 11.3 3.3 3.0 2.6 0.5 3.2

Totaal ............................ 131.9 66.2 11.9 19.1 20.9 3.8 10.0

B ron: Fairplay 1970 — Nrs. 4.553 & Quarterly 25.

S. en W. — 38e jaargang no. 6 —  1971 135



bijvoorbeeld behoort tot één van de 
meest bejaarde vloten ter wereld. G e
heel anders ligt het voor de jonge ont
wikkelingslanden, die bij de opbouw van 
hun vloten als „in fan t industry” alle 
steun verdienen. De N ederlandse reders 
erkennen volledig het recht van de ont
wikkelingslanden op deelneming aan het 
wereldvervoer m et een eigen vloot, ope
rerend volgens gezonde econom ische be
ginselen. Gezien de geheel andere struc
tuur van hun problem atiek verdienen de
ze landen dat wij ze financieel en tech
nisch bijstand verlenen. N ederland is ze
ker voorstander van opnem ing van de
ze landen in de conferences. Deze pun
ten zijn dan ook van N ederlandse zijde 
onderschreven in het Shipping Com m it- 
tee van de U N C TA D  en, begin van deze 
m aand, in de M inisters C onferentie in 
Tokio. Ladingreservering voor de eigen 
vlag echter leidt —  ongeacht door welk 
land toegepast —  tot stijging van de 
vervoerskosten en ontw richt op den

duur een efficiënt en economisch ver
voer, zulks tot schade van alle betrok
kenen.

N aast de vlagdiscrim inatie door de V er
enigde Staten en een aantal Zuidam e- 
rikaanse landen, nemen ook de Oost
b lok lan d en  hun toevlucht tot deze heil
loze scheepvaartpolitiek. In dit verband 
mag er op  gewezen worden dat de 
USSR-handelsvloot in zeven jaar ver
dubbelde en in 1970 met 15 mln. brt de 
zesde plaats op de wereldranglijst in
nam.

Retorsiewet
Als uiterste middel tegen déze uitwas 
m oet de begin 1970 door de regering inge
diende Retorsiewet Zeescheepvaart wor
den gezien. Helaas is het zo, dat er 
rond  deze retorsiew et tal van misvat
tingen zijn ontstaan, die in het algemeen 
voortspruiten uit de vrees die bij som 
migen heerst, nl. dat met deze wetge
ving w ordt beoogd het de ontw ikkelings

landen moeilijker of onmogelijk te m a
ken een eigen handelsvloot tot ontw ik
keling te brengen —  N iets is m inder 
waar!

Alle zeevarende landen, to t nu toe met 
uitzondering van N ederland en België, 
hebben het nut ingezien van de moge
lijkheid gezamenlijk in het uiterste ge
val een afw eerm aatregel te kunnen tref
fen, op grond w aarvan zij een overeen
komstige wet hebben aanvaard. Hopelijk 
zal —  na de gedragslijn die in de M inis
ters C onferentie te Tokio is opgesteld 
t.a.v. de wijze w aarop de zeevarende 
landen gezamenlijk de vlagdiscrim inatie 
tegemoet zullen treden —  ons parlem ent 
bij de verdere behandeling dit wetsont
werp positief beoordelen en spoedig tot 
wet verheffen. Alleen dan kan —  juist 
op grond van de preventieve werking 
die door de m ogelijkheid to t gezam en
lijke afweer w ordt verkregen —  ook deze 
vorm van concurrentievervalsing w orden 
beperkt.

NIET-DESTRUCTIEVE
ONDERZOEKM ETHODEN

Akoestische emissie
In m etalen, welke aan rek onderhevig 
zijn, treden inwendige uitbarstingen van 
geluidsenergie op. Deze geluidsgolven, 
welke met akoestische emissies worden 
aangeduid, ontstaan, w anneer een vaste 
stof (als regel een metaal) een plastische 
deform atie ondergaat.

Aan dit verschijnsel w ordt door verschil
lende research-centra over de gehele we
reld ruim e aandacht geschonken en de 
eerste berichten over de aanwezigheid 
van akoestische emissies in vaste stoffen 
werden, voor zover ons bekend, in 1953 
gepubliceerd.

W aarom  w ordt er zoveel aandacht aan 
het optreden van akoestische emissies ge
wijd?

Wel, met (Je bekende technieken van niet- 
destructief m ateriaalonderzoek kunnen 
wel afwijkingen, bijvoorbeeld scheuren, 
in vrijwel alle vaste stoffen w orden aan
getoond, m aar dan zijn die afwijkingen 
reeds aanwezig en de afm etingen hiervan 
kunnen zelfs al grote vorm en hebben 
aangenom en.

Met akoestische emissie is het echter m o
gelijk geworden, het ontstaan van scheu
ren, o f zelfs nog een stap eerder, nl. de 
deform atie in het m ateriaal, veroorzaakt 
door een belasting in dit m ateriaal, waar 
te nem en. M et andere w oorden, ontstaat 
er ergens in een constructie, bijvoorbeeld 
een brug, o f in een drukvat, een kern- 
reactorvat, een vliegtuigvleugel, een pijp
leiding of dergelijke een zodanige belas- 
tingstoestand, dat het m ateriaal te sterk 
w ordt belast en daardoor gaat vervorm en 
of zelfs scheuren, dan kan met gebruik
m aking van m iddelen to t detecteren van 
de akoestische emissies een inform atie

over deze toestand w orden verkregen. 
Deze inform atie kan dan als waarschu- 
wingssignaal w orden toegepast.

De toepassing van detectie-apparatuui 
voor akoestische emissies beperkt zich 
misschien m om enteel nog in de eerste 
plaats to t research-laboratoria, m aar wij 
menen toch op de mogelijkheden van 
deze m ethode van niet-destructief onder
zoek te moeten attenderen.

D aar er in het N ederlands nog geen pu- 
blikatie over de akoestische emissie-tech- 
niek is verschenen, kan men op aanvraag 
bij de firm a Lindeteves-Jacoberg N.V. te 
A m sterdam  een opgave verkrijgen van de 
in het buitenland verschenen literatuur 
over dit onderwerp.

H et is bekend, dat in vaste stoffen, welke 
aan rek w orden blootgesteld, geluiden op
treden, welke door deze rek w orden ver
oorzaakt. H et is nog niet duidelijk aan 
welk natuurkundig  verschijnsel deze ge
luiden ten grondslag liggen en er zijn ver
schillende theorieën hierover opgebouwd. 
Wij willen hierop echter niet nader in
gaan en slechts volstaan m et het vaststel
len, dat deze geluiden daadwerkelijk zijn 
aangetoond.

Deze geluiden, o f laten we liever zeggen, 
deze akoestische emissies doorlopen het 
m ateriaal en kom en ook aan het opper
vlak van dit m ateriaal. P laatst men nu op 
dit oppervlak opneem -apparatuur, een 
soort m icrofoon, dan kunnen deze akoes
tische emissies w orden waargenomen.

Een detectie-eenheid voor akoestische 
emissie d ient dus in de allereerste plaats 
uit een goed opneem -elem ent te bestaan. 
D it opneem -elem ent is als regel een piëzo- 
elektrisch element.

W anneer op het te onderzoeken m ateriaal 
1 opneem -elem ent w ordt geplaatst, dan 
kan het m om ent van scheurvorm ing wor
den w aargenom en, doch het is tevens

mogelijk de scheurgroei verder te volgen, 
door de akoestische emissies te registre
ren.

H et piëzo-elektrisch elem ent zet de me
chanische (geluid-)golven om in elektri
sche pulsen en deze pulsen w orden ge
b ru ik t om de opgenom en signalen op 
verschillende m anieren te verwerken.

Bij breukproeven kan bijv. de hoeveel
heid akoestische emissies per seconde 
worden gem eten, om hierm ede na te gaan, 
onder welke om standigheden en op welk 
m om ent de meeste akoestische emissies 
optreden. Doch ook kunnen de signalen 
worden getotaliseerd, om  op deze m anier 
een waarschuwingssignaal te  verkrijgen, 
wanneer de gevarengrens w ordt over
schreden.

M aakt m en gebruik van 1 opneem -ele
m ent (in de Engelse literatuur spreekt 
men van transducers), dan w ordt er wel 
inform atie verkregen, dat er ergens 
scheurvorm ing optreedt, doch de plaats 
hiervan is niet makkelijk te bepalen. 
W orden er 2 of 3 opneem -elem enten ge
bruikt, dan is het echter wel mogelijk, 
de richting van het optredende defect en 
daardoor ook de plaats vrij nauwkeurig 
vast te stellen.

De door plastische deform atie van het 
m ateriaal optredende geluidsemissies lig
gen in het ultrasone gebied, d.w.z. dat 
hun frequentie boven de 20.000 H erz 
ligt. Het is nog niet duidelijk in welk 
frequentie-gebied de meeste akoesti
sche emissies kunnen worden w aarge
nom en, daar door sommige onderzoekers 
wordt gesproken over m eetfrequenties 
van 100 to t 300 kH z, doch door anderen 
w ordt gewerkt m et frequenties van m eer 
dan 1 M Hz.

De D unegan-detectie-apparatuur is bruik
baar in het frequentiegebied van 100 kH z 
to t 3 M Hz.
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N E D E R L A N D S E  V E R E N IG IN G  V A N  T E C H N IC I  O P  S C H E E P V A A R T G E B IE D

Programma van lezingen en excursies voor voorjaar 1971

De reeds aangekondigde lezingen van ir. E. Vossnack betreffende „Containerschepen" kunnen helaas niet doorgaan.

23 m aart ’71 (di)
Groningen

25 m aart ’71 (do) 
Rotterdam
26 m aart ’71 (vr) 
Amsterdam
21 april ’71 (wo) 
JA A R 
V ERG AD ERIN G  
Aanvang 10.00 uur

a. Oude scheepsbouw/scheepvaart
b. Moderne berekeningsmethoden, door dr.
A. H. J. Prins, directeur van het Instituut voor 
Culturele Antropologie van de Universiteit te 
Groningen en ir. N. T. van Harpen, Weten
schappelijk Medewerker van de Technische 
Hogeschool Twente.
De stabiliteit van zeiljachten, door ir. N. T. van 
Harpen.

idem

Jaarvergadering aan boord van de Pieter Ca- 
land van de Spidodienst.
Na de jaarvergadering wordt met de Pieter 
Caland naar het Europoortgebied gevaren voor 
een demonstratie van de nieuwe havensleep
boten met Voith Schneider propellers. 
Koffietafel aan boord.

mei *71

N.B.

Door de heer H. A. van Leeuwen zal een voor
dracht met lichtbeelden worden gehouden. 
Onderwerp: Toepassing van en ervaring met 
Schneider propellers bij sleepboten, 
yrije keuze onderwerp voor elk der afdelingen.

De aandacht wordt gevestigd op de wijzigingen in data en lezingen 
welke hierboven zijn vermeld.
Bovendien zal van elke vergadering o f andere bijeenkomst aan 
leden en begunstigers een convocatie worden gezonden.

Het bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve men dus alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

Het bestuur verzoekt leden welke wensen of ideeën hebben betreffende voordrachten, lezingen, films en/of excursies voor het volgende 
seizoen, deze aan bet secretariaat, Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam-2, kenbaar te willen maken.

B A L L O T A G E

De volgende heren zijn voor het Gewoon 
Lidmaatschap de Ballotage-Commissie ge
passeerd

A. M. L. BORGHANS, Expert Werktuig
kunde Scheepvaart Inspectie, ’s-Graven- 
hage, Vincent van Goghplein 10, Krim
pen a. d. Lek.
Voorgesteld door D, Bakker ing.

Ir. C. J. M. BROUWERS, e.i„ Directeur N.V. 
Electrotechnische Industrie A. de Hoop, 
Rotterdam, Natalstraat 13, Bolnes, 
Voorgesteld door C. M. van Krieken.

H. HILBERINK, Afgest. H.T.S. afdeling 
Scheepsbouwkunde; Chef Bedrijfsbureau 
Aan- en Afbouw Verolme Dok- en 
Scheepsbouw Mij. N.V., Rotterdam, 
Dirk Schaferplein 134, Schiedam. 
Voorgesteld door ir. W. A. Th. Bik.

B. R. M. HULSMAN, Afgest. H.T.S. afde
ling Elektrotechniek; Promotor afd. 
Scheepvaart en Hijswerktuigen bij Tele- 
mecanique N.V., Haarlem, Jozef Israëls- 
straat 25, Lisse.
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing.

J. C. DE JONG, Afgest. H.T.S. afd. Elektro
techniek; Directeur Electro-Industrie S. 
Bakker N.V., Sliedrecht, Peulenlaan 8, 
Hardinxveld-Giessendam.
Voorgesteld door J. F. J. Courrech Staal.

O. DE JONG, Engineer Surveyor to Lloyd’s 
Register of Shipping, Rotterdam, Groen 
van Prinstererlaan 104, Vlissingen. 
Voorgesteld door A. Jacobs.

M. A. DE KLEYN, Oud-Scheepwerktuig- 
kundige (met diploma B); Assistent-Be- 
drijfsleider bij De Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij N.V., Plutopad 
2, Spijkenisse.
Voorgesteld door A. Rothman.

H. W. KOPPE, Afgest. H.T.S. afd. Werktuig
bouwkunde; Hoofd Technische Dienst 
Scheepvaartbedrijf P. A. van Es & Co.,

Rotterdam, Govert Flinckstraat 18, Rid
derkerk.
Voorgesteld door G. de Jong.

D. E. KRIJGSMAN, Bedrijfsleider J. Ver- 
heul/Metacenter en Rotterdams Mari
tiem Expertisebureau N.V., Rotterdam, 
Courzandseweg 34, Rotterdam-22. 
Voorgesteld door J. A. Dros.

J. LINDEMAN, Afgest. H.T.S. afd. Werk
tuigbouwkunde; Scheeps- en Werktuig
kundig expert, Merelhoven 30, Capelle 
a.d. IJssel.
Voorgesteld door H. Romers.

P. MANGELAARS, Expert General Super
intendence Company Ltd., Pierrelaan 9, 
2160 Brecht (België).
Voorgesteld door J. Ch. Schoutens.

L. VAN OOSTVEEN, Adviseur Scheeps- 
Meet- en Regeltechniek etc., Straatweg 
177, Rotterdam-13.
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing.

J. POLDERMAN, Ship Surveyor to Lloyd’s 
Register of Shipping, President Roose- 
veltlaan 117, Vlissingen.
Voorgesteld door J. G. F. Warris.

L. A. PUNT, Oud-Scheepswerktuigkundige 
(met diploma C); Chef afdeling Machi
nebouw, Niehuis & Van den Berg's 
Scheepsreparatiebedrijf N.V., Esdoom- 
laan 76, Rozenburg.
Voorgesteld door H. Evers.

J. M. SCHOT, Afgest. H.T.S. afd. Werktuig
bouwkunde; Hoofd Verkoop Van der 
Giessen Werktuigenfabriek, Krimpen a.
d. IJssel, Graaf Dirkstraat 15, Slikker
veer.
Voorgesteld door J. Blonk.

R. G. SPLIETHOFF, Inspecteur Technische 
Dienst Spliethoffs Bevrachtingskantoor 
N.V., Rotterdam, Wilhelminastraat 51, 
Berkel (Z.H.).
Voorgesteld door J. G. F. Warris.

Ir. J. STAPEL, s.i., Ingenieur Medewerker 
NSS-TNO, Delft, Floris de Vijfdelaan 
260, Vlaardingen.
Voorgesteld door ir. W. Spuyman.

H. J. TIJSTERMAN, Afgest. H.T.S. afd. 
Elektrotechniek; Hoofd Scheepsafdeling 
Eekels N.V., Kerkstraat 19, Hoogezand. 
Voorgesteld door A. J. B. Eekels.

J. W. VERWEIJ, Surveyor to Lloyd’s Regis
ter of Shipping, Meent 21, Leerdam. 
Voorgesteld door A. Jacobs.

TH. P. WINDE, Scheepsbouwkundige afd. 
Ontwerpen Verolme Ver. Scheepswer
ven, Rozenburg, Eikenlaan 25c, Spijke
nisse.
Voorgesteld door ir. H. Rijksen.

Ir. C. WITTEMAN, w.i., Engineer Surveyor 
to Lloyd’s Register of Shipping, Rondo 
3, Krimpen a. d. IJssel.
Voorgesteld door J. G. F. Warris.

H. J. ZEELT, Directeur Technische Zaken 
Technische Handelmaatschappij Hollin- 
da N.V., ’s-Gravenhage. Krimkade 69, 
Voorschoten.
Voorgesteld door C. W. van Cappellcn.

De volgende heren werden voorgesteld als 
belangstellende:

P. B. BASTIAAN, Directeur/Eigenaar „Ba- 
dotherm” —  Fabriek van Meet- en Re- 
gelinstrumenten, Papendrecht, Noorden- 
dijk 229, Dordrecht.
Voorgesteld door P. Flipsen, J. A. van 
de Grift en W. van der Laan.

L. W. BLOK, Aannemer-Bouwkundige, Sta
tenweg 187a, Rotterdam-4.
Voorgesteld door H. Advocaat, J. S. W, 
Raap en S. F. Verbeek.

F. H. BOUWS, Directeur Logisterion — 
Centr. v. het elektr. rekenen — Rotter
dam, Van Eeghenstraat 27, Amsterdam. 
Voorgesteld door A. G. van den Berg 
ing., J. Holster en D. B. Mollenvanger.

J. VAN DOORN, Procuratiehouder SEAM 
(Scheepvaart- en Agentuurmij) N.V., 
Schubertlaan 129, Rotterdam-13. 
Voorgesteld door J. C. W. Hamann, D. 
C. M. Touw en ir. D. J. E. M. Touw.

C. VAN DER JAGT, Directeur Ontwerp
bureau & Handelsfirma C. van der
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Jagt, Barendrechl, Mr. Treubstraat 20, 
Ridderkerk.
Voorgesteld door L. W. Annyas, ir. J. 
N. Joustra en W. P. Stiekema ing.

H. VAN LIEFLAND, Commercieel Verte
genwoordiger Shell Nederland Verkoop
maatschappij N.V. (Bijkantoor Rotter
dam), Coosenhoekstraat 59, Vierpolders. 
Voorgesteld door W. Huizer, H. O. Sliep 
en G. P. A. van Wieringen.

W. H. TIELROOY, Commercieel Vertegen
woordiger Shell Nederland Verkoop
maatschappij N.V. (Bijkantoor Rotter
dam), Kijkduinsestraat 886, Kijkduin. 
Voorgesteld door ir. H. Kapsenberg, H.
O. Sliep en G. P. A. van Wieringen ing.

J. J. VAN WIERINGEN, Hoofdvertegen
woordiger Nimeta. N.V., Rotterdam, 
Hofsingel 37, Vlaardingen.
Voorgesteld door G. P. A. van Wierin
gen ing., J. H. van Wely en W. P. Stie
kema ing.

Toegetreden als jiinior-lid:

C. H. M. KRAMERS, Studerende aan de
H.T.S., Rotterdam, afd. Werktuigbouw
kunde. Zijdewindestraat 84b, Rotter- 
dam-3003.
Voorgesteld door ir. Sj. Hengst.

J. W. J. VAN SCHOONEVELD, Studerende
a. d. H.T.S,, Rotterdam, afd. Scheeps- 
fcouwkunde, Loggerstraat 3, Nieuw Lek- 
kerland.
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing.

C. B. P. SMIT, Studerende a. d. H.T.S., Rot
terdam, Abeel weg 292, Rotterdam-12. 
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing.

Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied

A F D E L IN G  „ R O T T E R D A M "

Notulen van de vergadering van de afdeling 
„Rotterdam", gehouden op donderdag 25 
februari 1971 om 20.00 uur in de sociëleits- 
zaal van de vereniging, 3e verdieping van liet 
Grooiltandelsgebouw, Stationsplein 45 te 
Rotterdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: 3 spre
kers, 3 bestuursleden, 1 begunstiger, 25 ge
wone leden, 1 belangstellende, 1 juniorlid en 
12 introducés.

AG EN D A:

1. Opening.

2. Notulen van de vergadering d.d. 28 ja
nuari 1971 (zie „Schip en Werf” no. 4 van 
19 februari 1971).

3. Aanvullende begroting 1971 en begroting 
1972 (zie „.Schip en W erf’ no. 4 van 19 
februari 1971).

4. Voordrachten toegelicht met lichtbeelden, 
door de heren ir. A. W. Ruys, ir. J. Hol- 
trop en A. Koops van het Nederlandsch 
Scheepsbouwkundig Proefstation te Wa- 
geningen.

a. Inleiding door de heer ir. A. W. Ruys.
b. Scheepsontwerp en Scheepsanalyse 

met behulp van de computer, door de 
heer ir. J. Holtrop.

c. Lijnvaartsimulatie door de heer A. 
Koops.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Voorzitter: prof. ir. J. H. Krietemeijer.

1. Om 20.15 uur opent de voorzitter met een 
welkomstwoord en speciaal aan de spre
kers van deze avond, de vergadering. Hij 
merkt op, hoewel de opkomst kleiner is 
dan hij gewoonllijk gewend is, dat de 
aanwezigen ongetwijfeld allen grote be
langstelling zullen hebben voor de te be
handelen onderwerpen.

2. Nadat geen van de aanwezigen enige 
aanmerking heeft, worden de notulen van 
de vergadering d.d. 28 januari 1971, 
goedgekeurd en ondertekend.

3. Ook op de aanvullende begroting 1971 
en op de begroting 1972 heeft geen van 
de aanwezigen aanmerkingen, zodat deze 
met algemene stemmen worden goedge
keurd. De heer Joustra merkt op dat het 
opschrift boven de tweede kolom van de 
begroting beter gelezen kan worden als 
„Voorlopige uitkomst 1971” in plaats 
van „Voorlopige begroting 1971".

4. De volgende overleden leden worden op 
de gebruikelijke wijze herdacht:
J. Knijper, op 30 januari 1971 overleden 
te Haarlem in de leeftijd van 83 jaar, 
Oud-Technisch Inspecteur Compania Ar- 
gentina de Navegacion.
Tli. J. de Jager, op 12 februari 1971 over
leden te Rotterdam in de leeftijd van 53 
jaar, technisch expert Verzekerings-Maat- 
schappij „Providentia”, afd. Machine- 
breuk te Amsterdam.
P. Smit, op 13 februari 1971 overleden te 
Slikkerveer in de leeftijd van 59 jaar. 
Manager Maasmolen Maatschappij N.V., 
Zuidland.
P. J. Feteris, op 22 februari 1971 over
leden te ’s-Gravenhage in de leeftijd van 
80 jaar, vice-admiraal b.d., Vertegen
woordiger van „The Sperry Gyroscope 
Company", Londen en New York en van 
de „Automatic Telephone and Electric 
Company Ltd.” te Londen.

5. Ir. Ruys licht in zijn inleiding het inscha
kelen van de computer als hulpmiddel bij 
het Scheepsontwerp toe.
Ir. Holtrop vertoont technische- en econo
mische rekenresultaten van N.S.P.-pro
gramma’s voor scheepsontwerpen en ana
lysen voor vrachtschepen. Deze worden 
nader toegelicht aan de hand van tabel
len en grafieken.
De heer Koops geeft aan de hand van 
schema’s en voorbeelden een uiteenzet
ting van het doel en de mogelijkheden 
van het N.S.P. lijnvaartsimulatieprogram- 
ma.
Aan de discussie wordt deelgenomen door 
de heren: ir. Joustra, ir. Van Glinsteren, 
Peterse, ir. Korteweg, ir. Langelaar, ir. 
Keers, Punt ing., ir. Rijksen en prof. ir. 
Krietemeijer.

6. Bij de rondvraag blijkt geen van de aan
wezigen het woord te verlangen.

7. Om 22.45 uur sluit de voorzitter onder 
dankzegging aan de heren van het Neder
landsch Scheepsbouwkundig Proefstation 
voor de interessante voordrachten de ver
gadering.
De voorzitter spreekt de hoop uit in de 
toekomst nog eens een beroep op deze 
heren te mogen doen voor het houden 
van een voordracht voor de vereniging.

N IE U W S B E R IC H T E N
PERSO NALIA

A. Smit +
Op 19 februari 1971 overleed door een 
noodlottig ongeval in de leeftijd van 26 
jaar dc heer A. Smit, studerende aan de
H.T.S. te Dordrecht, afd. Scheepsbouw- 
kundc.
De heer Smit was junior-lid van de Neder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

Rectificaties
In „Schip en Werf” no. 5 van 5 maart 
1971, pagina 110, werd abusievelijk bij de 
lijst van „Ballotage” vergeten te vermelden 
dat de heer J. M. Schot is voorgesteld 
door dc heer J. Blonk.
In „Schip en W erf’ no. 4 van 19 februari 
1971, pag. 92, is o.a. opgenomen „Advies
bureau voor Bedrijfsorganisatie dr. ir. M.
G. Ydo”. Er werd vermeld dat het nieuwe 
adres luidt: Van Oldenbarneveltplaats 422- 
446 te Rotterdam. Dit moet echter zijn: 
442-446.

N.V. Internationale Nautische 
Handelmaatschappij Dordrecht, Dordrecht
Per 1 januari 1971 is de heer A. Beydals, 
op eigen verzoek, van zijn functie als 
directeur van bovengenoemde vennootschap 
om persoonlijke redenen, ontheven. Hem 
werd overeenkomstig deze wens eervol ont
slag verleend, terwijl op de op 22 januari 
jl. gehouden Algemene vergadering van 
Aandeelhouders de heer D. E. Greidanus 
in deze vacature benoemd werd.

Scheepsbouwkundig Gezelschap 
„Williani Froude”, Delft
ln een buitengewone vergadering op 11 
februari 1971 van bovengenoemd Gezelschap 
is het bestuur als volgt samengesteld: de 
heer G. Langelaar jr., president, mejuf
frouw R. Torenstra, secretaresse-penning- 
meesteresse, dc heer J. A. Keuning, com
missaris en de heer A. Pronk, commissaris.

Geveke & Groenpol N.V.. Amsterdam
Bij besluit van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders, gehou
den op 29 december 1970, werd de heer 
ir. C. J. van Suylen benoemd tot lid van 
de Raad van Bestuur van bovengenoemde 
vennootschap.
De heer Van Suylen is directeur van de 
Steenkolen-Handelsvereniging N.V., te 
Utrecht en blijft onveranderd belast met 
de leiding van de groep „Technische Handel 
en Installatie”.

I.indeteves-Jacoberg N.V., Amsterdam
Met ingang van 22 februari 1971 is het 
adres van bovengenoemde vennootschap ge
wijzigd in: Joan Muyskenweg 14, postbus 
7388 te Amsterdam. Dit betreft Afdeling 
Motoren/Scheepsuitrusting. Het telefoon
nummer is 020-92 89 55. Telexnummer:
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11029. Ook alle magazijnen zullen dan aan 
dit adres gevestigd zijn, waarmede het 
adres: Van Diemenstraat 2 komt te ver
vallen.
Het nieuwe pand is gelegen naast het 
Euromotel, aan de autoweg Amsterdam- 
Utrech;.

M ctaalinstituui TNO , Delft
Met ingang van 1 april 1971 zal ir. J. 
Louwerenburg benoemd worden tot leider 
van het Centrum voor Metaalbewerking. 
De heer Louwerenburg is thans senior
adviseur coördinator voor opdrachten uit 
dc metaalindustrie (excl. scheepsbouw) bij 
het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie 
dr. ir. M. G. Ydo te Amsterdam.
Hij volgt in zijn nieuwe functie ir. J. L. 
Remmerswaal op, die onlangs werd be
noemd. tot onderdirecteur van het Metaal- 
instituut TNO, belast met de coördinatie 
van het werk van dc produktie-technische 
afdelingen (Centrum voor Metaalbewerking, 
Gieterijcentrum, Lassen en Solderen, Op
pervlaktebehandeling).
Dc benoeming van ir. Louwerenburg kan 
worden gezien als een verdere stap in de 
richting van de multidisciplinaire benade
ring van de bedrijfsproblemen die door het 
Metaalinstituut en het Centrum voor Me
taalbewerking wordt voorgestaan. Nog meer 
dan voorheen zal men bij de invoering van 
onderzoekresultaten in het bedrijfsleven dan 
ook aandacht besteden aan de bedrijfs
organisatorische en -economische conse
quenties hiervan.

Sperry Marine- Systems Division, 
Vlaardingen
Met ingang van 8 februari 1971 zijn de 
telefoonnummers: 35 47 14 en 35 49 63 van 
bovengenoemd bedrijf gewijzigd in 35 41 44 
(4 lijnen).

N.V. H andelmaatschappij Smitfort, 
R otterdam
Bovengenoemde vennootschap zal op 25 
maart a.s. haar 25-jarig bestaan herdenken. 
Op deze dag zal van 16.00-18.00 uur een 
receptie worden gehouden in het Rijnhotel, 
Schouwburgplein 1 te Rotterdam.

1HC Holland breidt activiteiten uit

IHC Holland heeft onlangs een dochter
onderneming in de Verenigde Staten opge
richt, die de naam IHC Holland-Le Tour- 
neau Marine Corporation zal dragen. De 
onderneming, die deel zal uitmaken van 
de offshore divisie van het IHC-concern, 
zal kantoor houden in Kilgore, Texas.

IHC Holland-Le Tourneau Marine Corpo
ration is het resultaat van een samenwer
kingsovereenkomst, die IHC Holland heeft 
gesloten met de heer Richard L. Le 
Tourneau, een bekend specialist in de 
offshore olie-industrie uit Texas.

De heer Le Tourneau, die meer dan 30 jaar 
ervaring heeft in het ontwerpen en bou
wen van materieel voor de olie-industrie, 
zal de directie van de nieuwe maatschappij 
voeren. Naast de Amerikaanse technici die 
zijn aangetrokken, zal ook de offshore- 
divisie van IHC Holland specialistisch per
soneel leveren.

Via deze nieuwe vestiging zal IHC Holland 
mettertijd een nieuw type booreiland intro
duceren. De bouw zal steeds zo dicht 
mogelijk plaatsvinden bij het gebied waar 
het booreiland moet worden ingezet, ten
einde transport- en verzekeringskosten te 
drukken.

Lift-on/lift-of> eontainerdienst Noordzee 
Veerdiensten in oktober van start
Noordzee Veerdiensten (North Sea Fer- 
ries) N.V. zal haar nieuwe lift-on/lift-off 
eontainerdienst tussen Rotterdam en. Huil 
in oktober van dit jaar openen. Aanvanke
lijk zou deze in september 1970 van start 
zijn gegaan, maar een vertraging bij de 
afbouw van de 35 tons brugkraan in het 
Queen Elizabeth Doek te Huil maakte dit 
onmogelijk.

Er liep hierdoor ook een achterstand op 
bij het charteren van de schepen met de 
juiste cellen-indeling, die op de nieuwe 
dienst zullen worden ingezet. Aldus deelde 
de heer I. M. Churcher, directeur van Noord
zee Veerdiensten N.V. mee.
Dc lift-on/lift-off eontainerdienst tussen 
Rotterdam (Europe Container Terminal) en 
Huil (Queen Elizabeth Doek) zal nu worden 
geopend door de Norbank (1400 ton dwt), 
de vroegere Bison, die in 1961 in Ardrossen 
werd gebouwd. Het schip heeft een capaci
teit voor 91 ISO-containerr. van 20 voet. 
Een tweede schip zal later de geplande 
vijf afvaarten per week in beide richtingen 
mogelijk maken.

De nieuwe dienst betekent voor Noordzee 
Veerdiensten (North Sea Ferries) N.V. een 
aanvulling op haar dagelijkse roll-on/roll- 
off veerdienst tussen Rotterdam/Europoort 
en Huil met de Norwave, de Norwind en 
de Norcape. Deze schepen bieden 10 af
vaarten per week in beide richtingen.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor hel doctoraal examen voor 
werktuigbouwkundig ingenieur 
J. W. Lubberhuizen, Oss; P. van Baardwijk, 
Voorschoten; P. B. lansen, ’s-Gravenhage; 
A. M. Besuijen, Delft; J. de Geus, Rijswijk; 
J. van der Sande, Oegstgeest; H. 1. de 
Groot, Delft; R. B. C. Koopman, Delft; 
F. L. Schepers, Delft; G. H. van Nieuwen
huizen, Delft; A. J. Klein Breteler, ’s-Gra- 
venhage; C. A. Zandvliet, Delft; H. G. 
Roelofsen, Zeist; J. Buis, Delft; S. C. van 
Waalwijk van Doorn. Delft; J. W. Dubbel
dam, Katwijk aan Zee; G. R. ter Haar, 
Haarlem; D. van den Bergt Velp; P. 
Lemaire, Delft; H. J. Nortier, Delft; G. J. 
van Benten, Zaandijk; A. H. Janse, Arne- 
muiden; J. Mannak, Alblasserdam; M. J. 
F. van Waes, Brasschaat (België).

Instituut voor scheepvaart en scheepsbouw, 
Rotterdam
In februari 1971 bedroeg het aantal be
zoekers aan het museum 1699 en aan de 
bibliotheek 108. Voorts werden er 1891 
boeken uitgeleend en 249 inlichtingen ver
strekt.

Nieuwe opdrachten
Barkmeijer Stroobos N.V., Scheepswerf & 
Machinefabriek te Stroobos, heeft opdracht 
ontvangen voor de bouw van twee bin
nenvaartschepen van 1400 ton, voor West- 
berlijnse rekening.

Deze opdracht, welke via Conoship werd 
gecontracteerd, is een deelorder van een 
opdracht van tien schepen, welke deze 
Westberlijnse rederij in één keer bij Co
noship heeft geplaatst.

De voornaamste afmetingen van de sche
pen zijn als volgt: lengte o.a. 80,— m, 
breedte 9,— m, holte 2,80 m en lengte 
laadruim 58,50 m.

Ten behoeve van de voortstuwing zal een 
1000 pk Deutz dieselmotor worden opge

steld. Als hulpmotoren zullen twee klei
ne dieselmotoren dienst doen.
De oplevering van de schepen zal eind 
1971, resp. half 1972 plaatsvinden.

Tewaterlatingen
Op dinsdag 23 februari vond bij dc N.V. 
Scheepswerf en Machinefabriek De Bies- 
bosch-Dordrecht de tewaterlating plaats 
van de duwboot Colmar, welke onder 
bouwnummer 566 in aanbouw is voor de 
Compagnie Française de Navigation Rhé
nane te Straatsburg.
De Colmar is ontworpen voor de duwvaart 
op de Rijn en de Moezel en heeft de vol
gende hoofdafmetingen: lengte over alles 
25,50 m, grootste breedte 10,80 m, holte
2,65 m en diepgang 1,65 m.
De duwboot zal worden voortgestuwd door 
twee M.G.O.-dieselmotoren, elk met een 
vermogen van 950 pk bij 1350 omwente
lingen per minuut.
In het dekhuis, dat geheel flexibel is op
gesteld, zijn de keuken, het dagverblijf en 
5 tweepersoonshutten ondergebracht, waar
bij valt op te merken, dat de Colmar de 
eerste duwboot voor deze rederij is, waar
op de verblijven zijn voorzien van air
conditioning.

In de komende afbouwperiode zal het 
schip onder meer nog worden uitgerust met 
2 generatorgroepen, van elk 34 kVA, elek
trisch-hydraulische stuurmachines, een elek
trische ankerlier en een elektrische kaap
stander, waarna de boot in april 1971 aan 
de rederij zal worden opgeleverd.
Op 25 februari 1971 is met goed gevolg 
te water gelaten de sleephopperzuiger Siete, 
bouwnummer CO. 776 van Smit Kinder
dijk v.o.f. te Kinderdijk, bestemd voor 
Compania de Obras Edilicias Maritimas 
Portuarias S.A. te Panama.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 116,00 m, 
breedte 18,80 en holte 10,60 m.

De laadruiminhoud bedraagt 6000 m;i.

In deze zuiger worden geïnstalleerd: twee
2-takt, enkelwerkende Smit-Bolnes-moto- 
ren van het type V 320 D, elk met een ver
mogen van 4400 pk bij 300 omw./min; 
drie 4-takt, enkel werkende Deutz-motoren 
van het type A6M528, elk met een vermo
gen van 300 pk bij 750 omw./min; één 4- 
takt, enkelwerkende Deutz-motor van het 
type F6L514 met een vermogen van 75 pk 
bij 1500 omw./min.

De sleephopperzuiger Siete wordt ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:
>ï< I 3/3 E Drague - Haute mer Dragage 
jusqu’à 15 milles des côtes.

Proeftochten
Het motorbeunschip Meteoor, dat in de af
gelopen maanden werd gebouwd door de 
N.V. Scheepswerf- en Machinefabriek „De 
Liesbosch” te Utrecht, dochteronderne
ming van de Ballast-Nedam Groep N.V., 
is onlangs tijdens een officiële proeftocht 
overgedragen aan de rederij Vibouw-Ver- 
kaik N.V. te IJsselstein.
Het beunschip, dat een lengte over alles 
van 70,70 m heeft, een breedte van 8,72 m 
en een maximum laadvermogen van 1098 
ton, is bestemd voor het vervoeren van 
zand. Hiertoe is het schip uitgerust met een 
laadruim van 600 kubieke meter. Het la
den van het schip geschiedt met behulp 
van een zuiger; tijdens de reis naar de 
plaats van bestemming zorgen twee pom
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pen voor het draineren van de lading, zo
dat het schip bij aankomst door een grij- 
perkraan kan worden gelost. Het is ook 
mogelijk dat een zuiger het laadruim leeg
zuigt.
Om deze laatste losmethode eveneens te 
kunnen toepassen was het noodzakelijk de 
Meteoor van een schuin laadruim te voor
zien.
Aan boord is accommodatie voor twee ge
zinnen.
Voor de voortstuwing zorgt een 500 pk 
Stork-motor terwijl voorts een DAF 40 
KVA draaistroom hulpdiesel werd geïn
stalleerd.
De Meteoor is voorzien van een enkel
voudig Stabilo-roer Becker, waardoor een 
hoge manoeuvreerbaarheid wordt bereikt. 
In de brug heeft het schip ook een radar- 
installatie, echolood en bochtaanwijzer, ter
wijl eveneens een marifoon en mobilofoon- 
apparatuur werden geïnstalleerd.

Reorganisatie
De Rederij Vibouw-Verkaik N.V., waarvan 
de directie wordt gevoerd door de N.V. 
Grind- en Zandhandel v /h  T. Verkaik, werd 
eind vorig jaar opgericht als een 100 pro
cent dochteronderneming van de Ballast- 
Nedam Groep N.V. Tegelijkertijd werd be
sloten tot een reorganisatie van de zand
en grindhandel in het zuiden van het land. 
Tot 1970 was in Eindhoven onder leiding 
van de heer A. L. Rabou actief een afde
ling zand- en grindhandel, overslag- en 
kraanbedrijf van de Bouwstoffen Unie N.V. 
te Amsterdam. Deze afdeling is thans ge
heel ondergebracht in een aparte vennoot
schap, de zand- en grindhandel Vibouw- 
Verkaik N.V. die op 29 december 1970 
werd opgericht, en waarvan de directie 
wordt gevoerd door de heren A. L. Rabou 
en A. Verkaik. De heer Rabou belast zich 
met de dagelijkse leiding van de vestiging 
te Eindhoven. Ook deze N.V. is een 100 
pet dochteronderneming van de Ballast- 
Nedam Groep N.V. Voorts heeft de Groep 
al sinds geruime tijd een 50,25 pet belang 
in de N.V. Grind- en Zandhandel v /h  T. 
Verkaik te Usselstein, waarvan de heer A. 
Verkaik directeur is.

O verdrachten
Op 19 februari 1971 is overgedragen het 
motorbevoorradingsschip Lady Mariann, 
bestemd voor International Offshore Ser
vices (Liberia) N.V. te Monrovia, bouw- 
nummer 831 van Verolme Scheepswerf 
Heusden N.V. te Heusden.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 45,408 m, 
breedte 10 m, holte 4,1 m.
In dit schip werden geïnstalleerd twee 4- 
takt, enkelwerkende Polar-motoren van het 
type SF 18 VS-F, elk met een vermogen 
van 1400 pk bij 750 omw/min.
Het motorbevoorradingsschip Lady Ma
riann werd gebouwd onder toezicht van 
Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E 
• f t  Haute mer.

Verkuchte schepen
Via bemiddeling van Supervision Scheep
vaartbedrijf te Rotterdam is het m.s. 
Nimrod, toebehorend aan de heren W. 
Schuitema en D. Schothorst te Groningen 
verkocht aan kopers te St. Helier, Jersey. 
Het schip is te Delfzijl overgedragen en 
blijft onder de oude naam in de vaart.
Via bemiddeling van Supervision Scheep
vaartbedrijf is het bekende sportvisserij- 
schip Prudentia van N.V. Prudentia te 
Vlaardingen verkocht aan een nieuw op

gerichte vennootschap. Het schip zal onder 
de naam Haringvliet in de vaart worden 
gebracht en zal uitsluitend worden ge
bruikt voor dagelijkse tochten met sport
vissers. De afvaarten zullen plaatsvinden 
vanuit de haven van Middelharnis.
Via bemiddeling van Supervision Scheep
vaartbedrijf is het Noorse motorschip 
Hovin, 2250 tons dw, gebouwd 1968 in 
Polen, singledeck-type, 1600 pk Mak 
hoofdmotor met verstelbare schroef ver
kocht aan Verenigd Scheepvaart Bedrijf 
V.S.B. te Rotterdam. Het schip zal onder 
de naam Kortenaer wederom in de vaart 
worden gebracht.
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
and Trading Company is het Deense 
motorschip Karen Winther, gebouwd te 
Zaandam in 1965, 2770 tons dw, 1750 pk 
Werkspoor hoofdmotor, singledeck-type 
aan Breeships N.V., Willemstad, Curaçao 
verkocht. Het schip is overgedragen en komt 
als Breevecht in de vaart.

A.D.M. zal een Zweeds schip verlengen
De Zweedse rederij Stockholms, Rederiak- 
tiebolag Svea heeft aan de Amsterdamsche 
Droogdok-Maatschappij N.V. opdracht ge
geven haar m.s. Servus te verlengen.
Dit schip onderhoudt een lijndienst voor 
containers en trucks tussen Göteborg en 
Huil en zal op 31 juli a.s. aan de werf 
in Amsterdam-Noord arriveren. Op die 
datum zal het nieuwe 300 ton wegende 
middenstuk van ruim 20 m lengte reeds 
gereed zijn.
Het doorsnijden van de thans nog 109 m 
lange Servus, het verschuiven van het voor
schip en het tussenlassen van het midden
stuk zal in enkele weken in een van de 
drijvende dokken worden uitgevoerd.

N.V. HARO - Baurn

N.V. HARO heeft zijn nieuwe roodring 
catalogus uitgegeven. Overzichtelijk gerang
schikt is hier in het gehele assortiment opge
nomen.
Aandacht verdienen vooral de pennen, die 
dankzij het unieke systeem van verwissel
bare elementen, tekenen gemakkelijker ma
ken en sneller dan de conventionele manier. 
Het sjablonenprogramma is zeer uitgebreid 
en doordacht van opbouw.

Doop niam nioettunker Fina Kritunniu
Op de werf van de Nederlandsche Dok en 
Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam 
Noord, behorende tot het Verolme Concern, 
is dinsdag 9 maart 1971 te 11.00 uur, de
225.000 tons turbinetanker Fina Britannia 
gedoopt. De doop is verricht door Lady 
Metcalfe, echtgenote van Sir Ralph Metcalfe, 
president-directeur van de First Stratton 
Shipping Company Ltd. te Londen.
De 6-jarige Jacqueline Zoutberg, dochter 
van een medewerker van de N.D.S.M., heeft 
de doopster bloemen aangeboden.
Deze mammoettanker zal in charter gaan 
varen voor Petrofina en is groter dan de 
reeds afgeleverde vier tankers, t.w. Melania, 
Dagmar Maersk, Mysella en Marticia, die 
elk een draagvermogen hebben van 210.000 
ton.

Het is de eerste tanker van een serie van 
acht tankers, welke door de Amsterdamse 
werf gebouwd zullen worden, waarvan twee 
voor Petrofina. De overige schepen zijn be
stemd voor Texaco (2), B.P. Tanker Com
pany (2) en ZIM Navigation Ltd., Haifa (2). 
De afmetingen van de Fina Britannia zijn : 
lengte over alles 329,62 m; breedte 48,48 m; 
holte 25,60 m; diepgang 19,85 m; snelheid

16,10 m; voortstuwing Verolme/General 
Electric Turbines 32.000 APK.
Zoals bekend werd ook deze mammoettan
ker in twee helften op de helling gebouwd en 
daarna in het water aan elkaar gekoppeld. 
De stapelloop van het achterschip vond 
plaats op 17 oktober 1970, die van het 
voorschip op 9 januari 1971. Op de helling 
is thans bouwnummer 826 in aanbouw, t.w. 
de Fina Canada, een zusterschip van de 
dopelinge en bestemd voor de Second Strat
ton Shipping Company Ltd. te Londen.
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden 
vertrekt de Fina Britannia op zondagmorgen 
14 maart 1971 van de N.D.S.M.-werf voor 
de proeftocht o.m. in de Schotse wateren. 
In tegenstelling met de eerder gebouwde 
mammoettankers die in Lissabon gedokt 
werden, zal de Fina Britannia na de proef
tocht in het mammoetdok van Verolme op 
Rozenburg haar dokbeurt krijgen.
N a de doopplechtigheid werd een receptie 
gehouden, waar de heer B. Scheffer, presi
dent-directeur van het Verolme-concern, een 
toespraak hield en mededeelde, dat het con
cern een nieuwe opdracht ontvangen had 
van ZIM Navigations Ltd. te Haifa voor de 
bouw van nog een 225.000 tons tanker, welke 
opdracht was toegewezen aan de NDSM, 
zodat deze werf thans 9 tankers van hetzelfde 
type in opdracht heeft.

RDM levert reactorvat op voor 
Amerikaanse kerncentrale
Bij De Rotterdamsche Droogdok Maatschap
pij N.V., die deel uitmaakt van de RIJN- 
SCHELDE GROEP, is een reactorvat voor 
een Amerikaanse kerncentrale gereed ge
komen. Het ca. 13 meter lange vat heeft een 
inwendige diameter van bijna 4 meter en 
een wanddikte van 236 mm.
Het is bestemd voor de elektriciteitcentrale, 
die bij het plaatsje Surry aan de James River 
in de staat Virginia in aanbouw is voor de 
Virginia Electric Power Company. Medio 
1969 ontving de RDM van de Amerikaanse 
maatschappij Westinghouse Electric Corpo
ration opdracht om het vat, waarvan onder
delen reeds in de Verenigde Staten waren 
vervaardigd, te voltooien. Westinghouse 
levert voor deze centrale de complete nu
cleaire installatie. De Surry centrale bestaat 
uit 2 eenheden, die elk een vermogen hebben 
van 800 MWe. Het reactorvat voor de eerste 
eenheid werd eveneens door de RDM ver
vaardigd.

T ransport
Het 300 ton wegende vat (inclusief slede en 
„transportdeksel”) zal op een wagen van het 
in Dordrecht gevestigde expeditiebedrijf Van 
Twist N.V. van de RDM naar het terrein 
van de S.S.M. aan de Waalhaven worden 
vervoerd. Hetzelfde geldt voor het originele 
deksel van het vat (gewicht 62 ton). De bok 
Matador (maximum hefvermogen 400 ton) 
zet het vat aan boord van het 3.000 brt. 
nietende vrachtschip m.s. Hansa Trade van 
de Britse rederij Regent Line. Zodra het vat 
en de overige onderdelen zeevast zijn gela
den vertrekt de Hansa Trade met bestem
ming Newport News, een havenplaats aan 
de Amerikaanse Oostkust. Na aankomst daar 
wordt het vat op een lichter gezet, die het 
tot vlak bij de bouwplaats van de centrale 
zal brengen.
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