k

s c h ip
O v e rn e m in g v a n artikelen enz. zo n d e r toe
stem m ing v a n de uitgevers is v e rb o d e n .
J a a ra b o n n e m e n t
(b ij
v o o ru itb e ta lin g )
ƒ 3 1 ,2 0 , b u ite n N e d e rla n d ƒ 6 0 ,— , losse
num m ers ƒ 2 ,1 0 , v a n oud e ja a rg a n g e n
ƒ 2,60 ( a lle p rijz e n in cl. B.T.W .)

e n

w e r

f

14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEW IJD,AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN
ORGAAN VAN :
NEDERLANDSE VERENIGING V A N TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND ■ N ATIO N AA L
EN SCHEEPSBOUW - NEDERLANDSCH

SCHEEPSBOUWKUNDIG

-

CENTRALE BOND

INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART
PROEFSTATION

REDACTIE: ir. J. N. Joustra, p ro f. ir. J. H. Krietem eijer, p ro f. dr. Ir. W . P. A . van Lammeren en
UITGEVERS WYT - ROTTERDAM 6
Tel. 25 45 00 * , P ieter de H o ochw e g 111,
Telex 21408, P o strekening 58458.

J. G. F. W arris

—

REDACTIE-ADRES: Burg. s'Jacobplein 10, Rotterdam-2, Telefoon 36 54 17

ACHTENDERTIGSTE JAARGANG

—

DE OPMARS VAN DE VLCC
D e onafhankelijke tankerreders beschik
ken over verrew eg het grootste deel van
de tankertonnage die benodigd is voor
het vervoer van de ruw e olie van de
vindplaatsen naar de raffinaderijen.
E erst op grote afstand daarna volgen
de zeven grootste oliem aatschappijen, n a
melijk BP, Esso, G ulf, M obil, Shell,
Socal en Texaco, alsm ede de groep van
overige oliem aatschappijen, m et inbe
grip van de staatsondernem ingen op dit
gebied. D eze verhouding tussen o naf
hankelijke reders en oliem aatschappijen
zal ook geen verandering ondergaan als
gevolg van het in dienst stellen in de
kom ende jaren van talrijke supertan
kers.
Het Institut für Seeverkehrsw irtschaft te
B rem en — rijke bron van veel betrouw 
baar cijferm ateriaal op het gebied van
scheepvaart en scheepsbouw — heeft be
rekend dat in de vloot van de in de
vaart zijnde en bestelde, to t 1975 in de
vaart kom ende V L C C ”s (V ery Large
C rude C arriers) m et een draagverm ogen
van 175.000 ton en groter, van in to 
taal 450 eenheden m et een gezam enlijk
draagverm ogen van 107,41 m ln ton, de
onafhankelijke tankerreders een aandeel
hebben van 297 schepen van sam en 71,20
m ln ton — dat is 66,3 pet.
D e zeven grote internationale oliem aat
schappijen zullen in 1975 de beschikking
hebben over een eigen V LC C -vloot, be
staande uit 121 schepen m et een totaal
draagverm ogen van 28,66 m ln ton o f 26,7
pet van het totaal, terwijl de overige
ondernem ingen over 32 V L C C -eenheden
van totaal 7,55 m iljoen ton draagver
m ogen beschikken.
Record expansie
De V LC C -vloot bestond ultim o 1970
uit 150 schepen m et een gezam enlijk
draagverm ogen rond 33 m iljoen ton,
en w erd in het afgelopen ja a r uitgebreid
m et 71 eenheden van totaal 15,88 m il
joen ton. D eze expansie betekent een
record resultaat en kom t bijna neer op
een verdubbeling van de totale deadweight. O ok bij deze uitbreiding kom t
de tendens tot uitdrukking die wij reeds
noem den: de onafhankelijke tan kerre
ders nem en het grootste deel voor hun
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rekening, nam elijk 44 V L C C -eenheden
van sam en 9,67 m iljoen ton; de overigen,
27 van totaal 6,21 m iljoen ton, w erden
voor oliem aatschappijen gebouw d.
V an de 300 grootste in aanbouw en
bestelling zijnde V L C C ’s van totaal
74,42 m iljoen ton deadw eight, die tot
1975 in de vaart zullen w orden gebracht,
zijn volgens een analyse van E. A. Gibson Fergusson W ild (Shipbrokers) Ltd.
te Londen alleen al 207 eenheden van
sam en 51,29 m iljoen ton besteld door
onafhankelijke reders, terwijl voor de
bouw van de overige 93 schepen van to 
taal 23,13 m iljoen ton opdracht w erd
gegeven door de oliem aatschappijen. De
percentages zijn hier respectievelijk 70
en 30 pet. H ieruit blijkt dus een kleine
verschuiving n aar de zijde van de onaf
hankelijke rederijen.
Uitbreiding met ruim 200 pet
V olgens de genoem de analyse zal het
draagverm ogen van de V L C C -vloot zich
in de loop der kom ende vijf jaren m et
m eer dan 200 pet uitbreiden en op m eer
dan het drievoudige van de huidige om 
vang kom en. O nder de thans in aan
bouw en bestelling zijnde V L C C ’s be
vindt zich een drietal eenheden van elk
m eer dan 340.000 ton draagverm ogen.
Elk jaar zal in successie een grotere
groei laten zien: 1971 m et 77 schepen
van totaal 18,29 m iljoen ton, w aarvan
12,16 m iljoen ton voor onafhankelijke
reders; 1972 m et 76 schepen van totaal
18,52 m iljoen ton, w aarvan 14,57 m il
joen ton voor onafhankelijke reders;
1973 m et 82 schepen van sam en 20,81
m iljoen ton, w aarvan 13,35 m iljoen ton
voor onafhankelijke reders. D it laatste
jaar laat dus een verschuiving zien naar
de zijde van de oliem aatschappijen.
V oor het eerst zullen in deze periode
ook de grootste gecom bineerde erts/olie
tankers (V ery large O re Oil C arrier
— V LO O C ) in dienst w orden gesteld.
H et voordeel van deze schepen is de
m eer flexibele exploitatiem ogelijkheid,
doordat afw isselend olie en erts ver
voerd kan w orden. D ure ballastreizen
kunnen daardoor w orden verm eden. H et
is vanzelfsprekend in het geheel niet
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denkbeeldig, dat deze m ogelijkheid t.z.t.
tot een sterke verandering van de chartertarieven zal leiden.
M oeilijkheden
In de genoem de analyse w ordt voorts
opgem erkt, dat de jaren 1971 en 1972
voor de reders en de oliem aatschappijen
bepaalde m oeilijkheden zullen opleveren, als de huidige hoge vrachten zou
den gaan dalen zodra de toevoeging van
tankscheepsruim te aan de w ereldtankervloot bij benadering zou leiden tot een
dekking van de capaciteit van de ge
schatte transportbehoefte. O ok kunnen
in de kom ende tw ee jaren verrassingen
van verschillend karakter optreden, als
men rekening houdt m et econom ische,
geografische en politieke factoren, die,
aldus de analyse, „dram atische uitw er
kingen” hebben gehad op de levering
van ruw e olie en de transportprestaties
van de w ereldtankervloot. H ierbij valt
o.a. te denken aan de m ogelijke h er
opening van het Suezkanaal.
H et is w ellicht nuttig om hier enkele
citaten aan toe te voegen uit een artikel
van de hand van m r. D. J. Rueb in „D e
N ederlandse O ndernem ing” van 19
m aart. Hij stelt in dit artikel „O pheffing
olieschaarste hoofdzakelijk econom isch
probleem ” , dat het tekort aan tankercapaciteit nog wel enige tijd zal blijven
Inhoud van dit nummer:

D e opm ars van de V LC C
De stabiliteit van zeiljachten door
ir. N . T. van H arpen
D e N ederlandse koopvaardij —
1971 door m r. J. J. O yevaar
T oepassing van een ervaring m et
„V oifh Schneider” propeller bij
sleepboten door H . A. van L eeu
wen
Shipbuilding door m r. R. T. Y oung
Stress analysis by com puter door
Olav Egeland
N ieuw sberichten
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voo rtd uren. O pheffing van dit tek o rt is
afhankelijk van de geplande nieuw bouw ,
het groeipercen tage van het olieverbruik,
de opening van het S uezkanaal en de
geografische spreiding van de olie-aanvoer. D e w ereldtankervloot groeit geluk
kig snel. In 1970 was er een stijging
van de tan kerto nnage m et 17 pet to t 170
m iljoen ton, w aarvan 33 pet betrekking
had op tan kers g ro ter dan 175.000 ton.
E ind 1975 zal er volgens de prognoses
alleen al aan deze grote tankers voor
105 m iljoen ton in de vaart zijn.
Z ou h et Suezkanaal w eer opengaan,
dan zal dit een capaciteitsvergrotend ef
fect hebben van 8 to t 10 pet, m aar veel
m éér dan een ruim ere arm slag zal dat
niet betekenen. D e grote tankers zullen
nam elijk alleen m aar op de terugreis,
w anneer zij leeg zijn, van het Suezkanaal
gebruik kunnen m aken. O p de heenreis
n a ar E uropa zullen zij dit niet kunnen
doen, m aar de w eg om de K aap m oeten
kiezen. D e schaarste aan tan kertonnage
zal dus doo r een heropening van het
Suezkanaal niet w o rd en opgelost en zal
zelfs zeker blijven bestaan indien de be
hoefte aan olie groter zou zijn dan thans
kan w o rden voorzien.
VLCC-top in Scandinavië
V an de 297 V L C C -tankers en erts/olie
tankers v anaf 175.000 to n draagverm o
gen to t een totaal van 71,20 m iljoen
ton, die d oo r particuliere rederijen w o r
den geëxploiteerd o f w erden besteld voor
aflevering tot 1975, zijn er volgens op
gave van In stitut fü r Seeverkehrsw irtschaft 201 m et een gezam enlijk d raag 
verm ogen — d at is rond 67 pet van het
totaal — in het bezit van slechts 24
reders. D e Scandinavische landen heb
ben in deze scheepsruim te het grootste
aandeel, nam elijk 65 van de in de vaart

N IE U W E U IT G A V E N

Praktische toepassing en verklaring van
liet nieuwe Vanrregleinent
door E. Bakker
Van de N.V. Uitgevers M aatschappij Agon
Elsevier te Am sterdam ontvingen wij de
2de herziene druk van bovengenoemd
Vaarreglement.
Dit boek geeft op zeer handige wijze het
op 1 januari 1966 in werking getreden
Vaarreglem ent weer. Het heeft het Binnenaanvaringsreglem ent op de N ederland
se binnenwateren, met uitzondering van de
W esterschelde, vervangen.
De opzet van het boek hebben wij gewaar
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zijnde en bestelde eenheden van totaal
rond 16 m iljoen ton, verdeeld over
onafhankelijke reders in Z w eden, N o o r
wegen en D enem arken.
V an de gezam enlijke V L C C -tonnage der
particuliere reders zijn 90 eenheden van
19,9 m iljoen ton reeds in de vaart, te r
wijl de overige 207 eenheden van sam en
51,29 m iljoen ton in de kom ende vijf
jaren in dienst zullen w orden gesteld.
N a ar de om vang van de tonnage volgen
na de Scandinavische reders op de tw ee
de plaats zes Japan se rederijen m et sa
m en 46 eenheden van 10,22 m iljoen ton
en de „in ternation ale G riek en” m et 37
schepen van sam en 8,36 m iljoen ton op
de derde plaats. T ot deze laatsten beho
ren de B.P. G oulandris-groep, de C. M.
L em os-rederij, de N iarchos-groep en als
grootste de O nassis-groep van 15 V L C C tankers. D e V erenigde Staten zijn m et
de rederijen D. K. Ludw ig en M aritim e
O verseas m et totaal 21 V L C C ’s van sa
m en 5,71 m iljoen ton vertegenw oordigd.
V oorts T aiw an-C hina m et 23 eenheden
van 5,18 m iljoen ton, het V erenigd K o 
ninkrijk m et 5 V L C C ’s van 1,11 m iljoen
ton (de bekende P & O -groep, één van
’s w erelds grootste rederijconcerns) en
Italië m et de C arlo C am eli-rederij, die
vier schepen van sam en nagenoeg een
m iljoen ton bezit.
W ereldtankervloot
V olgens „W orld T an k er F leet R eview ”
van Jo h n L. Jacobs & C om pany L td. te
L onden bestond de w ereldtankervloot op
1 jan u ari 1971 uit 3235 tankschepen m et
een gezam enlijk draagverm ogen van
151,71 m iljoen ton. A an de top staat
op eenzam e hoogte de L iberiaanse vlag
m et 707 eenheden van sam en 37,38 m il
joen ton o f rond 25 pet van de tankervloot. L iberia w ordt in dit opzicht wel
een „p ap ieren tijger” genoem d, om dat

het vrijw el uitsluitend om registraties
gaat terw ille van belastingfaciliteiten,
die de reders ond er eigen vlag niet heb
ben. H et zijn vooral A m erikaanse reders
die schepen in L iberia registreren.
T w eede op de lijst is het V erenigd K o 
ninkrijk m et 397 tan kers van sam en
21,74 m iljoen ton o f ru im 14 pet, ge
volgd d o o r N oorw egen m et 291 van
17,03 m iljoen ton o f ruim 11 pet
Japan m et 164 van 15,19 m iljoen ton o f
ruim 10 pet. D aarn a volgen de V erenig
de Staten, G riekenland, F rank rijk , P an a
m a, Italië en Sow jet-R usland, resp. als
vijf, zes, zeven, acht, negen en tien. N e 
derland staat op de elfde plaats m et
83 tan kers van sam en 3,53 m iljoen ton
o f 2,33 pet.
U ltim o 1970 w aren van de w ereldtan
kervloot 53,69 m iljoen ton dw t in h a n 
den van oliem aatschappijen en 95,54
m iljoen to n in han d en van onafh an ke
lijke reders. D e rest behoorde tot staatsvloten.
D e w ereldtankervloot is in het afgelopen
jaa r m et nagenoeg 15 pet toegenom en,
vergeleken m et ruim 13 pet in 1969.
G ebaseerd op de beschikbare inform atie
zal de w ereldtankervloot in de kom ende
jaren, dat wil zeggen tot en m et 1975,
w orden uitgebreid m et 432 schepen m et
een gezam enlijk draagverm ogen van
70,25 m iljoen ton, verdeeld als volgt:
21,96 m iljoen ton in 1971; 15,80 m il
joen ton in 1972; 17,87 m iljoen to n in
1973; 13 m iljoen to n in 1974 en 1,59
m iljoen ton in 1975. H et valt u iteraard
te verw achten dat het geschatte groei
cijfer voor 1975 in de loop van de ko 
m ende jaren zal toenem en, om d at het
aantal nieuw bouw contracten voo r levering in dit ja a r thans nog betrekkelijk
gering is.

deerd. Achter elk wetsartikel volgt een dui
delijke toelichting, die met een andere let
ter gedrukt is, wat zeer overzichtelijk is.

„Verslag over de jaren 1966 t/m 1969 van
de Stichting Nederlands Corrosie
Centrum N.C.C.”
Een verslag van 69 pagina’s over de activi
teiten van de diverse verenigingen en in
stanties die in het N.C.C. zijn vertegen
woordigd, geeft een goed beeld van het
geen in de 4-jarige beschouwde periode is
bereikt.
Een groot aantal rapporten van werkgroe
pen wordt beknopt behandeld en hoewel
niet alles direct van toepassing is op de
scheepsbouw en scheepvaart is er toch zo
veel vermeld dat wel direct of indirect op
genoemde vakgebieden betrekking heeft
dat het verslag voor deze kringen van be
tekenis moet worden geacht.
Het secretariaat van de Stichting is Post
bus 203 te Delft.

De afbeeldingen, die de verschillende voorrangsregelingen en de wijzen van het voe
ren van lichten aangeven komen de dui
delijkheid ten goede.
Het boek is zeer geschikt voor allen die
met de vaart op de binnenwateren te ma
ken hebben: de binnenvaarders zelf, de vis
serij en de zeevaart. De uitzonderingsbe
palingen voor kleine vaartuigen zijn dui
delijk weergegeven, zodat ook jachteigenaren snel hun kennis van de voorschriften
kunnen vergroten. Een trefwoorden-register maakt het opzoeken van de gezochte
artikelen gemakkelijk.

DE S TA B ILITEIT V A N Z E IL JA C H T E N
door ir. N. T. van Harpen

N u de vertrouw de m eetform ule van de R o ya l Ocean R acing Club vervangen gaat w orden door de nieuw e O ffshore R ating R ule
(I.O .R .), lijkt het nuttig eens aandacht te besteden aan verschillende problem en die sam enhangen m et de stabiliteit van zeiljachten.
E én van de kenm erkende verschillen van de I.O .R . ten opzichte van de R O R C -m eting is de stabiliteitscorrectie. W erd deze voor
heen verkregen uit een aantal factoren als: constructie van het jacht, diepgang, ballast, m otorgew icht en mastmateriaal, in de nieuw e
m eetregels zijn deze factoren verenigd, doordat de stabiliteitscorrectie w ordt vastgesteld aan de hand van de uitkom sten van een hellingproef. hetgeen een aanzienlijk betere benadering is, dan de voorheen gevolgde m ethode.
D e behandeling van de stabiliteit van zeiljachten vereist inzicht in de krachten, die de w ind en het water op boot en tuig uitoefe
nen, zodat allereerst een analyse van dit krachtenspel gegeven wordt.

1. Krachten op romp en tuig
D e analyse van de krachten op rom p en tuig van een zeiljacht,
zoals die gegeven is door Prof. K enneth S.M . D avidson in zijn
artikel „Som e E xperim ental Studies of the Sailing Y acht”
(1936) [1] vorm t de basis voor het onderzoek naar- en de
verklaring van de verschijnselen die optreden w anneer een jacht
door de w ind w ordt voortgestuw d.
Als een jacht m et constante snelheid in een stationaire toestand
vaart, bestaat er evenw icht tussen de volgende krachten:
(a) zw aartekrachten (gewichten),
(b) hydrostatische krachten,
(c) aërodynam ische krachten, door de wind uitgeoefend op
zeilen, tuigage en rom p,
(d) hydrodynam ische krachten, tengevolge van de scheepssnelheid op de rom p uitgeoefend.
D e figuren 1 en 2 geven schem atisch de evenw ichtstoestand bij
het zeilen aan de wind.
ad (a): D e verschillende zw aartekrachten zijn evenwijdig aan
elkaar en zijn sam en te stellen tot één verticaal gerichte kracht
(het soheepsgewicht W), die aangrijpt in het scheepszw aartepunt G.
ad (b): De hydrostatische krachten zijn sam en te stellen tot
één verticaal gerichte kracht, de opdrijvende kracht y V, w aar
van de grootte gelijk is aan het gew icht van het verplaatste w ater
(Archim edes), terwijl de w erklijn het drukkingspunt
bevat.
(y — soortelijk gewicht van het w ater,
V = volum e van het ondergedom pelde deel van de bootrom p)
ad (c en d): De aërodynam ische krachten ontstaan door de w er
king van de w ind op zeilen, tuigage en rom p.
In figuur 1 zijn de w indsnelheden n a ar grootte en richting aan
gegeven:
V w — w erkelijke w indsnelheid,
V sw = schijnbare w indsnelheid.
D irect blijkt de invloed van de vaartrichting en de vaarsnelheid
van de boot (V s) op de richting en sterkte van de schijnbare
wind (de wind die de zeilen treft en die d oo r het vaantje w ordt
aangegeven), een verschijnsel w aarvan iedere zeiler zich wel
m in of m eer bew ust is. Bij het zeilen aan de wind is de schijn
bare w ind altijd sterker en kom t scherper in dan de werkelijke
wind.
De hoek tussen vaartrichting en schijnbare w ind is aangegeven
als ip, de hoek tussen vaartrichting en w erkelijke w ind als yrp.
De totale w indkracht op zeilen, rom p en tuigage, ligt volgens
D avidson [1] in een vlak dat loodrecht op de m ast staat. Deze
w indkracht F L heeft een com ponent F I{ in de bew egingsrichting
en een dw arsscheepse com ponent F H die er loodrecht op
staat. D e kracht F R is verantw oordelijk voor de voortstuw ing
van het zeiljacht en is bij een bepaalde vaarsnelheid V s even
groot als de w eerstand R die het jacht van het w ater ondervindt.
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H et krachten evenw icht vereist dat de dw arsscheepse com po
nent van de w indkracht F R, gecom penseerd w ordt door een
evengrote, doch tegengesteld gerichte, door het w ater op het
schip uitgeoefende kracht F HW- Deze dw arsscheepse, d oo r het
w ater op de boot uitgeoefende kracht, ontstaat doordat het
schip een drifthoek /? aanneem t en als een draagvleugel of zeil
liftkracht levert.
De drifthoek vergroot de w eerstand R van het jacht aanzienlijk;
de w eerstandstoenam e is ongeveer gelijk aan:
fj2.Vs [2], zodat het derhalve zaak is een bootrom p te ontw erpen
die met een zo gering m ogelijke drifthoek zeilt.

Fig. 1. Evenwicht van water- en windkrachten, geprojecteerd op
een horizontaal vlak
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dc bijbehorende hoek tussen w indrichting en vaartrichting (in dit
geval: 4 0°) en de optim ale snelheid n aar loef te bepalen.
De aannam e dat het jacht m et constante snelheid in een sta
tionaire toestand vaart, betekent ook, behalve d a t er evenw icht
tussen dc krachten bestaat, dat de som van de m om enten van
de krachten nul is.
W anneer we deze voorw aarde toepasen op de krachten ge
legen in het verticale vlak (fig. 2) dan volgt (m om enten om het
pun t G ):
Fn • b + F hw . c = yV. h
(1)
O m dat F t[ — F HW gaat (1) over in:
F h . (b + c) = yV. h
(2)
H et linker lid van deze vergelijking vorm t het hellende m om ent
tengevolge van de w indkracht; het rech ter lid is het oprichtend
m om ent als gevolg van de hydrostatische krachten (stabiliteitsm om ent). A ls gevolg van de dw arsscheepse w indkracht F h zal
het jacht een zodanige hellingshoek 0 aannem en dat aan ver
gelijking (2) is voldaan, m et andere w oorden: d e grootte van
de factoren b, c, y V en h bepalen w elke hellingshoek een jacht
zal aannem en o n d er een gegeven dw arsscheepse w indkracht F g.
2. H et hellende m om ent
D e krachten, die optreden op een lichaam o f een profiel in een
strom ing w orden gew oonlijk m et behulp van een dim ensieloze
coëfficiënt en één of an der specifiek oppervlak van het lichaam
of het profiel, uitgedrukt in de stuw druk, d.i. de d ruk die heerst
aan de uiterste voorzijde van een lichaam o f profiel in de
strom ing.
D e beide com ponenent Fj{ en F h van de totale w indkracht F l
kunnen derhalve als volgt geschreven w orden:
F|{ = C u . ie i,V 2sw.A
(3)
(4)
F h = C h • ipL,V2#w.A

V

Fig. 2. Evenwicht van water- en windkrachten, geprojecteerd op
een verticaal vlak loodrecht op de vaartrichting
In figuur 1 zijn ook nog aangegeven de com ponenten L en D
van de totale w in dkracht F L, die echter in het verdere betoog
geen rol spelen:
L = aërodynam ische liftkracht op de zeilen, tuigage en rom p
(com ponent van de totale w indkracht loodrecht op de bew e
gingsrichting van de wind).
D = aërodynam ische w eerstandskracht van de zeilen, tuigage en
rom p (com ponent van de totale w indkracht evenw ijdig aan de
bew egingsrichting van de wind).
H et succes van een jacht w ordt over het algem een afgem eten
aan de prestaties bij het zeilen aan de w ind. H et criterium dat
in dit geval gehanteerd w ordt is de snelheid n aar loef (speed
m ade good to w indw ard), de com ponent van de vaarsnelheid
recht tegen d e w ind in, w aarin naast de scheepssnelheid ook de
h o ek w aaro n d er m en aan de w ind zeilt is verw erkt. In het snelheidsd iagram van fig. 1 is de snelheid n a ar loef V mg aangegeven
d ie blijkb aar gelijk is aan V s.c o s^ -.
M et behulp van een prestatiediagram , zoals getekend in fig u u r 3
zijn de optim ale scheepssnelheid bij het zeilen aan de w ind, m et
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= S N E L H E ID N A A R L O E F
9 (M A D E G O O D T O W IN D W A R D )

H O O G A A N D E W IN D

Fig. 3. Prestatiediagram van een zeiljacht

H O O G A A N DE W IN D

W anneer dus de dw arskrachtcoëfficiënt C , het zeiloppervlak
A „ de afstand a, de schijnbare w indsnelheid, of de werkelijke
w indsnelheid m et de hoeken y> en y»t bekend zijn, kan het hel
lende m om ent uitgerekend w orden.
B ruikbare gegevens over w indkrachten, hetzij gem eten aan
m odelzeilen in de w indtunnel, hetzij bepaald uit w are-grootte
m etingen, zijn schaars. De oudst bekende m etingen zijn w aar
schijnlijk die van Prof. Junkers in het A ërodynam ische L abora
torium in D essau, gepubliceerd d o o r D r. M anfred C urry. [3]
D oor D avidson [1] w erden de resultaten gepubliceerd van w aregrootte m etingen aan het zeiljacht G im crack, een schip ter
grootte van een Int. Z esm eter, echter met een kleiner gewicht
en een iets kleiner zeiloppervlak (torentuig). T ijdens proeven
o p zee w erden op koersen aan de w ind gem eten: de scheepssnelheid, de hellingshoek en de grootte en richting van de
schijnbare w indsnelheid. H elaas valt de drifthoek, die bij een
goed jacht slechts enkele graden bedraagt, op zee niet voldoende
nauw keurig te m eten.
N aast de w are-grootte m etingen voerde D avidson proeven uit
m et een m odel van de G im crack in de sleeptank van het Stevens
Institute of Technology, H oboken N .J. Bij een snelheid, overeen
kom ende m et de snelheid van de w are-grootte m eting w erd de
w eerstand R en de horizontale com ponent van de w aterkracht Y
gem eten, w aarbij de drifthoek zodanig ingesteld werd, dat bij
de beschouw de snelheid de hellingshoek ontstond, die overéén
kw am m et de w are-grootte m eting. In de evenw ichtstoestand
zijn de w indkrachten even groot als de overeenkom stige w ater
krachten, zodat uit de gem eten w aarden van R en Y direct
F r. F ircos 0 en dus F u te berekenen zijn. V oor de verticale
com ponent van de w indkracht F r sin 0 w erd bij de m odelproeven gecorrigeerd door het aanbrengen van extra ballast.
De op bovenstaande wijze berekende w indkrachten F en F
zijn m et behulp van de gem eten schijnbare w indsnelheid en de
bekende gegevens pL>A „ en a om gew erkt to t dim ensieloze coëf
ficiënten C en C . T abel I en figuur 5 geven de G im crackcoëfficiënten.
r

w aarin:
C r = voortstuw ingscoëfficiënt,
C r = dw arskrachtcoëfficiënt,
pL = dichtheid van de lucht: voor praotische doeleinden te
stellen op: 0,125 kg sec2m - 4,
i?i.V"sw — stuw druk,
A = specifiek oppervlak van het jaoht w aarop totale w ind
kracht w erkt. G ew oonlijk w ordt voor het oppervlak A het
zeiloppervlak A s genom en.
De afstand b-f-c, de arm van het hellend m om ent, w ordt be
paald door de ligging van het aangrijpingspunt c.e. van de
totale w indkracht en van het aangrijpingspunt p van de totale
w aterkracht. D e plaats van p is onder andere afhankelijk van
de drifthoek, de hellingshoek, de vorm van de rom p en de vaarsnelheid; de ligging van c.e. w ordt beïnvloed door: hellingshoek,
instelhoek van de zeilen t.o.v. de schijnbare w ind en de vorm
van de zeilen. D e exacte plaats van beide punten is rekenkundig
absoluut niet vast te stellen en ook door algem een geldige proe
ven niet te bepalen, zodat alleen de m ethode van het schatten
m et al haar twijfels overblijft. In de praktijk houdt m en vast
aan de geom etrische zw aartepunten van respectievelijk het
onderw ater laterale oppervlak van de rom p (lateraalpunt)
en van het zeiloppervlak (zeilpunt) . Als arm van het hel
lend m om ent (b —f—c) w ordt dan ook genom en de verticale
afstand tussen het lateraalpunt en het zeilpunt (a). Zie figuur 4.
H et hellend m om ent (linker lid van (2)) is nu te schrijven als:
M k = C H.ip LV 28W.As.a
(5)
M et behulp van het snelheidsdiagram van figuur 1 is af te
leiden:
sin y jj
sin xp
zodat:

V 8W

=

v sw = Vw
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CR

0.46
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0.34
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V
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1 .04

0.90
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0.67
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27.0
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28.6
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31 . 0

1.6

1.4

'A P L v,s w A s
F

1.2

1.0
0.6
0.6
V 0.4
x

sin xp^

Mk = CH.ipLV2w.A8.a.

r

(6)

Vw

sin ip
H et hellend m om ent w ordt m et (7):

r

(7)
sin2
sin2 \ji

O

0.2

0

(8)
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Fig. 5. „Gimcrack"-coëfficiën ten
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In het voorgaande is ervan uit gegaan dat de w indsnelheid con
stant is over de hoogte van het zeil. Deze aannam e is aller
m inst juist: de snelheid van de wind neem t vanaf het aardopper
vlak naar boven toe om eerst op ongeveer 10 m eter hoogte
een constante w aarde te bereiken. De w indsnelheden, opge
geven door m eteorologische instituten, zijn altijd de snelheden
op 10 m eter hoogte boven de aarde. De G im crack-coëfficiën
ten zijn berekend m et behulp van de, uit de w are-grootte m etin
gen 'bepaalde schijnbare w indsnelheid op een hoogte boven het
w ateroppervlak, gelijk aan de hoogte van het geom etrische zeilpunt boven de waterlijn (in rechte stand).
D e G im crack-coëfficiënten w orden ook nu nog dikwijls ge
bruikt bij het onderzoek van nieuw e ontw erpen in de sleeptank.
H et gebruik van een soort eenheidsw indkrachten biedt voor
delen, om dat daardoor verschillen in de bootvorm beter te
analyseren zijn.
De laatste jaren zijn diverse m etingen gepubliceerd aan m odel
len van jachtzeilen. In E ngeland w erd aan de U niversiteit van
Southam pton onderzoek gedaan aan m odellen van het tuig van
de X -O ne-D esign class, van een D raakjacht en van een Finnjol.
[4] [5] [6]
In D uitsland zijn aan de U niversiteit van H am burg zeer
uitgebreide w indkrachtm etingen uitgevoerd door W agner en
Boese [7]. H et zeilplan, dat zij onderzocht hebben, w as van een
7K R -jacht met m odelzeilen van dacron, N aast de koersen aan
de w ind zijn ook m etingen verricht m et ruim e w ind en voor de
w ind, w aarbij diverse com binaties van grootzeil, fok, genua en
spinnaker getest w erden.
H elaas w erden deze proeven gedaan zonder hellingshoek, zodat
de gevonden w aarden slechts beperkt bruikb aar zijn.
3. Het oprichtend moment
W anneer een jacht in vlak w ater rechtop (zonder hellingshoek)
drijft, valt de w erklijn van het schecpsgew icht W, die door het
zw aartepunt G gaat, sam en m et de w erklijn van de, verticaal
gerichte, opdrijvende kracht y V, die door het drukkingspunt B
gaat. N eem t het jacht, o nd er invloed van de w indkrachten een
hellingshoek 0 aan, dan verplaatst het drukkingspunt zich van
B n aar B0, om dat bij slagzij de vorm van het onderw atergedeelte
van het jacht verandert, w aardoor ook de plaats van het zw aar
tepunt B^ van het volum e verandert. (Figuur 6) D e w erklijn van
de opdrijvende kracht, die door B0 gaat, valt nu niet m eer sam en
m et d e w erklijn van het scheepsgew icht die door G blijft gaan.
E r ontstaat een koppel, gevorm d doo r de tw ee evengrote, doch
tegengesteld gerichte krachten W en yV, m et een afstand h.
H et m om ent van dit (stabiliteits-)koppel is gelijk aan yV.h, of
w at hetzelfde is: W .h. W anneer het stabilitcitskoppel de neiging
heeft h et jacht in de rechte stand terug te brengen, spreken we
van een stabiel schip, heeft het stabiliteitskoppel de neiging de
hellingshoek te vergroten, dan hebben w e te m aken m et een
instabiel schip.
In het geval van een stabiel schip noem en we het m om ent y V.h
het oprichtende m om ent. D e afstand h heet de arm van het oprichtende m om ent.
D e arm h is afhankelijk van twee factoren:
le. de vorm van het onderwaterschip, w aardoor de plaats van
het drukkingspunt B0 bepaald wordt,
2e. de hoogteligging van hel zw aartepunt G, bepaald doo r de
gew ichtsverdeling van het jaoht.
D e lijn van opdrijvende kracht snijdt het langsscheepse symm etrievlak in het punt N 0, het valse m etacentrum , w aarvan de
projectie op het vlak van tekening is aangegeven. F ig u u r 6.
Bij iedere hellingshoek 0 behoort één specifieke ligging van het
pun t B0 en derhalve ook één plaats van het valse m etacentrum
N 0. U it de figuur volgt:
h = N 0G .sin 0
(9)
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Fig. 6. Het oprichtend m om ent
D e krom m e van h als functie van 0 noem t m en de krom m e van
arm en van statische stabiliteit.
G ew oonlijk w ordt de ligging van de punten N 0 en G opgegeven
ten opzichte van het onderste punt van de kiel (K). N 0G gaat
dan over in: N 0G = N 0K — G K , w aarm ee de arm h te schrij
ven is als:
h = N 0G .sin 0 = N 0K.sin 0 — G K .sin 0
(10)
W anneer we de hellingshoek 0 tot 0° laten naderen (fig. 6), gaat
het valse m etacentrum N 0 over in het aanvangsm etacentrum M
voor de rechte stand.
U it de figuur blijkt:
h = N 0G .sin 0 = M G .sin 0 + M N 0.sin 0
(11)
D e afstand M G w ordt de m etacentrum hoogte genoem d.
Bij kleine hoeken is M N klein ten opzichte van M G , m et
andere w oorden: de m etacentrum hoogte M G bepaalt het beginverloop van de krom m e van arm en. Bij grotere hoeken gaat
echter de reststabiliteit (M N 0.sin 0 ) een belangrijke rol spelen.
D aar deze grootheid afhankelijk is van de rom pvorm is het niet
m ogelijk de stabiliteit alleen te beoordelen m et behulp van de
m etacentrum hoogte.
In figuur 7 is de krom m e van arm en van statische stabiliteit
van een draakjacht gegeven. Bij toenem ende helling w ordt h
steeds groter om bij ongeveer 40 graden helling een m axim um
te bereiken. H elt het schip nog verder dan neem t de statische
stabiliteitsarm langzaam af, tot een hellingshoek van 52 graden
is bereikt, w aarbij de arm ineens tot nul terug valt, als gevolg
van het feit dat bij 52° het w ater over de lijkuiprand de boot in
loopt en deze tot zinken brengt.
In het voorgaande is door m iddel van een quasi-statische be
schouw ing, de grootte van d e arm van stabiliteit h bepaald. U it
gegaan is van tw ee veronderstellingen:
a. het jacht ligt stil,
b. het w ater is vlak, d.w.z. er zijn geen oppervlaktegolven ten
gevolge van de wind.
D e aannam e dat het jaoht stil ligt, betekent dat golven ten ge
volge van de eigen vaart van het jacht niet in de beschouw ing
betrokken w orden. In w erkelijkheid w ekt het jacht, door zijn

Fig. 7. Arm en van statische stabiliteit van het Draakjacht
eigen vaart een golfsysteem op, w aarvan de vorm afhankelijk is
van de geom etrie van de rom p, de bootsnelheid V s en de hel
lingshoek 0 . D o o r de aanw ezigheid van het eigen golfsysteem
van het jacht verandert de plaats van h et drukkingspunt BP, dat
echter niet m eer eenvoudig langs rekenkundige weg is vast te
stellen.
W anneer het jacht in d o o r de w ind opgew ekte golven vaart,
— w at doorgaans het geval is — w ordt de ligging van het
drukkingspunt Bp op ieder m om ent, bepaald door de vorm van
het golfsysteem ten opzichte van de rom p op dat m om ent. H et
drukkingspunt beschrijft een baan in d e ruim te, die afhankelijk
is van de vorm van de oppervlaktegolven en van de koers van
het jacht ten opzichte van de golven.
O m dat heide bovengenoem de effecten w iskundig niet te achter
halen zijn, en de invloed van de veranderingen in de ligging van
het drukkingspunt, gew oonlijk klein zijn ten opzichte van de
arm van statische stabiliteit, houdt m en in de praktijk vast aan
de quasi-statische beschouw ingsw ijze in vlak w ater.
4. D e berekening van het oprichtend moment van een bepaald
jacht.
D e berekening van het oprichtend m om ent van een bepaald
jacht valt uitéén in twee delen: de berekenig van h et gew icht van
het jacht m et de hoogteligging van h et scheepszw aartepunt (G K )
en de bepaling van het drukkingspunt bij verschillende hellings
hoeken.

Scheepsgew icht en scheepszw aartcpunt volgen uit een z.g. gew ichtsberekening, die voor ieder nieuw ontw erp aan de hand
van de m ateriaalspecificatie gem aakt w ordt. Som s volstaat m en
m et een schatting van gew icht en zw aartepunt aan de hand van
bekende gegevens van soortgelijke jachten.
De bepaling van het drukkingspunt bij verschillende hellingshoeken is een m inder eenvoudige zaak.
D e berekening kom t neer op het bepalen van het statisch m o
m ent van het ondergedom pelde deel van de bootrom p ten op
zichte van een verticale as doo r bijvoorbeeld het punt K , voor
een aantal hellingshoeken 0 en voo r een aantal diepgangen (waterverplaatsingen). D e meest bekende m ethoden zijn de planim eterm ethode van M iddendorf-L iddell en de integratorm ethode
van Fellow s-Schulz. [8] De uitvoering van één van deze m etho
den is een zodanig tijdrovende en dus dure zaak, dat de m eeste
ontw erpers een volledige stabiliteitsberekening noodgedw ongen
achterw ege m oeten laten.
M et de invoering van de elektronische rekenauto m aat is de m o
gelijkheid geschapen om snel en tegen relatief lage kosten, een
volledige stabiliteitsberekening uit te voeren. Scheepsbouw kun
dige rekencentra, zoals het N ederlands Scheepsbouw kundig
P roefstation te W ageningen en het L aboratoriu m voor Scheepsbouw kunde van de T echnische H ogeschool D elft, beschikken
over het vereiste com puterprogram m a.
D ikwijls is het voldoende om te volstaan met een stabiliteitscontrole bij één hellingshoek van bijvoorbeeld 20 graden. (V erge
lijk: hfdst. 7: V ergelijking van de stabiliteit van verschillende
jachten.)
D o or F rancis S. K inney w ordt in [9] een m ethode verm eld die
vrij snel de arm van het oprichtend m om ent bij een bepaalde
w aterverplaatsing voor één hellingshoek geeft.
D e m ethode gaat als volgt te w erk (figuur 8): M en tekent
een volledig spantenraam van het jacht en trekt een ge
helde w aterlijn (onder b.v. 20°) door het snijpunt van de
sym m etrieas ( Q J en de ontw erpw aterlijn (W L A). T eken v er
volgens een gehelde w aterlijn (20°) evenw ijdig aan W L A op een
zekere afstand (b.v. 10 om) erond er (W L B). Bepaal m et een
planim eter het oppervlak van iedere o rdinaat onder W L A en
onder W L B.

Fig. 8. Berekening drukkingspunt voor één hellingshoek [9]

T w eem aal w ordt daarn a de volgende procedure (W L A en
W L B) gevolgd: men neem t iedere dw arsdoorsnede, tot aan de
gehelde w aterlijn, over op stevig karton en knipt deze uit.
B alanceer de uitgeknipte doorsneden op bijvoorbeeld de rand
van een driehoek, zodanig dat men de verticale lijn w aarop het
zw aartep unt van de betreffende doorsnee ligt, vindt. D e af
stand van deze lijn tot aan de „gehelde sym m etrieas” (C'j.) is in
figuur 8 als zw aangegeven.
M et behulp van de volgende tabel is het totale volum e onder
de gehele waterlijn en het statisch m om ent van dit volum e ten
opzichte van de „gehelde sym m etrieas” (C"|,) te vinden.

M et:

I.P
(V erschuivingsw et) (12)
t g 0 = ----------------------(yV T~ P).M G
is de hoogteligging van G te berekenen, mits het scheepsgew icht
W = yV en de hoogteligging van M bekend zijn. T ijdens de
proef worden de diepgangen opgem eten, w aarm ee uit het z.g.
carènediagram of door berekening uit de lijnentekening, zowel
het scheepsgew icht als de hoogteligging van het m etacentrum te
bepalen zijn.
Bij de opstelling van d e nieuw e O ffshore R ating R ule heeft m en
gezocht naar een m ethode om de stabiliteitscorrectie op een
juistere m anier te bepalen dan voorheen het geval was onder
B e r e k e n i n g v o l u m e en s t a t i s c h m o m e n t in t a b e l v o r m
de R O R C -m eting. M en houdt geen rekening m eer m et de zw aar
te
van d e gebruikte m aterialen, m aar bepaalt doo r m iddel
Ordinaat Simpsona r m zw
momenten
Or d no.
oppervlak
factor
van een hellingproef de grootte van het m om ent, nodig om het
1
3
1x2x3
2
1x 2
jacht een helling van 1° te geven. M en voert de proef enkele
1
0
1
4
m alen uit, telkens m et een ander gew icht P in de vorm van één
2
2
of m eerdere m et w ater gevulde jerrycans. U it de bij elkaar be
4
3
2
4
horende w aarden van het hellend m om ent P.l en de daarbij
5
4
e
2
gem eten hoek 0 is eenvoudig het m om ent, nodig voor 1° hel
7
4
ling terug te rekenen. V an de m eeste jachten — zeker van de
8
2
9
4
oudere schepen — ontbreken de vereiste gegevens te r bereke
1
10
ning van W en M (carènediagram o f lijnentekening), zodat het
s om { 2 ) =
| so m ( 1) =
niet m ogelijk is de aanvangsm etacentrum hoogte M G te bepalen.
T otale volum e onder gehelde w aterlijn: % X ordinaataf- W anneer m en echter aanneem t dat het hellend m om ent nodig
om h et schip een hellingshoek van 1° te geven, de stabiliteit
stand X som (!)•
voldoende karakteriseert, dan kan m en door m iddel van dit
Statisch m om ent t.o.v. C 'L: % X ordinaatafstand X som (2). m om ent de stabiliteit van verschillende jachten vergelijken, door
statisch m om ent som (2)
eenvoudig d it m om ent te vergelijken m et een standaardw aarde.
A fstand tot C 'i,:---------------------------= -----------V olgens de O ffshore R ule w ordt het m om ent bij 1° helling ver
totale volum e
som (1)
geleken m et een factor w aarin het dw arsscheepse traagheidsM en m aakt tenslotte een grafiek w aarin tegen elk aar uitgezet m om ent van de w aterlijn verw erkt is:
zijn: het volum e van het ondergedom pelde deel van de rom p
0,97.L.B3wl
tot W L A respectievelijk tot W L B en de afsatnd van B^ tot C ^,
T enderness R atio: T R = -----------------voor W L A resp. W L B. D oor interpolatie is de afstand van het
RM
drukkingspunt B^ tot aan de „gehelde sym m etrieas” C 'T bij de met: L = m eetlengte w aterlijn,
gezochte (ontw erp)w aterverplaatsing en een hellingshoek 0 te
Bwl = m axim ale breedte op de w aterlijn,
vinden.
R M = hellend m om ent nodig voor 1° hellingshoek.
De rating R w ordt tenslotte gecorrigeerd door verm enigvuldi
5. B e hellingproef
ging m et de „C enter of G ravity F ac to r” :
1,4
W anneer een jachtontw erp éénm aal gebouw d is, is het mogelijk
C
G
F
=
-----------------------f0,9350
door m iddel van een sim pele proef, genaam d de hellingproef, de
T R — 6,1
hoogteligging van het soheepszw aartepunt te controleren. M en
m eert het jacht op een windstille dag, op een rustig plekje van E en relatief stijf schip, d.w.z. een schip m et een n a ar verhouding
de jachthaven. O p een daarvoor gunstige plaats (b.v. aan het laag gelegen zw aartepunt, krijgt, zoals aan de hand van de
kajuitdak) w ordt een zo lang m ogelijke slinger opgehangen, be form ules m akkelijk is in te zien een grotere R ating dan een
staande uit een stevige draad m et aan het uiteinde een loden m inder stijf schip.
gewicht dat de draad strak houdt. H et gewicht laat m en hangen
in een bak w ater om de slingering uit te dem pen. O ver de bak 6. Analyse van de stabiliteit van een jacht
m et w ater w ordt een lat gelegd met erop geplakt een m illim eter De. met behulp van de m om entenevenw ichtsvoorw aarde, afge
verdeling, zodat de stand van de slinger nauw keurig afge leide vergelijking (2) laat zich m et (5) en (9) schrijven als:
lezen kan w orden.
CH.ia V V .A ,.a = y V.NjjG.sin 0
(13)
M et behulp van een nauw keurig bekend gewicht P (P is afhan of, met (7):
kelijk van het gew icht van het jacht: 0,5 a 1 % van W is vol
sin2 yrr
doende) w ordt aan het, losgem eerde, jacht een hellingshoek
CH.iQly
\
.
A
s.&.
= y V.NjjG.sin 0
(14)
gegeven. D e afstand w aarover P uit het m idden van het jacht
sin2 y
n aar het boord verplaatst w ordt (1), w ordt nauw keurig opge
m eten. D e uitw ijking u van de slinger uit de m iddenstand w ordt D o or m iddel van één van deze vergelijkingen is het m ogelijk de
afgelezen en opgetekend. T eneinde een redelijk betrouw baar stabiliteit van een jacht te analyseren m its voldoende gegevens
gem iddelde te verkrijgen, w ordt P enkele keren, zowel n aar bekend zijn.
stuurboord als n a a r bakboord verplaatst en w orden steeds 1 en u A an de hand van het voorbeeld van een D raakjacht, zullen,
bepaald en opgetekend. A ls s de lengte van de slinger is, volgt: m et gebruikm aking van de G im crack-coëfficiënten, de vol
gende vragen beantw oord w orden:
u
a. O nder w elke hellingshoek zal een jacht aan de w ind zeilen
tg 0 = —
s
bij een gegeven windsnelheid?
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b. Bij welke w indsnelheid zal de boordrand ongeveer in het
w ater kom en?
Gegevens van het D raakjacht:
Scheepsgewicht inclusief bem anning: W = yV = 1960 kg.
Z eiloppervlak (grootzeil -|- genua) A s = 15,60 + 11.00 =
26,60 m-.
V erticale afstand zeilpunt tot lateraalpunt: a = 4,10 m.
A rm en van statische stabiliteit: zie figuur 7.
V oorts is ql — 0,125 kgsec2m - 4.
a. D e hellingshoek w aaronder een jacht aan de wind zal zeilen
onder invloed van een gegeven w indsnelheid kan bepaald w or
den door het tegenover elkaar stellen van het oprichtend m om ent
en het hellend m om ent bij de gegeven w indsnelheid. H et jacht
zal een evenw ichtstoestand aannem en w aarvoor geldt dat het
oprichtend m om ent gelijk is aan het hellend m om ent, of met
andere w oorden: er w ordt voldaan aan vergelijking (13) o f (14).
Als m en uitgaat van de schijnbare wind V sw m oet voldaan
w orden aan (13), gaat m en uit van de werkelijke wind V w dan
is (14) geldig. D aar in de praktijk de w erkelijke wind een gegeven
is en de schijnbare wind m et behulp van de dikwijls onbekende
bootsnelheid daaruit afgeleid m oet w orden, lijkt het aange
wezen van de werkelijke wind u it te gaan. D e bootsnelheid kom t
echter in dit geval via de achterdeur w eer binnen: de hoeken
yj en y r , w aarvan gelukkig een betrouw bare schatting is te
m aken, verdisconteren de invloed van de bootsnelheid op de
w indsnelheid in de form ule. U it tabel I (G im crack-coëfficiën
ten) is te zien dat bij een goed gezeild jacht de hoek tussen
vaartrichting en schijnbare wind, bij het zeilen aan de wind
26° a 30° bedraagt. Bij niet te grote hellingshoeken lijkt
y> — 21° een goed gem iddelde.
V oor goed ontw orpen en gezeilde jachten, zal de hoek tussen
w erkelijke w indrichting en vaartriohting C?/’t) bij het zeilen aan
de wind, gesteld kunnen w orden op 45°. Zoals reeds verm eld
is de snelheid van de w ind afhankelijk van de hoogte boven
het aardoppervlak. M et een snelheid van de w erkelijke wind
van bijvoorbeeld 6 m /sec, zoals gebruikt is bij het voorbeeld
van het D raakjacht, w ordt bedoeld de snelheid op een hoogte
van 10 m eter boven de aarde. Schoeneich geeft in [10] de w ind
snelheid op een hoogte h z in verhouding tot de w indsnelheid
op 10 m eter hoogte:
W i n d s n e l h e i d a f h a n k e l i j k v a n h o o g t e b o v e n a a r d op pe r v l a k Cl 0.]
hj

(en)

vh A . o
hj
V

( m)

t>

1

2

3

5

6

0.625

0.720

0 . 782

0. 831

0.872

0.907

7

*

9

10

11

12

0.936

0.961

0.982

vio

1.000

1.015

1 .028

H et zeilpunt van het D raakjacht ligt op een hoogte van 3,50
m eter boven de w aterlijn, zodat bij een gegeven w indsnelheid
V w = 6 m /sec, de snelheid, die in de berekening ingevoerd m oet
w orden bepaald w ordt als V lv = 0,807 X 6 m /sec = 4,84
m /sec. W anneer voor het D raakjacht d e n u bekende gegevens
in de vergelijking:
sin2
CH-ipLv 2 » -As.a ------------ == jW .NjsG.sin 0
sin2 yi
w orden ingevuld gaat deze over in:
sin2 45°
C H. i . 0 , 125.(4,84)2.26,6.4,10.------------- = 1960.h
sin2 27°
of wel: 387,21.C h = 1960.h
H ierin zijn zowel de arm van het stabiliteitsm om ent h, als de
dw arskrachtcoëfficiënt C r[ (fig. 5) afhankelijk van de hellings
hoek 0 . D e gezochte hellingshoek 0 kan nu gevonden w orden
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Fig. 9. Bepaling 0 bij Vw = 6 m /sec (Draakjacht)
door in één grafiek uit te zetten het oprichtend m om ent I960.h
en het hellend m om ent
= 387,21.C H, afhankelijk van 0 .
In verband m et de schaal zet men gewoonlijk in plaats van de
m om enten zelf. de arm van het oprichtend m om ent h, en het
hellend m om ent gedeeld d o o r het scheepsgew icht, uit (k =
Mu
). H et snijpunt van beide krom m en, w aarvoor geldt: op:
W
richtend m om ent = hellend m om ent, geeft de gezochte hel
lingshoek (figuur 9). V oor het D raakjacht blijkt de hellingshoek
bij een werkelijke w indsnelheid van 6 m /sec. gelijk te zijn
aan 18°.
b. W anneer de rand van het dek te w ater kom t zal een voor
zichtige zeiler de zaak goed in de gaten gaan houden: m en is
niet zo gauw geneigd het schip verder te laten hellen. O nder
zeil is de hoek w aarbij het dek te w ater kom t slecht te schatten,
zodat de lijnentekening uitkom st m oet bieden. Is deze hoek één
m aal bekend, dan kan m et behulp van (14) de werkelijke w ind
snelheid uitgerekend w orden die het jacht kan verdragen tot
het dek te w ater kom t.
V oor het D raakjacht bedraagt de hellingshoek bij het dek te
w ater: 0 d = 25°. D e hoek tussen vaartrichting en schijnbare
w ind w ordt groter: yj = 281° (fig. 5), de hoek tussen v aart
riohting en w erkelijke wind yjT zal ook veranderen m aar w ordt
gem akshalve op 45° gehouden. U it fig. 7 volgt dat de arm van
het stabiliteitsm om ent bij 25° een grootte van 0,32 m eter heeft.
De dw arskrachtcoëfficiënt C H heeft bij 0 = 25° een w aarde
van 0,9 (tabel I). M et deze gegevens en het bekende zeilopper
vlak, scheepsgew icht, en de m aat a, is uit (14) V w te berekenen:
sin2^ ?
C h * é>lV 2w.
-A8.a = j/V.h
sin2^
sin2 45°
0,9.1.0,125.V2W.---------------.26,6.4,10 = 1960.0,32
sin2 281°
V w = 6,82 m /sec.
De werkelijke w indsnelheid op 10 m eter hoogte bedraagt in
dit geval (Schoeneich):
6,82
V w = ------------= 8,45 m /sec.
0,807
O p soortgelijke wijze als hierboven is gedaan, kan, als scheeps
gew icht en stabiliteitsarm en van een jacht bekend zijn, berekend
w orden, hoe groot het zeiloppervlak m ag zijn of w aar het zeil
punt m oet liggen, om bij een gegeven w indsnelheid een bepaalde
hellingshoek niet te overschrijden.
T enslotte kan m et vergelijking (13) o f (14) nagegaan w orden de
invloed van verandering van de ligging van het zw aartepunt G
(w aarm ee de arm h gewijzigd w ofdt), bijvoorbeeld door ver
groting of verkleining van het ballastgew icht of doo r het buiten
boord gaan hangen van de bem anning in kleine schepen.
223

F ig. 10.

Dellenbaugh Angle

7. Vergelijking van de stabiliteit van verschillende jachten
D e jachtontw erper heeft enkele m ethoden tot zijn beschikking
om de stabiliteit van zijn ontw erp te vergelijken m et die van
andere succesvolle ontw erpen. De twee m eest bekende m etho
den zijn de D ellenbaugh A ngle F orm ulation en de W ind
Pressure C oëfficiënt M ethod.
D ellenbaugh A ngle
De D ellenbaugh A ngle m ethode gaat uit van de aanvangsstabiliteit en verw aarloost de reststabiliteit. A angenom en w ordt dat
de w ind op het zeil een druk P = 1 lb /fe e t2 dw arsscheeps uit
oefent. H et aldus te berekenen hellende m om ent (in rechte
stand) P.A.„.a, w ordt vergeleken m et het oprichtende m om ent
yV .M G .sin0. D o or 0 in radialen uit te drukken, m ag voor
kleine hoeken s in 0 vervangen w orden door 0 , w aarm ee volgt:
57.3.A 8.a.l.p sf
D ellenbaugh A ngle — ----------------------- (Engelse m aatsysteem )
yV M G
of:
57.3.A s.a.l.p sf
D ellenbaugh A ngle = -----------------------------------(M etrieke stelsel)
yV M G
D e aldus berekende hellingshoek is een m aat voor de (aanvangs)stabiliteit van het jacht en kan vergeleken w orden m et
de D ellenbaugh Angles van andere schepen. F iguur 10, ontleend
aan [9] geeft de norm ale D ellenbaugh Angles voor diverse
jaohttypen.
D e afleiding van de form ule loopt via de aanvangsstabiliteit
(kleine hoeken); het resultaat van de berekening is echter steeds
een aanzienlijke hellingshoek, die derhalve niet gezien mag
w orden als voorspelling van een w erkelijk optredende hellings
hoek.
W ind Pressure C oëfficiënt
De W ind P ressure C oëfficiënt-m ethode vergelijkt het hellende
m om ent ten gevolge van dw arsscheepse w inddruk, m et het opriohtende m om ent bij een vaste hellingshoek. D e reststabiliteit
w ordt wél in rekening gebracht d o o rd at gew erkt w ordt m et de
arm van statische stabiliteit bij 20° in plaats van m et M G .sin 0 ,
zoals bij de D ellenbaugh A ngle m ethode. D e W ind Pressure
C oëfficiënt w ord t gedefinieerd als de dw arsscheepse w inddruk
in lb s/ft2, nodig om het schip een hellingshoek van 20° te
geven. D o or w ederom het oprichtend m om ent gelijk te stellen
aan het hellend m om ent, volgt:
W .P.C . X A s X a = beo«,) X yV
h (2oo) X yV
of wel:
W .P.C . = ----------------------As X a
w aarbij a en h ^ 0) in feet, A s in feet2 en y V in lbs. uitgedrukt
m oeten w orden.
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Fig. 11. Winddruk bij 20° helling, afgeleid uit Wind Pressure
Coëfficiënt
De W ind Pressure C oëfficiënt bedraagt voor norm ale jachten
1,0 a 1,75 (lb s/ft2), afhankelijk van de lengte op de w aterlijn
van het betreffende jacht. H oe groter de W .P.C . van een jacht
van een bepaalde w aterlijnlengte, des te stijver zal het jacht
zijn. D oor K inney w ordt in [9] het verband gegeven tussen
lengte op d e w aterlijn en de „n orm ale” W .P.C . voor verschil
lende jachttypen.
O orspronkelijk is de W .P.C . afgeleid uit het hellend m om ent
in rechte stand als gevolg van w ind, die precies dw arsscheeps
invalt. A an de hand van vergelijking (13) voor 0 = 20°, is in
te zien dat de W .P.C . gelijk is aan de dw arsscheepse com ponent
van de totale w inddruk op de zeilen bij een hellingshoek van 20°:
CH(2oo)-ipL'V28wAB.a = yV.h(2oo)
(15)
w aaruit volgt:
yV .h(20°)
C H(2o.>).ipi,V23W = -------------- = W .P.C .
A s.a
m its a, h (200), A g en y V uitgedrukt in Engelse m aten.
D e W ind Pressure C oëfficiënt blijkt dus gelijk te zijn aan de
w erkelijk optredende dw arsscheepse w inddruk als gevolg van de
schijnbare w ind, bij het zeilen aan de w ind onder een hellings
hoek van 20°. Als basis voor vergelijking van de stabiliteit van
verschillende jachten is de W ind Pressure C oëfficiënt derhalve,
ook o p theoretische gronden een veel betere m ethode dan de
D ellenbaugh A ngle F orm ulation.
W anneer de w erkelijk optredende w inddruk bij 20° helling P(goo)
genoem d w ordt, volgt m et: 1 lb /f t2 = 4,883 k g /m 2:
yV .h(20°)
P(20o) in k g /m 2 = CH(20o).i£>i.V29n. = --------------A s.a
= 4,883 X W .P.C .
w aarin nu h en a in m eter, A s in m 2 en yV in kg uitgedrukt
w orden.
F iguur 11 geeft de „n orm ale” w inddruk P( 2o<>), afhankelijk van
de w aterlijnlengte voor verschillende jachttypen. Is de op
bovenstaande wijze berekende dw arsscheepse w inddruk P(goo)
groter dan de „n orm ale” volgens fig. 11 dan is w eer sprake van
een stijf schip.
V oor het D raakjacht is P (goo) = 4,49 k g /m 2 hetgeen volgens
fig. 11 zou duiden op een stijf schip, w at overéénkom t m et de
gangbare m ening o m tren t de stabiliteit van de D rakenklasse.
Lijst van symbolen
Hoeken:
ƒ)
= drifthoek: hoek tussen hartlijn schip (koers) en
vaartrichting.

y
yr
0
e

=
=
=
—

hoek tussen vaartrichting en schijnbare w ind.
hoek tussen vaartrichting en w erkelijke wind.
hellingshoek van het jacht.
lift/w eerstandshoek voor zeilen, m ast, tuigage en
rom p.

Krachten:
W
— scheepsgew icht.
yy
= opdrijvende kracht.
Fl
== totale kracht door de wind uitgeoefend op zeilen,
tuigage en rom p.
F
= com ponent van de totale w indkracht in de vaart
richting.
Fr
= dw arsscheepse com ponent van de totale w indkracht.
F Hcos0 = horizontale com ponent van de totale w indkracht.
F Hs in 0 = verticale com ponent van de totale w indkracht.
L
= aerodynam ische liftkracht op de zeilen, tuigage en
rom p (com ponent van de totale w indkracht lood
recht op de bew egingsrichting van de wind).
r

D

Fw
Y
R
Z
F Hw

= aerodynam ische w eerstandskracht van de zeilen,
tuigage en rom p (com ponent van de totale w ind
kracht evenwijdig aan de bew egingsrichting van
de wind).
= totale kracht door het w ater uitgeoefend op de
rom p.
= horizontale com ponent van de totale w aterkracht
(hydrodynam ische liftkracht op de rom p (loodrecht
op de vaartrichting)).
= com ponent van de totale w aterkracht evenwijdig
aan de vaartrichting (sCheepsweerstand).
= verticale com ponent van de totale w aterkracht op
de rom p.
= dw arsscheepse com ponent van de totale w ater
kracht op de rom p.

Snelheden:
Vw
= w erkelijke w indsnelheid.
V sw
= schijnbare w indsnelheid.

Vs
V mK

Specifieke waarden:
V oortstuw ingscoëfficiënt =

C

r

=

C

r

= D w arskrachtcoëfficiënt =

F

r

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

Fn
-----------------

Geometrie en diversen:
a
= verticale afstand tussen het zeilpunt en het lateraalpunt.
b
= loodrechte afstand tussen het aangrijpingspunt van
de totale w indkracht (c.e.) en het gewichts(systeem -)-zw aartepunt G .
c
= loodrechte afstand tussen het gew ichts(systeem -)zw aartepunt G en het aangrijpingspunt van de
totale w aterkracht (p).
c.e.
= aangrijpingspunt van de totale w indkracht (center
o f effort).
h
= arm van het oprichtend(stabiliteits-) m om ent,
p
= aangrijpingspunt van de totale w aterkraoht.
A
= specifiek oppervlak van een lichaam in een strom ing.
Ag
= zeiloppervlak.
B
= drukkingspunt in rechte stand.
Bp
= drukkingspunt bij een hellingshoek 0 .
G
= scheeps(systeem -)zw aartepunt.
K
= kielpunt.
k
= M k/y V
M
= aanvangsm etacentrum .
Mk
= hellend m om ent als gevolg van de w indkrachten.
Njj
= valse m etacentrum .
y
= soortelijk gew icht van het w ater.
ql
= dichtheid van de lucht.
V
= volum e van het ondergedom pelde deel van de
bootrom p.
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V oordracht door M r. J. J. O Y E V A A R , gehouden voor de havenvereniging „ R otterdam ” op 20 april 1971
Er bestond al een tijdje bij m ij de verleiding om , nu er een paar jaar verstreken zijn
sedert het rapport dat ik op 30 decem ber 1968 aan de Redersvereniging uitbracht,
nog eens het hele scheepvaartveld de revue te laten passeren.
D e uitnodiging van de H avenvereniging kw am dus goed op tijd, ik heb toen gedacht
aan O scar W ilde’s aforism e ,,Tlie best way to get rid o f a tem ptation is to yield
to it”, een uitspraak waar ik, naar ik hoop binnen strakgetrokken grenzen, w eleens
m eer naar geluisterd heb. Ik zal proberen in kort bestek het veld m et U door te
lopen.
D e titel van m ijn voordracht is dezelfde eenvoudige titel als van het rapport (alleen
het jaartal verschilt) m aar het is en zal voor m ij altijd blijven een in duizend facetten
flo n keren d object.
E venals in 1968, toen ik het rapport
schreef (niet in opdracht van de R eders
vereniging, zoals ten onrechte ook in
officiële stukken w ordt gezegd, m aar
op verzoek van de V ereniging) geef ik
zuiver persoonlijke opvattingen w eer, en
evenals toen m aak ik gebruik van inzich
ten van derden w ier bekw aam heid op
hun terrein groter is dan de mijne.
E venals toen zal de R edersvereniging het
niet noodzakelijkerw ijs m et alles eens
hoeven te zijn en dat geldt uiteraard ook
voor de officiële personen die in het ge
ding zijn.
D e vorige voorzitter van de H avenvereniging, dr. G . H. Bast, heeft kortgeleden
zijn w erkkring verw isseld voor een func
tie in dienst van de organisatie van de
N ederlandse koopvaardij, ik wil de heer
Bast gelukw ensen m et zijn benoem ing.
Hij is tot de in m ijn ogen zeer verant
w oordelijke taak geroepen m ede leiding
te geven aan een nieuw tijdperk in de
w ereld van de scheepvaart, die een jonge
energieke en nieuw e benadering vereist.
Ik wens u, m ijnheer Bast, succes toe en
als gij de voordracht van vanavond als
ook in het bijzonder voor u gesproken
w ilt opvatten dan is dat mij wèl.
H et vrije spel van krachten, van M arket
Forces w aarvoor de N ederlandse reders
de zeescheepvaart zo lang en zo graag
gehouden hebben, is vooral sedert W e
reldoorlog II bedorven door het optreden
van de regeringen.
H et is, als ik mij niet vergis, dan ook
nu algem een in de kringen van de N eder
landse koopvaardij aanvaard, dat d a ar
om de N ederlandse overheid ook een
taak heeft. H et gesprek m et andere re
geringen kan alleen door de regering ge
voerd w orden.
O ver deze externe scheepvaartpolitiek
wil ik het eerst hebben. Zij beoogt im 
m ers het m ondiale klim aat, w aarin ook
de N ederlandse scheepvaart opereert op
de juiste wijze te beïnvloeden. H et is
een terrein w aarop de N ederlandse func
tionarissen grote activiteit tentoonsprei
den, in een enigszins schrille tegenstel
ling tot wat de overheid op het gebied
van de interne scheepvaartpolitiek tot
dusver heeft te zien gegeven. D aar kom
ik natuurlijk op terug.
O p het gebied van de externe scheep
vaartpolitiek houdt het D epartem ent er
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duidelijk een ideologie op na. Als ik
spreek van het departem ent, in casu het
D irectoraat G eneraal van Scheepvaart,
dan m isken ik niet de prestaties van de
Staatssecretaris als representant n aar bui
ten van de ideologie, m aar bew indslie
den kom en en gaan, de adm inistratie
blijft en het zou niet goed zijn als een
ideologie elke paar jaar zou veranderen
m et de wisselende bew indslieden.
D avid Frost, de bekende Engelse televisiepresentator, heeft in zijn boekje „T o
E ngland w ith Love” gezegd dat m inisters
de public relation-m annen zijn en de ad 
m inistratie de m anagem ent. M aar dit
wil ik niet geheel voor m ijn rekening
nem en.
D e ideologie van het departem ent kan
m en vinden in de brochure „T /P 2000”
van het m inisterie van V erkeer en W a
terstaat,
In een inleiding zeggen de m inister en
de staatssecretaris wel, dat dit stuk geen
uitgestippclde kabinetspolitiek voorstelt
en dat het slechts bedoelt is als middel
tot com m unicatie tussen overheid en b u r
gerij, m aar u kunt er wel zeker van zijn,
dat w at er over de zeescheepvaart in
staat de overtuigde opvattingen van het
departem ent juist w eergeeft, zij het in
algem ene term en.
Waar komt die ideologie dan op neer?
H et laissez-faire in de zeescheepvaart
heeft afgedaan, paradoxaal genoeg om ,
zo staat het geschreven, een zo groot
m ogelijke m ate van liberalisatie in het
internationale scheepvaartverkeer te be
houden. D aarvoor is een actief over
heidsbeleid „o no n tk o o m b aar” .
H et internationaal overleg hierover zal
niet tot een zelfs vergrote E E G beperkt
kunnen blijven, doch uitgroeien tot een
m ondiaal overleg en in een scheepvaartbeleid, gebaseerd op een internationaal
aanvaarde gedragscode voor reders, ver
laders en regeringen.
M en blijft uitgaan van de zelfw erkzaam 
heid van de ondernem er en van zelf
regulering, m aar het zal toch niet gaan
zonder de m ogelijkheid open te laten
van uiteindelijk overheidsingrijpen.
Z oals van een N ederlandse regering te
verw achten, is ook op dit stuk het over
heidsbeleid tot op zekere hoogte d o o r
trokken van het N ederlandse besef van

m edeverantw oordelijkheid voor de „D er
de W ereld” , en w orden de aanspraken
die ontw ikkelingslanden op een eigen
koopvaardij voor zover die kan bijdra
gen tot hun econom ische groei, en dan
zo m ogelijk passend in het kader van
één internationale ontw ikkelingsstrategie,
erkend.
V oor de ondernem er van de iets oudere
stem pel klinkt dit allem aal wel een beetje
griezelig. T och is er niet veel tegen te
w erpen zolang, zoals onze huidige over
heid zegt te beogen, de zelfw erkzaam 
heid van de ond ernem er vooropgesteld
blijft en zolang de belangen van de eigen
onderdanen niet onnodig opgeofferd
w orden aan de verre idealen van een
to t grotere w elstand te brengen D erde
W ereld, w at voorw aar geen zaak is, die
N ederland in zijn eentje kan oplossen.
Als m en dan bereid is de ideologie van
het departem ent te onderschrijven dan
blijft twijfel of de stem van N ederland
in het m ondiale gesprek wel genoeg
effect zal kunnen hebben.
Ik heb begin van deze m aand een paar
dagen de zittingen bijgew oond van het
Shipping C om m ittee van U N C T A D in
G enève en ik m oet zeggen, dat wij nog
wel een heel eind verw ijderd zijn van
oplossingen in m ondiale sfeer.
(En passant m oet ik hier de opm erking
plaatsen dat de Skandinaviërs een fout
hebben gem aakt om de in 1947 opge
richte IM C O op com m ercieel econom isch
terrein te boycotten. V olgens de heer
M alinovsky zelf zou de U N C T A D , die
speciaal w erd opgericht voor de belangen
van de ontw ikkelingslanden, zich op
scheepvaartgebied nooit zo breed heb
ben kunnen m aken als IM C O bijtijds
operationeel had kunnen zijn op eco
nom isch gebied.)
In de eerste plaats de zogenaam d trad i
tioneel m aritiem e landen tegenover de
ontw ikkelingslanden.
De landen van het O ostblok nem en een
eigen positie in, m aar w anneer het op
besluiten aankom t ondersteunen zij op
politieke gronden de ontw ikkelingslan
den. D aarin schijnt overigens geleidelijk
verandering te kom en, w aarbij Polen
voorop loopt.
De groep ontw ikkelingslanden, zoge
naam de groep van 77 (m aar in w erkelijk
heid al boven de 90) is num eriek de
sterkste. H et eigenaardige is dat de groe
pen niet hom ogeen zijn. A an w esterse
zijde w illen de Skandinaviërs niets, de
D uitsers hebben geen al te best gew eten,
de Engelsen spelen op zien-kom en, ter
wijl de H ollanders n a ar ik geloof een
eerlijk en w erkbaar com prom is zoeken.
D e groep van 77 is ook niet echt h o 
m ogeen. Zij w ordt aangevoerd do o r de
vertegenw oordiger van een land, dat er
helem aal niet in thuis hoort, w ant m en
kan toch m oeilijk zeggen, dat Brazilië

(evenals overigens A rgentinië en India)
geen m aritiem land is. D at juist Brazilië
hier het grootste w oord voert is een
slecht teken, m aar niet iedereen in die
groep w aardeert de scherpslijperij van
de voorzitter. D at is mij o.a. uit een
gesprek m et de directeur generaal van
Z eeverbindingen van Indonesië gebleken.
Ik heb de indruk d at de N ederlandse
vertegenw oordiging er n aar streeft m id
dengroepen uit de beide blokken op één
noem er te plaatsen.
M inistersconferentie, Tokyo
E en an der belangrijk evenem ent op
scheepvaartpolitiek gebied was de zgn.
M inistersconferentie in T okyo van fe
bruari jl. D e naam M inistersconferentie
roept voor de leek de gedachte op van
een conferentie op m ondiaal niveau. D at
is echter niet het geval, h et is een be
perkte club van m inisters van landen
die indertijd is ontstaan als reactie op
de A m erikaanse scheepvaartpolitiek,
m aar die zich thans m eer bezighoudt
m et de verhouding tot de ontw ikkelings
landen.
Wij hebben dus binnen de U N C T A D
blokken gezien die tegenover elkaar staan
en tegelijkertijd in zichzelf verdeeld, een
club van landen die bepaalde beginselen
van de zgn. m aritiem e landen w illen
hooghouden, m aar w aarvan niet alle le
den zuiver in de leer zijn en een com 
m unistisch staatsrederijencircuit, w aar
m ee niem and de strijd d urft op te ne
m en. Wij zijn nog wel even verw ijderd
van een toestand w aarin de leeuw naast
het lam ligt.
Tegen deze achtergrond en doet dan zo ’n
m inistersconferentie w at zij kan.
Ik noem enige punten:
1. Zij vraagt de reders tegen het eind
van 1971 een uitgew erkte gedragscode
gereed te m aken. G eruststellend w ordt er
bij gezegd dat het niet de bedoeling is
een E uropese F ederal M aritim e Com mission n aar het A m erikaanse voorbeeld.
2. M en co nstateert het voortduren
van de scherpe tegenstellingen tussen de
zgn. m aritiem e landen en de ontw ikke
lingslanden.
H et pu n t van de retaliatie w ordt hier
m et de grootste om zichtigheid aange
sneden. A lleen w anneer het gesprek m et
een bepaald land niet tot een equitable
solution leidt zal de retorsie-w etgeving
van de m aritiem e landen in w erking tre 
den.
3. V an de Flags o f C onvenience w ordt
geconstateerd dat het verschijnsel ten
deert n aar een aantasting van de veilig
heid ter zee en van de levensstandaard
van zeevarenden en dan ook nog d at
het de concurrentiepositie van de eigen
koopvaardij schade doet.
H et klinkt allem aal wel m ooi, m a ar is
wel erg vaag. M en zou liever gezien heb
ben dat een land als B razilië nu m aar
m eteen op het m atje w erd geroepen, w ant
de feiten zijn overbekend, ook wat de
V erenigde S taten betreft zijn er geen
studies m eer nodig, m a ar m en zoekt te
vergeefs n aar een aanw ijziging w anneer
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het voorgenom en gesprek m et de V er
enigde Staten zal plaatsvinden.
Interessant was in dit verband een op 
m erking van de N ederlandse staatsse
cretaris op de T okyo-conferentie, dat er
bedenkingen kunnen w orden aangevoerd
tegen het nem en van m aatregelen ter
bestrijding van het verschijnsel van de
goedkope vlaggen, w anneer zulke m aat
regelen de vrijheid van vestiging op eni
gerlei wijze zouden aantasten.
H eeft de bew indsm an hier in bedekte
term en te kennen willen geven dat als
het w ater de N ederlandse reders naar de
lippen zou zijn gestegen, doo r de N ed er
landse overheid geen beletselen aan de
reders in de weg zullen w orden gelegd
om een beter „k lim aat” te zoeken?
D e grote verdienste van de N ed er
landse delegatie in T okyo is zonder twij
fel geweest dat zij er n a ar is blijven
streven de groep bij elkaar te houden,
w ant er zijn zoals bekend wel leden die
neiging hebben om uit de boot te vallen
en flirten m et de ideeën van bilaterale
verdragen.
Ik ga thans even m et u kijken hoe het
is gelopen m et de andere aspecten die
in het rappo rt w erden behandeld.
1. D e zeescheepvaart in de hele w ereld
verkeert in een stadium van econom ische
en technologische revolutie. D aaruit ko
m en algehele structuurveranderingen
voort.
2. Een algehele herstructurering en m o
dernisering van de N ederlandse koo p
vaardijvloot is nodig. Die kan doo r het
bedrijfsleven alléén w orden doorgevoerd
indien de overheid daarbij een h and
reiking geeft. H ier zijn dus 2 partijen
in het geding.
O m te zien hoe het daar nu m ee staat
kunnen wij op zo’n korte term ijn n atu u r
lijk nog niet naar groeicijfers kijken (se
dert het rap p o rt is volgens de cijfers van
1970 het procentuele aandeel van de
N ederlandse koopvaardij in de effectieve
w ereldvloot w eer w at doorgezakt).
M aar wij kunnen alleen kijken n aar de
activiteit die aan beide zijden is o n t
plooid.
A an de kant van het bedrijfsleven was
het grote evenem ent natuurlijk de fusie
— S.M .N ., K .R .L ., R.I.L. plus deV .N .S.
in de operationeel gem aakte N .S.U .
V erder ging de K .H .L . over n aar de
K .N .S.M ., van N ievelt-G oudriaan n aar
een niet-scheepvaartconcern.
In de N .S.U . heeft N ederland nu een
scheepvaartm aatschappij van allure, die
hoew el in grootte (ruim ƒ 1 m iljoen ton
dw) nog niet vergelijkbaar m et de grote
buitenlanders, toch in het internationale
vlak beter h aar m annetje zal kunnen
staan. H erstructu reren en m oderniseren
is natuurlijk m eer dan fusioneren.
M et die herstructurering en m odernise
ring zijn dan ook voor zover ik kan
nagaan de N .S.U ., de H .A .L . en de
K .N .S.M . druk doende (van het andere
grote concern V an O m m eren is mij van

geen grote activiteiten op scheepvaart
gebied gebleken).
V an de zojuist genoem de rederijen is
mij bekend dat er één is die 7 nieuw e
schepen tegelijk „van de plank" heeft
gekocht. H et eerste containerschip van
de N .S.U . w ordt gevolgd door 2 grotere
en snellere containerschepen, om van
andere bouw opdrachten en aankopen
doo r de an dere rederijen van conventio
nele en andere scheepstypen niet te spre
ken.
D e K .N .S.M . volgt al lang een voor haar
vaargebieden aangepaste m oderniseringspolitiek en stelt de internationale sam en
w erking steeds m eer centraal.
De H .A .L. onder een verjongde directie
(m et alle w aardering voor hun voor
gangers) voelt, als de tekenen niet bedrie
gen, de consequenties van de nieuw e tijd
dynam isch aan.
Z o ligt hier voor de hele N ederlandse
koopvaardij wel een investeringspro
gram m a van enkele honderden m iljoenen
op tafel.
En er is dus veel leven in de brouw erij.
L aat ik hier nu even snel aan toevoegen
dat ik geen oorzakelijk verband claim
tussen het rap p o rt en deze ontw ikkelin
gen. Op een gegeven m om ent is er
iem and die iets opschrijft dat leeft in
zijn w erkingssfeer, en dat voorrecht is
mij nu eenm aal tebeurt gevallen.
W el kan zo ’n schriftuur aan som m ige
zaken een stoot in de goede richting
geven.
H oe het m et de problem atiek van het
m anagem ent vergaat ontsnapt aan m ijn
beoordeling.
M aar ik wil mij in dit verband toch
een opm erking veroorloven. Ik heb in
het begin van dit jaa r in D avos uit be
langstelling het First E uropean M anage
m ent Sym posium bijgew oond.
O nder de 488 deelnem ers uit 18 E u ro 
pese en 13 niet-E uropese landen, allen
leidende figuren in grote en supergrote
bedrijven, heb ik geen enkele N eder
landse reder ontm oet, hoewel N ederland
m et 30 m an nog niet zo slecht vertegen
w oordigd was.
M ijn attitude tegenover dit onderw erp
w as niet volslagen negatief, m aar wel
sceptisch.
Ik heb er nog m oeite m ee aan te nem en,
dat je voor het m anagerschap net zo’n
opleiding zal m oeten volgen als voor
artsen, ingenieurs en juristen.
D at er zo iets bestaat als besliskunde
volgens de m ethode van K epler T revoe
o f andere corifeeën, dat je corporate
strategy zou kunnen leren.
Je bent ook een stuk van je dagelijkse
w erk verw ijderd als je P erlm u tter hoort
doceren, dat tegen 1985 de helft van de
industriële w ereldproduktie in handen zal
zijn van slechts 300 super reuzen, in m ul
tinationale ondernem ingen, die ond er
m eer de kloof tussen het westen en de
com m unistische landen zullen overbrug
gen en m eer m acht zullen kunnen uit227

oefenen dan de m eeste nationale re
geringen.
De notities van H erm an K ahn (van „T he
year 2000” ) zijn een schitterend vuur
w erk van ideeën.
N iem and geeft een recept hoe precies
te handelen in de eigen specifieke om 
standigheden. M aar je hebt wel een
infusie gehad van intellectuele vitam i
nen.
M isschien daardoor heeft de gedachte
aan toekom stige m ultinationale rederijen
en consortia (w aar ik in geloof) in het
licht van P erlm u tter’s theorieën al niets
buitenissigs m eer.
Veel grote ondernem ingen doen op dit
ogenblik al veel aan doorlopende m anagem entopvoeding voor de leidende per
sonen in hun staven, m aar het is mij
niet bekend of rederijen dit ook al doen,
ik geloof dat de w aarde hiervan niet
m oet w orden onderschat.
E nerzijds heeft het zin om de blik buiten
het sterk veranderende scheepvaartterrein ook te richten op het even snel
veranderende w ereldbeeld.
A nderzijds, al was het alleen m aar om
in hei jargon van de anderen te kunnen
spreken.
O p organisatorisch gebied valt in de
eerste plaats de ingrijpende vernieuw ing
te m elden die ond er de krachtige leiding
van voorzitter Reuchling heeft plaatsge
vonden in de redersorganisatie.
In de nieuw e stru ctuur zal een grotere
slagvaardigheid kunnen w orden bereikt,
daarin kom t de sam enhang tot uitdruk
king die bestaat tussen de econom ische,
technische en sociale problem en.
Intussen blijven de Bonden van W erk
gevers en eventueel individuele w erkge
vers die C .A .O .’s afsluiten de verant
w oordelijkheid dragen voor overeenkom 
sten m et de vakbew eging, welke over
eenkom sten tot stand kom en door be
m iddeling van de Raad van Bestuur.
M et voldoening kan m elding gem aakt
w orden van de door de K oopvaardij en
Scheepsbouw , met m edew erking van de
overheid, opgerichte Stichting M aritiem e
R esearch onder Prof. L angm an en D r.
M olenaar.
M et een sym posium dat internationaal
deelnem ers trok heeft dit instituut al
direct naam gem aakt.
Als ik mij nu afvraag of dit alles wijst
op die algehele herstructurering en m o
dernisering in de zin van het rapport
dan is m ijn reactie: neen. E r zijn on 
m iskenbaar grote activiteiten m aar ik zie
die m erendeels als defensief en niet als
agressief of beter offensief.
Z o is mijns inziens de afhankelijkheid
van de lijnvaart nog eenzijdig groot.
E r is wel eens gezegd dat de lijnvaart
een luxe is die je je alleen kunt ver
oorloven als je ook in de bulkvaart bent.
In 1970 is de tankertonnage van de we
reld w eer m et een 20 m ilj. dw. ton
vergroot.
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2 M iljoen dw. voor rekening van de
N oren.
Van N ederland nihil.
Van grote plannen in de tankvaart en
bulkvaart of van nieuw e com binaties
is niet gebleken.
O ver de vernieuw ing van het m anage
m ent heb ik geen inzicht.
W at de financiering betreft schijnen voor
alsnog de oude paden betreden te w orden,
zij het dan dat incidenteel m et werfcredieten w ordt gew erkt.
M aar het is m isschien nog te vroeg
om over het een en ander een oordeel
te hebben.
D it alles kan best een aanloop voor de
grote spurt wezen.
Ik ben er mij natuurlijk van bew ust dat
w anneer m en de in het oog lopende
renaissance van de Engelse scheepvaart
w aarneem t, dat die aanvankelijk zijn
sterke im puls heeft gekregen door een
injectie van de Engelse regering in de
vorm van de bekende cash-grants. De
D uitse koopvaardijvloot w ordt zelfs be
dreigd doo r overcapaciteit als gevolg van
royale belastingfaciiiteiten. W at doet de
N ederlandse overheid?
E n zo ko m ik dan nu op de andere
partij in het geding
W at is van overheidszijde to t dusver ge
schied?
Ik breng in herinnering dat het R apport
stelt dat de herstructurering en m oder
nisering niet zonder steun van de over
heid kan plaatsvinden.
D e technisch-econom ische revolutie in de
lijnvaart leidt tot:
a. versnelde econom ische veroudering
van de huidige vloot;
b. een belangrijk getalsm atige inkrim 
ping van de vloot;
c. integratie van de verschillende sec
toren van de vervoersketen;
d. ingrijpende structurele w ijzigingen in
alle belangrijke vaargebieden.
V oor de bulkvaart op andere gronden
voornam elijk de schaalvergroting, en
verdere ontw ikkelingen van de techno
logie.
D aarom w ordt tw eeërlei bepleit.
a. steun van de overheid ter beperking
van het investerings- en finanoieringsrisico in een overgangstijd;
b. w ettelijke m aatregelen m et betrekking
tot een verder gaande investerings
aftrek dan 2 x 5 pet en m et betrekking
tot de m ogelijkheid van geheel vrije
afschrijving, een en an der op grond
van de vooral ook ten aanzien van het
buitenland verslechterde fiscale positi
van de N ederlandse koopvaardij.
Sedert 1969 toen ik het rap p o rt aan de
M inister-President m ocht aanbieden en
w aarbij hij evenals onlangs ten aan
zien van de N ederlandse D agbladpers,
zijn „grote bezorgdheid” uitsprak, is er
veel onderling en interdepartem entaal
overleg geweest, tot op 2 decem ber 1970

in de 2e K am er de staatssecretaris van
V erkeer en W aterstaat een verklaring
voorlas w aaruit zou blijken welk belang
de regering toekent aan de instandhou
ding van een gezonde N ederlandse K oop
vaardij.
E en soort pream bule gaat aan de „m aat
regelen” vooraf. Ik citeer:
„Bij het uitblijven van passende over
heidsm aatregelen ter ondersteuning van
herstructurering en m odernisering en ter
bevordering van een beter bedrijfsklim aat zou een absolute en relatieve achter
uitgang van de N ederlandse koopvaardij
en daarm ede een gevoelig verlies voor
de N ederlandse econom ie dreigen en ook
m et nam e de zgn. dispatch functie van
N ederland in gevaar kom en.
D e N ederlandse zeescheepvaart droeg in
1968, bepaald geen gunstig jaar voor de
koopvaardij, een bedrag van ƒ 2400 m il
joen bij in de export van vervoersdien
sten, w elke export in totaal in genoem d
jaar bijna 5 m iljard gulden beliep en
sindsdien nog aanzienlijk is toegenom en.
D e bijdrage van alle vervoerstakken be
draagt 1/7 gedeelte van het N eder
landse exportpakket. N iet alleen zou zon
der overheidsm aatregelen dit belangrijke
aandeel in de export ernstig in gevaar
kom en, op den d uu r zou de N ed er
landse vlag in het buitenland tot een
zeldzam e verschijning kunnen gaan w or
den.
D aarm ee zou een einde kom en aan of
althans een ernstige inkrim ping op tre
den m et betrekking tot een eeuw enoude
N ederlandse activiteit, die niet alleen
onze positie in de w ereld zo zeer heeft
bevorderd en onze nationale econom ie
in het algem een sterk heeft gestim uleerd,
m aar tevens grote invloed heeft uitge
oefend op de geestelijke instelling van
ons volk in het algem een” .
De „m aatregelen” die hierna aangekondigd w orden, voor zover in dit kader re
levant, zijn:
a. Op het gebied van het investerings
risico:
De m ogelijkheid van verlenging van credietgaranties die voor de grote vaart niet
zullen w orden verleend dan onder strin 
gente prealabele voorw aarden en in bij
zondere gevallen.
b. Op het gebied van belastingen:
De staatssecetaris van Financiën zal ten
eerste de belasting-inspecteurs instrue
ren om ter zake van de door de scheep
vaart voorgestane afschrijvingsm ethoden
een ruim standpunt in te nem en, ten
tw eede, de m ogelijkheid bestuderen om
de regeling m et betrekking tot een nieuwe
onbelaste reserve.de zogenaam de N .O . R„
w at te verzachten.
H et zal u niet verw onderen, dat mijn
reactie bij het aanhoren van deze op 
som m ing, n a de veelbelovende pream bule
een gevoel van grote teleurstelling was.
C hurchill parafraserende:
„Z elden hebben zoveel bekw am e m en
sen zoveel tijd en energie opgebracht
om zulke povere resultaten te bereiken” .

M et een credietgarantieregeling w aarvan
juist voor de grote vaart w o rd t ge
zegd dat zij alleen in bijzondere gevallen
en o n d er stringente voorw aarden zal w or
den verleend, kom je voor een investerings- en financieringsprogram m a van
enige allure niet ver.
W at de aanschrijving aan de inspecteur
betreft, zou nog m oeten blijken w at er
in kom t te staan, m aar in ieder geval
gaat de vrije afschrijving n a ar Engels
m odel aan de N ederlandse koopvaardij
voorbij.
V an een harm onisering van de investe
ringsaftrek m et die v o o r de luchtvaart
is geen sprake.
De N .O .R . zou „w at” verzacht w orden
H et geheel leek m eer op een lege dop
dan op een ei.
Wij zijn nu w eer 4 m aanden verder.
M aar natuurlijk: veel zou van de uit
w erking van de aangekondigde m aat
regelen afhangen.
Ik heb vernom en dat die uitw erking w at
het M inisterie van Financiën betreft niet
geheel onbevredigend verloopt. D e aan
schrijving aan de B elasting-inspecteurs
voor een soepele benadering van afschrijvingsm ethoden beantw oordt m een ik aan
de w ensen van de reders.
W at de N .O .R . b etreft heb ik uit de
dagbladen het voorn em en vernom en van
de S taatssecretaris van F inanciën om op
korte term ijn een w etsvoorstel in te
dienen tot afgehele afschaffing.
E n dat is zeker m eer dan de reders
hadden kunnen verw achten. Eindelijk
zal dan de nasleep van de oorlogsver
liezen van de N ederlandse scheepvaart
op dit pun t definitief tot het verleden
kunnen gaan behoren.
O nbegrijpelijk en teleurstellend is dat de
Staatssecretaris van Financiën, nam ens
de R egering, geen aanleiding heeft k u n 
nen vinden voor het optrekken van de
investeringsaftrek to t het peil van de
KLM .
D e credietgarantieregeling schijnt thans
door de am btelijke m olen te gaan. Als
zij een globaal k arak ter gaat krijgen,
dan geeft dat natuurlijk een m ogelijk
heid voor een ruim e toepassing. M is
schien bestaat hier nog gelegenheid voor
een nadere inbreng van rederszijde.
E r is nog niets nader bekend over de to e
wijzing van fondsen voor de econom i
sche en com m erciële research, de d atav er
zam eling en docum entatie, w aaraan de
Staatssecretaris blijkens zijn verklaring
zo grote w aarde hecht.
O nder erkenning dat er wel w at gebeurt,
is het mij onm ogelijk in de aangekondig
de m aatregelen een grote conceptie bij
de overheid te ontdekken, die in enige
verhouding staat tot de problem atiek zo 
als die in het R appo rt is aangeduid. W at
er geschiedt is m ijns inziens volstrekt o n 
toereikend.
H eeft m en dan toch — ondanks de
m ooie pream bule van de verklaring —
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tuursverandering in de scheepvaart niet
kunnen begrijpen, o f is er onverm ogen
om aan ’n g o e d begrip, constructieve co n 
sequenties te verbinden?
D e V erklaring van 2 decem ber 1970
van de S taatssecretaris van V erkeer en
W aterstaat wijst niet op onvoldoende
begrip, althans bij hem .
H et revolutionaire k arak ter van de
unitisatie in de lijnvaart, de schaalver
groting in de bulkvaart, de m ogelijkheid
van voortstuw ing doo r kernenergie, het
kangoeroe-schip in opm ars; het au to
m atisch onbem ande schip, de noodzaak
om technisch-econom ische en co m m er
ciële research flink aan te pakken, al
die nieuw e risico’s, w aarbij buitenlandse
overheden hun rederijen in ruim e m ate
terzijde staan, dat alles kan de S taats
secretaris, blijkens de geciteerde pream 
bule, niet zijn ontgaan.
E r zijn dan aan een goed inzicht en
goede bedoelingen bij de betrokken
O verheidsinstantie, door de R egering
als geheel geen w erkelijk constructieve
consequenties verbonden. H et is niet ge
lukt — w at ik bij de aanbieding van
het R appo rt aan prem ier D e Jong ge
vraagd had — een beleidsuitspraak over
de scheepvaart m et een sluitend pakket
m aatregelen, van de R egering als zo
danig te krijgen.
In een dem ocratie als de onze en bij het
ontbreken van een totaal sociaal-econom isch beleidsplan, was zo ’n uitspraak
m isschien ook niet te verw achten.
W at er gebeurt, gebeurt hier of m in of
m eer autom atisch, óf het m oet afge
dw ongen w orden, hetzij d oo r de dru k van
gebeurtenissen (dat kun nen ook ca ta
strofes zijn), hetzij doo r binnen- of bui
ten parlem entaire pressie.
P olitieke pressie kan de N ederlandse
koopvaardij niet uitoefenen en ook bij
de stem bus is zij niet van veel gew icht.
Zij heeft het w erkgelegenheids-argum ent
nauw elijks ter beschikking. B uitenparle
m entaire actie kan m en m oeilijk van de
reders (de heren reders) verw achten,
hoew el ik best wel eens een sit-in op
het B innenhof van de heren zou willen
m eem aken.
H et autom atism e w aarm ee de bronnen
voor het ressort van R ijksw aterstaat rij
kelijk vloeien, is nog niet het deel van
het collega-directoraat generaal van
scheepvaart. D e gestadige uitbreiding
van het w egennet, het w egnem en van
bochten uit w egen o f rivieren, inpolde
ringen en droogleggingen, stuiten niet
m erk b aar op budgetaire m oeilijkheden.
D e reders w illen ook niet eerst aan de
rand van het faillissem ent kom en te
staan, bijvoorbeeld d o o r m egalom ane
expansiedrift, om dan ach teraf een miljoenen-steun te claim en en te ontvangen,
zoals dat bij een algem een bekend
scheepsbouw bedrijf is gebeurd.
D e am btelijke tegenzin tegen het schep
pen van precedenten is bekend en ge
rechtvaardigd.

Evenw el, voor wat de scheepvaart vraagt,
zijn de precedenten volledig aanw ezig.
Ik kan d aarvoor dicht bij huis, nl. bij
verw ante bedrijfstakken, blijven.
Ik noem de rente-overbruggingsregeling
voor de scheepsbouw , tot stand gekom en
op grond van het zgn. rappo rt-K eyzer,
w aar nu wel ettelijke honderden m il
joenen in zullen zitten. H ier bestond het
zelfde „m atchin g” probleem als bij de
scheepvaart bestaat, nam elijk de con
currentievervalsing d o o r de regeringen
van andere landen.
D at is precies w at de koopvaardij vraagt.
Ik noem de luchtvaart. O ok hier is
sprake van een en orm e technologische
revolutie en van een felle concurrentie
van krachtige, d o o r hun overheden ge
steunde buitenlandse lu ch tv aartm aat
schappijen. H et „to be o r not to b e”
w ordt voo r de K L M vertaald in de aa n 
schaf van 7 B oeing 747 B’S a raison van
— als ik goed ben ingelicht — een
hon derd m iljoen gulden per stuk. O ok
hier dus een perfecte analogie m et de
problem atiek van de scheepvaart. Een
m odern containerschip w aarvan de
H .A .L . en de N .S.U . (om een voorbeeld
te noem en) er m eerdere nodig hebben,
kost ook ongeveer 100 m iljoen, nog zon
der de containers. In het éne zowel als
in het andere geval is de toekom stige
rentabiliteit een open vraag. A nders
w as er im m ers geen probleem .
M et betrekking tot de uitw erking van
een credietgarantieregeling voor de koo p
vaardij, leef ik dus in gespannen ver
w achting. N a ar analogie van de fin an 
ciering van de nieuw e vliegtuigen zou
m en een royale en van fantasie getuigen
de regeling voor de koopvaardij m ogen
verw achten.
A nders zou hier toch wel een grote dis
crim inatie zijn tussen een luch tvaarto n
dernem ing w aarin de Staat deelneem t
en de nog veel belangrijker vervoerstak
(althans uit deviezen oogpunt) van de
scheepvaart, die natuurlijk geheel private
enterprise is en m oet blijven. Ik kan
vooralsnog niet aannem en dat een O ver
heid zo duidelijk m et tw ee m aten zou
m eten; dat zou geen rechtvaardige O ver
heid zijn.
H oew el, dat gebeurt, onbegrijpelijkerw ij
ze, toch al m et de investeringsaftrek, die
voor de scheepvaart 2 x 5 pet is, en voor
de K LM 2 x 8 pet.
Ik ben natuurlijk blij voor de K LM
— een prachtige organisatie — die op
deze m anier m ee kan blijven kom en
tussen m achtige en zw aar gesubsidieer
de buitenlandse concurrenten. O ok ik
ben tro ts op „onze K L M ” . M aar ik ben
verbijsterd over de verschillen in b eh an 
deling. E n dan te bedenken dat de N e
derlandse koopvaardij voor zichzelf geen
dure in frastru cturele overheidsvoorzie
ningen behoeft; dat zij geen m ilieu-hygiënische problem en oproept, geen gif
tige gassen in de lucht u itstoot en geen
geluidshinder veroorzaakt. E n dat zij be
langrijk m eer dan de luchtvaart bijdraagt
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om evenw icht in de betalingsbalans te
brengen.
Ik toon mij vanavond dus een zeer on
tevreden m an.
W ant ook het optreden van de redersgem eenschap is n aar m ijn m ening verre
van gelukkig gew eest. In h aar public
relations heeft zij naar m ijn (niet zo
bescheiden) oordeel gefaald.
Ik d ach t dat hier een totale m entaliteits
verandering nodig is. M en kan ook „te
fatsoenlijk” zijn; te lang en te veel „de
an dere p a rtij” the benefit o f the doubt
geven, te veel op de intrinsieke rede
lijkheid van de eigen desiderata ver
trouw en, alsof zij daarv o o r alleen al tot
vervulling zullen geraken.
M en m oet geen perscon ferentie tevoren
m et de S taatssecretaris afstem m en, het
niet bij één adres aan de T w eede K am er
laten zitten. M en heeft de verklaring van

2 decem ber 1970 niet voor zoete koek
m oeten opnem en, doch de povere inhoud
terstond aan de kaak m oeten stellen.
O ok had het co n tact tussen de officials
aan beide zijden op vertrouw ensbasis
aangcm ocdigd en niet gerem d m oeten
w orden. H et is volstrekt geoorloofd, die
vechtlust voor de verdediging van le
gitiem e belangen, levensbelangen, tegen
over de O verheid op te brengen, als
getoond w ordt in de internationale confcrcncevergaderingen. M en hoeft zich
d a ar voor toch niet te generen. Strijd
baarheid is een van de beste eigenschap
pen van de m ens.
Als de zaak er zo bij ligt als nu het
geval is, is dat m ede het gevolg van de
schroom die de koopvaardij van huis uit
aan de dag legt om w anneer nodig een
m ilitante houding, ook vis a vis de
O verheid, aan te nem en.

lk dacht dat het de hoogste tijd w erd
dat de N ederlandse reders een conse
quent m ilitante houding niet m eer schu
wen en dat zij nu eindelijk hun public re
lations op een consequente en m oderne
basis plaatsen.
Zij kunnen daarv o o r m isschien wel iets
van de landbouw leren.
In de nieuw e stru ctu u r van de redersorganisatie heeft de N ederlandse koo p
vaardij d aarv o o r een instrum ent. H et éne
kabinet gaat, het andere kom t. D at de
redersgem eenschap p araat zij; dan is al
les nog m ogelijk.
Ik hoop hierm ede voldaan te hebben aan
het verzoek van het B estuur iets over de
N ederland se K oopvaardij te vertellen.
Ik besef dat de beste stuurlui aan de wal
staan. Ik heb gezegd.

HET M.S. BUSSOL

O p 2 april w erd op de w erf van Burm eister & W ain het m.s. B ussol
— bou w n um m er 829 — gedoopt.
H et m.s. Bussol is besteld doo r V /O
Sudoim port te M oskou en is gebouw d
naar de voo rschriften van L loyd’s R e
gister o f Shipping, klasse >i< 100 A 1,
ijsklasse 3 4- R M C .
H et schip, het laatste van een serie van
31 bijna identieke schepen voor dezelfde
reders, is gebouw d als een koelvisserijschip en kan, indien vereist, gebruikt
w orden voor o n afh ankelijk traw l-vissen.
D e hoo fd afm eting en zijn als volgt:
lengte o.a. 102,7 m, lengte tussen 11.
91 m, breedte 16 m, holte tot tw eede
dek 8,6 m, deadw eight 2750 ton, diep
gang 5,555 m , proeftochtsnelheid gela
den 14 knoop.
De voortstuw ingsm achines en de koel
installatie zijn m idscheeps gelegen, m et
grote koelruim en voor en achter. De
gehele bovenbouw is m idscheeps ge
plaatst. D e achtersteven om vat een grote
glijbaan om de vangst direct uit zee aan
boord te nem en en om het traw ln et aan
boord te brengen.
H et roer, dat geheel gelast is, kan zowel
van de h o o fd brug bediend w orden als
vanaf de w at kleinere brug aan het ac h 
terein d van de bovenbouw .
D e bovenbouw om vat hutten voor offi
cieren en o n d erofficieren sam en m et
m ess en kom buis; hutten m et tw ee
kooien voor de bem anning en vissers
zijn op het tw eede dek.
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Hel visserijscliip „Bussol”
H et laadgerei bestaat uit tw ee p aar
vrijdragende laadm asten, w aarvan het
voorste paar voorzien is van een boven
m ast en van een gecom bineerde signaalen radarm ast. D e laadbom en, vier voo r 3
ton en tw ee voor 10 ton w o rden be
diend doo r vier 3-tons en tw ee 5-tons
lieren.
De dekm achinerie om v at verder een ankerlier, tw ee 3-tons verhaallieren en een
15-tons traw llier.
A lle lieren zijn elektrisch-hydraulisch.
D e navigatie-uitrusting is van het
nieuw ste type én om vat alle hulp m id d e

len voo r een schip van deze om schrij
ving.
De voortstuw ing vindt plaats doo r een
6-cil. tw eetakt B & W -dieselm otor, type
50-V B F-90, m et een cilinderm iddellijn
van 500 m m en een slag van 900 m m .
D e m otor ontw ikkelt 3530 ipk, over
eenkom end m et 3100 epk bij 200 om w /
m in.
D e hulpw erktuigen bestaan uit drie 5cilinder B & W dieselm otoren en een 3cilinder B & W dieselm otor.
In het ketelruim bevindt zich een m et
olie gestookte ketel m et een stoom produk tie van ongeveer 3000 kg p/h.

TO EP A S SIN G
SLEEPBOTEN

VAN

EEN

ERVARING

MET „ V O IT H

S C H N E ID E R ” PROPELLER

BIJ

V o o rd ra ch t g e h o u d e n d o o r d e heer H . A . V A N L E E U W E N c h e f tech n isch e d ie n st N ed erl. S to o m sle e p d ie n st v/h
P. S m it jr. aan b o o rd van d e „ P ie te r C a la n d ”, na a flo o p van d e A lg e m e n e L ed en v erg a d erin g o p 21 april 1971.
M oge ik m ijn inleiding aanvangen m et
een citaat uit rap p o rt nr. 138S van
T .N .O . studiecentrum „D e m anoeuvreer
baarheid van schepen bij lage snelheid”,
door de heren ir. J. P. H ooft en ir.
M. W . C. O osterveld.
H et voorw oord van dit rappo rt w as als
volgt:
„H et besturen van zeer grote tankers in
havens en rivierm onden b aart vele zo r
gen. Im m ers, bij toenem ende grootte van
het schip neem t enerzijds de laagste
snelheid toe w aarm ee grote tankers nog
op koers gehouden kunnen w orden, a n 
derzijds kan alleen sleepboothulp gebo
den w orden bij verm inderde scheepssnelheid.
O m het schip toch bij zeer lage snelheid
te kunnen besturen is het gebruikelijk
om voor korte tijd het aantal schroefom w entelingen te verhogen, w aardoor
de effectiviteit van het roer groter
w ordt. H elaas neem t tengevolge van de
ze m anoeuvre de scheepssnelheid ook
toe.”

dit bijzonder interessant geweest. Ik be
treu r het dat niet m eer N ederlanders
hieraan een bezoek hebben kunnen
brengen.
Als sleepbootm ensen w aren wij uiteraard
bijzonder geïnteresseerd in de wijze
w aarop het assisteren van de „zeer grote
tan kers” zou dienen te geschieden, im 
m ers deze tankers w aren e r niet, zodat
niem and hierm ede ervaringen had. Al
spoedig bleek, althans in de N oordoostpolder, dat het assisteren door m iddel
van norm ale zw aardere sleepboten niet
onm ogelijk was, doch dat rekening m oest
w orden gehouden m et grotere risico’s,
vooral bij de grotere snelheden welke
aanvaard dienden te w orden.
Ik verw ijs u kortheidshalve n aar het
eerder genoem de rap p o rt van T .N .O .
W ij realiseerden ons echter dat w ellicht
ook voor ons het m om ent was aange
broken te denken over een andere wijze
van assisteren. O nze gedachten gingen
toen uit n aar het V oith-Schneider-systeem w aarvan ik u thans één en an der
op een populaire wijze zal trach ten te
vertellen.

M IJN H EER DE VOORZITTER,
In 1926 bood een O ostenrijkse con
M IJNE HEREN,
structeur, ene E rnst Schneider, een door
E en vaardig red enaar heb ik eens horen hem uitgedachte schoepconstructie voor
zeggen dat een technische inleiding in w aterturbines, aan een fabriek in Zuidwezen dient te beginnen m et een veron t D uitsland, J. M . V oith, aan. O orspron
schuldiging. Im m ers, een technicus laat kelijk dus niet bedoeld als scheepszich nog wel eens leiden door een gevoel voortstuw er, zag V oith hier m eer in, dan
van trots of voldaanheid. Indien ik mij in de toepassing voor w aterturbines. Het
hieraan bezondig, hoop ook ik dat u hier heeft echter nog tot 1931 geduurd voor
voor m ijn verontschuldiging w ilt aa n  m en het aandurfde een schip, m et de
vaarden.
inm iddels V oith-Schneider gedoopte pro
T oen mij gevraagd w erd een inleiding pellers, uit te rusten.
te houden voor uw gezelschap, w as het Al direct bleek, dat de zeer kostbare
voor mij niet m oeilijk te begrijpen w at constructie voor een norm aal schip,
hiertoe de aanleiding was.
w aaraan m en norm ale eisen stelde, geen
Im m ers, ofschoon m ijn bijdrage in het zin had, doch dat, m et enige ingrijpende
goed functioneren van het gehele com  veranderingen er verm oedelijk toch nog
plex „E u ro p o o rt” een zeer bescheiden wel een w erkterrein voor te vinden was.
is, ben ik er toch wel trots op, d at deze G ebleken was nam elijk dat m et betrek
een spectaculaire betreft. U zult mij wel king tot de m anoeuvreerm ogelijkheden
w illen vergeven dat ik het assisteren van schier alles kon. Als proef voorzag m en
de zeer grote tankers zo zie.
toen een duw boot voor de D onau, de
O fschoon m ijn verhaal in hoofdzaak be U hn van deze propellers. D it schip,
trekking heeft op een onderdeel van een dubbelschroever m et een lengte van
deze activiteit, nl. de V .S-sleepbooj, ca. 30 m , een breedte van 8 m, een diep
m een ik, voor de duidelijkheid van m ijn gang van V A m en tw ee dieselm otoren
betoog er goed aan te doen u iets te van 350 pk, w as in feite tevens een
vertellen over de wijze w aarop voor deze experim ent in de duw vaart, w elke in
w erkzaam heden onze keus uiteindelijk E uropa thans sinds enige jaren goed van
de grond kom t en in wezen een hele
op dit type sleepboot is gevallen.
om w enteling in de vrachtvaart veroo r
T oen destijds door de W aterstaat en de zaakt.
G em eente R otterdam plannen to t het
graven van het E uropoo rtcom plex be D e U hn die ook als norm ale sleepboot
stonden, heeft m en in de N oordoostpol- dienst kon doen, heeft ons veel geleerd.
der in een m iniatuur havengebied zeer H et zal wel zonder m eer aanvaardbaar
veel proeven genom en. O p zichzelf is zijn indien ik verklaar dat nadien nog
S. en W. — 38e jaargang no. 10 — 1971

heel w at w ater via de D onau in de zee
terecht is gekom en, vóórdat de V oithSchneider-propeller zelf zover was. U it
eindelijk is de propeller in de zg. haven
sleepboot terecht gekom en.
Dit was een terrein w aar nog veel te
verbeteren viel. D e w endbaarheid en niet
te vergeten de veiligheid bij het assis
teren van de steeds groter w ordende zee
schepen, liet nog wel iets te wensen over.
N u m oet m en w eer niet denken dat
alleen de V oith-Schneider-sleepboot op
een veilige m anier een zeeschip kan as
sisteren. E en feit blijft echter dat, n a ar
m ate de om standigheden ongunstiger
w orden, de eigenschappen van deze
sleepboot beter tot haar recht zullen ko
m en ten opzichte van de traditionele
sleepboot. O pgem erkt m oet w orden dat
door de geheel andere wijze van w erken,
de bem anning van de sleepboot zich
hierop dient in te stellen. U iteraard
vraagt dit tijd, doch de ervaring heeft
geleerd, dat de bem anning w elke posi
tief is ingesteld, niet gaarne terug wil
naar de traditionele wijze van assisteren
van zeeschepen.
Het lijkt mij goed u een oppervlakkig
idee te geven van de wijze van w erken
m et de traditionele havensleepboot, uit
gerust m et een norm ale schroef.
Als haven kiezen we een haven m et een
in- en uitgaande stroom , zoals E uro
poort en als zeeschip een schip groter
dan ca. 60.000 ton.
D it zeeschip zal behoorlijk kunnen stu
ren tot ongeveer 4 knopen snelheid
(over het w ater). W ordt de snelheid m in
der, dan zullen zeer zeker sleepboten
nodig zijn om het schip te assisteren.
N u is het bij een sleepboot, evenals bij
ieder ander norm aal schip, zó dat bij
„roer geven” in feite het achterschip
w eggedraaid w ordt. Z ou m en nu de
sleeptros o f staaldraad op het ach ter
schip van de sleepboot vastm aken, dan
kan deze het achterschip niet w eg
draaien. D e m anoeuvre w ordt d aard oor
dus onm ogelijk. D e sleepbeting (zo
noem t m en het onderdeel w aarop de
tros w ordt vastgem aakt), bevindt zich
daarom ongeveer in het m idden. H et zou
te ver voeren hierop dieper in te gaan
en aangezien dit niet de bedoeling is,
volstaan we m et aan te nem en dat het
m ogelijk blijft te sturen zolang er posi
tieve druk op het roer gegeven kan w or
den. D eze d ruk w ekt de sleepboot zelf
op m et het m achineverm ogen en de
schroef.
G aan we thans eens kijken w at er ge
beurt indien de roerd ru k tegengesteld
w ordt. D it laatste kan nam elijk gebeuren
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indien door welke oorzaak dan ook een
grotere anders gerichte druk op het roer
van de sleepboot w ordt veroorzaakt. In
dien het m achineverm ogen niet in staat
is deze druk te overw innen, bestaat de
m ogelijkheid dat de sleepboot door het
zeeschip m eegesleurd w ordt. A angezien
de sleeptros ongeveer in het m idden is
bevestigd, w ordt de kans groot, dat de
sleepboot dw ars en schever kom t te lig
gen.
Dit kan zulke afm etingen aannem en,
dat de kapitein los dient te m aken om
niet te w orden om getrokken.
M en kan uiteraard stellen dat deze si
tuatie ontstaat indien fouten w orden ge
m aakt, hetgeen natuurlijk juist is, doch
degenen onder u die zelf (b.v. voor ple
zier) varen, zullen het m et mij eens zijn,
dat som m ige fouten niet te voorkom en
zijn. H et spreekw oord: „D e beste stuur
lui staan aan w al” wijst bovendien heel
duidelijk in deze richting.
H et zou echter verkeerd zijn te veron
derstellen dat deze gevaarlijke situatie
eerst thans actueel is. V erre van dat.
M en heeft steeds gestreefd naar een vei
ligere m anier van slepen, getuige de
vele verbeteringen en system en aan ,,de
h a ak ” en h aar bevestiging.
Ik zeg nadrukkelijk „de h aak ” , w aar
m ede voor u tevens verklaard is, w aar
om er veel sleepbootreders nog steeds
prefereren om de lus van de sleepdraad
op de sleepboot (dus in de haak) te
hebben.
Im m ers, indien de sleepboot het andere
einde dient vast te m aken kan dit niet
op de haak geschieden. H et losm aken
dient dan aan boord van het zeeschip te
gebeuren, hetgeen echter niet zo eenvou
dig is, zeer zeker als er gevaar dreigt.
H et is voor ons voldoende, indien wij
een sum m ier idee hehben van de w erk
wijze m et de traditionele havensleep
boot.
Stappen we daarom over op de sleep
boot m et V oith-Schncider propellers.
A chtereenvolgens bekijken we
a. het schip
b. de m otorkam er
c. de propellers
d. de werkwijze zoals de ervaring ge
leerd heeft.
HET SCHIP
AI direct springt in het oog dat de voortstuw er niet achter, zoals bij een norm aal
schip, doch onder het casco zit, en wel
op ongeveer één derde van de lengte,
van voren gem eten. V erder ontbreekt het
roer m et alles w at erbij hoort.
O nder het achterschip bevindt zich een
grote zw are scheg, w elke in hoofdzaak
dient voor een goede koersstabiliteit. O n
der de propeller bevindt zich een sterke
bescherm ing, welke m et zw are stutten
aan het casco is bevestigd. D oor deze ge
hele constructie onder het schip is dus
232

de kant opgaat w aarheen m en die wenst.
M en kan ook zeggen dat de verstelling
van de bladen volgens ’n excentriek ver
loopt. A angezien de excentriek verstel
baar is. heeft men niet alleen de richting,
doch ook de grootte van de stuw druk
in de hand. W e zien nu dus dat het
schip hierdoor tevens bestuurbaar is, zon
V erder dient men vooral m et dokken der dat een roer noodzakelijk is.
erm ede rekening te houden dat het 5. H et behoeft geen nadere uitleg, dat
zw aartepunt van het opgepom pte dok bij toepassing van twee propellers nog
m et sleepboot veel hoger kom t dan on  m eer m ogelijkheden ontstaan en m en
rustig kan zeggen dat m en m et het schip
der norm ale om standigheden.
alle richtingen (ook op de plaats) uit
Een verder duidelijk verschil m et de tra kan.
ditionele sleepboot is, dat de sleepbeting
en eventueel de haak op het achterschip V erder noem en wij:
zit.
a. Indien we tw ee propellers, dus 2m otorinstallaties hebben en er iets aan
de hand is m et één propeller, is m en
DE MOTORKAMER
niet vleugellam , m en kan m et één pro
Per propeller heeft m en norm aal een peller, dus half verm ogen, doorgaan,
hoofdm otor, een keerkoppeling ont hetgeen een kleine stuurcorrectie vraagt.
breekt om dat de propeller steeds dezelf b. V olgens ervaring is de draaicirkel
de kant op blijft draaien. V erder heeft
één propeller m inder dan tw eem aal
men uiteraard de propeller, welke vóór m et scheepslengte,
hetgeen al zeer klein
de m otor gem onteerd is. D e m otor staat de
is.
M
et
tw
ee
propellers
kan m en, door
dus om gekeerd in het schip.
één propeller vóór- en de andere achter
De overbrenging van de m otor n a ar de uit te stellen, de draaicirkel nog kleiner
propeller kan op alle m ogelijke m anie m aken. E en handig kapitein m et erva
ren gebeuren. A angezien het schip geen ring op deze boten kan op den duu r m et
roer nodig heeft, ontbreekt uiteraard ook de handles, in een ruim te welke m aar
iets groter dan zijn schip lang is, w er
een stuurm achine.
ken.
T hans volgt een zeer sum m iere beschrij
ving van de propeller en h aar w erkwijze; c. M en kan ook w eer na het opdoen
w aarbij wij ons dienen te beperken tot van ervaring en ook w eer door m et de
handles te w erken, dw ars op stroom op
het allervoornaam ste.
de plaats blijven liggen.
A an iedere propeller (een horizontaal d. D it laatste houdt in, dat wij dus ook
draaiend geheel) steken enige verticale nagenoeg dw arsuit kunnen varen.
vingervorm ige bladen van roestvrij staal
onder uit. Deze verticale bladen draaien e. M en kan m et evenveel gem ak „ach
in een cirkel rond, terw ijl de bladen teru it” als „vooruit” varen, terw ijl het
rond hun eigen verticale as versteld schip volledig bestuurbaar blijft. D e snel
w orden. D eze bladbew eging doet een heid „achteruit” is als regel iets kleiner
beetje denken aan het w rikken m et een dan „v ooruit”, doch dit is een kw estie
roeiriem , zodat m en een bepaalde stuw- van de vorm van het casco.
druk kan ontw ikkelen.
Een nadeel, dat echter te overw innen is,
1. D e bladen draaien dus in een cirkel, blijft dat een schip m et V .S.-propellers
terwijl de beweging om de bladas nihil erg gevoelig is, dus slecht koersstabiel,
is. E r ontstaat dus geen bladschuinte of reden w aarom m en dus de scheg gecon
spoed en er is dus geen stuw kracht. strueerd heeft. D e lengte van het schip
W el w ordt het w ater enigszins in be speelt hierbij echter een grote rol.
weging gebracht, doch dit betekent niets.
DE W ERKW IJZE U IT DE PRAKTIJK
2. V erplaatst m en het koppelpunt van W e zullen thans zien hoe m en een zee
de bladen naar links of n aar rechts, dan schip kan vastm aken. W e gaan uit van
krijgen de bladen een bepaalde spoed, een supertanker, laat ons zeggen van
indien zij zich in een cirkel rechts of 60.000 ton. E en nadeel van deze tankers
links bevinden. Z e drukk en dan het w a is, dat zij niet alleen een grote diepgang
ter naar vóór of achter en het schip gaat hebben, m aar ook een zeer volle spantdan naar achteren of voren.
vorm . In een betrekkelijk nauw vaarw a
3. V erplaatst m en het koppelpunt van ter zullen deze tankers de neiging hebben
de bladen n aar voor of achter, dan krij niet m eer goed naar het roer te luis
gen de bladen een bepaalde spoed n aar teren. Een correctie, door m et schroeven
achteren of voren, w aardoor het schip te w erken, is niet m eer m ogelijk, aange
zien deze tankers praktisch alle m et één
zich naar links of rechts beweegt.
schroef zijn uitgerust.
4. D e inrichting van de propeller is nu
zodanig dat m en door m iddel van tw ee De enige m ogelijkheid om m oeilijkheden
handles of één wiel en één handle deze te voorkom en is flink d ru k op het roer
twee verplaatsingen kan com bineren, en houden en daard o o r dus helaas een vrij
dus een stuw druk kan opw ekken, w elke grote snelheid over het w ater. In de

de diepgang aanm erkelijk vergroot, ter
wijl het eigenlijke casco niet eens zo
veel w aterverplaatsing heeft.
H et hellingen of dokken wordt uiteraard
met de nodige voorzichtigheid gedaan,
aangezien het totale gew icht op twee
plaatsen opgevangen dient te w orden.

sleeptank heeft m en ervaren dat voor een
tan ker van 70.000 ton deze snelheid
boven 4 mijl ligt. K om t zo’n tan ker dus
o n d er deze snelheid, dan bestaat het ge
vaar dat het ro er niets m eer doet. M en
spreekt dan over „uit het roer lopen” .
De sleepboten zullen dus vast m oeten
m aken m et een snelheid die iets groter
is. N u is het benaderen van een dergelijk
groot schip op zichzelf al geen eenvoudig
karw ei. M oet dit echter bij grote snel
heid gebeuren dan m oet m en toch wel
zeer goed oppassen.
HET VASTMAKEN VOOR
H oe zal een norm ale sleepboot w erken
om een vo o rd raad of tro s over te n e
m en? D e sleepboot zal vóór alles m oe
ten voork om en dat hij tegen het zeeschip
aankom t. H ij zal dus op een bepaalde
afstand v óó r en opzij van het zeeschip
blijven. Z ou hierbij een fout gem aakt
w orden of zou hij n aar het zeeschip toe
gezogen o f door de w ind gedrukt w or
den, d an zal hij, indien hij de d raad of
tros overgenom en heeft en w eer pro
beert weg te kom en een grote kans m a
ken dat de sleepbootm anoeuvre verkeerd
afloopt.
B ekijken we nu eens w at een V .S.-boot
doet. D eze sleepboot kan rustig langszij
kom en. Z o d ra de tros of d raad aan
boord is, d rukt hij zich van het zeeschip
weg en vaart vervolgens n a ar zijn p o 
sitie. M en begrijpt dat hierbij absoluut
geen gevaar is.
E r is echter nog een m anier om de
draad over te nem en indien het zeeschip
een m oderne, dus overhellende voorste
ven heeft.
D e V .S.-boot v aart dan voor het zee
schip en laat zich d aarn a langzaam a f
zakken to t de voorsteven van het zee
schip boven het achterschip van de V.S.boot is. V ervolgens laat het zeeschip de
tros o f d raad zakken op het achterschip
van de sleepboot, w aarna deze op de
haak of beting vastgezet kan w orden.
D eze w erkw ijze vraagt vooral bij grotere
snelheid m eer vakm anschap, m aar gaat
natuurlijk buitengew oon snel, terw ijl
deining hierbij geen extra gevaar ople
vert. D e plaats van de h aak op het ac h 
terschip m aakt dit eveneens w at een
voudiger.
H et verder assisteren van de V .S.-boot
zal verder wel duidelijk zijn. W ij w illen
echter nog één ding noem en. W at zal
een gew one sleepboot doen, indien de
voo rd raad breekt op een kritiek m o
m ent ? Wij geloven dat hierop m aar
één antw oord is, nam elijk opnieuw een
draad overnem en. H oeveel tijd dit kost
hoef ik niet te vertellen. E en V .S.-boot
kan echter in dit geval direct achteruit
varen en doo rd at hij ook achteruit v a
rende volkom en b estuu rb aar is, zichzelf
naast het zeeschip w erken. D o o r vervol
gens zichzelf tegen het zeeschip aan te
drukken, w erkt hij op deze wijze de kop
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van het zeeschip in de richting welke
gew enst is. D e sleepboot trekt dan niet
m eer, m aar duw t. O f de sleepboot dit
m et het hek of m et boord tegen boord
wil doen, m aakt niets uit. Alles kan en
hoe m en het doet hangt zuiver van de
situatie af. Iedereen begrijpt dat hier
m ede m aar heel w einig tijd verloren
gaat.
HET VASTMAKEN ACHTER
W e gaan ook hierbij er van uit dat het
zeeschip een behoorlijke snelheid heeft.
M et een norm ale sleepboot zal deze op 
zij achter proberen een d raad of tros over
te nem en. O ok hierbij m oet m en in ver
band m et de schroef zeer voorzichtig te
w erk gaan. L aten we aannem en dat dit
alles gelukt is, dan kom t het m om ent
dat de sleepboot om gekeerd achter het
zeeschip m oet kom en. D aarn a m oet er
nog een zg. spring gezet w orden.
M en kan aannem en dat tegen die tijd
de snelheid uit het zeeschip is. W ij hopen
dat dit w aar is, m aar gesteld eens dat
dit niet zo is. D e sleepboot w ordt dan
m et een nog altijd vrij grote snelheid
m eegetrokken.
H et verm ogen van de sleepboot speelt
dan hoegenaam d geen rol m eer. O m 
trent de verdere risico’s van het zg.
dw ars m eegaan behoeven wij u niets
te vertellen. W e zullen er ook m aar niet
verder over praten w at er gebeurt indien
het zeeschip zelf een beetje „w ild” m ee
draait.
B eseffen w e dan nog verder d at een
sleepboot w elke dw ars m ee m oet, als
ontw erp een zeer w reed schip m oet zijn,
dat dus in feite bij slechter w eer, nu niet
direct een goed zeeschip genoem d kan
w orden, dan is het begrijpelijk dat het
zg. dw ars m eegaan op een gegeven m o
m ent en onder bepaalde om standigheden
een zeer riskante geschiedenis w ordt.
W elisw aar zal bij grotere snelheid en
dw ars m eegaan de rem kracht door het
lateraal oppervlak groot kunnen zijn,
m aar afgezien van het feit dat hierbij
de sleepboot hoegenaam d niet kan m a
noeuvreren blijft het kentergevaar, voor
al bij een grotere sleepboot, w elke niet
w reed is, altijd een potentieel gevaar,
het zg. m eegaan is om deze reden dan
ook in verschillende havens, w aar m en
wel m et grotere sleepboten w erkt, niet
gebruikelijk.
D an kom t er nog iets.
Indien de d raad of tros breekt, w at ge
beurt er dan m et het zeeschip?
Iedereen zal begrijpen dat het opnieuw
vastm aken, hetgeen in bepaalde om stan
digheden heel snel zal m oeten gebeuren
om erger te voorkom en, toch altijd nog
vrij veel tijd vraagt.
Bekijken w e nu de V .S.-sleepboot
A angezien de d raad of tros op het ach
terschip w ordt vastgem aakt, bespaart

m en veel tijd indien m en achteruit het
zeeschip inhaalt en het achterschip van
de sleepboot onder het achterschip van
het zeeschip brengt.
M en kan dan de tros of d raad laten
zakken, w aarna de sleepboot zich verder
rustig kan laten m eetrekken. Is het nodig
dat de sleepboot gaat afrem m en, dan
heeft hij steeds het volle verm ogen be
schikbaar, terw ijl de kapitein eenvoudig
door aan het stuurw iel te draaien, p re
cies kan trekken zoals hij wil.
H et zal een ieder duidelijk zijn, dat de
meest ideale plaats voor de sleephaak,
of, indien onder een beting door ge
sleept w ordt, de plaats van deze beting,
volkom en achterop is. D oor echter de
haak of beting iets m eer naar voren te
zetten, bereikt m en dat m en w erkruim te
krijgt, terw ijl tevens de scheg nog een
beetje lateraal oppervlak geeft.
H et voordeel hiervan is dat, doo r de
sleepboot iets schuin op de trekrichting
te houden, m en extra trekkracht krijgt
indien u iteraard het zeeschip snelheid
(ten opzichte van het w ater) heeft. Deze
trekkracht heeft m en echter steeds in de
hand en indien deze zo groot zou zijn,
of w ordt, dat gevaar ontstaat, kan m en
zonder los te gooien en door eenvoudig
iets bij te sturen, w eer heel gem akkelijk
overeind kom en.
H et zal een ieder eveneens duidelijk
zijn, dat een zg. springbeting totaal niet
nodig is bij deze werkwijze.
Ik acht deze inleiding niet voldoende,
indien ik uw speciale aandacht niet
vraag voor iets w aaraan (door navigatiedeskundigen) bijzonder veel w aarde
w ordt gehecht.
Indien bijv. in de E uropoo rt een tan ker
afgem eerd dient te w orden, trekken eni
ge sleepboten het schip naar de aanleg
plaats. O p een bepaald m om ent w ordt
een d raad van de tan ker uitgebracht en
trekt het schip zichzelf naar de steiger
(laten we zeggen m et SB-zijde).
Een norm ale sleepboot gooit dan los,
vaart rond en gaat aan BB-zijde m et
het voorschip tegen de tan ker m eeduwen. E r dient echter aan deze zijde ook
nog trekkracht aanw ezig te zijn om af
te rem m en, indien dit nodig is.
Een V .S.-boot gooit echter in dit geval
aan SB niet los, doch m anoeuvreert zich
naar BB-zijde en gaat daar m et het
achterschip duw en. Is het nodig dat er
getrokken dient te w orden, dan kan d e
zelfde sleepboot zonder noem ensw aar
dige m oeite m eteen tot trekken overgaan.
M IJN H EER DE VOORZITTER,
M IJNE HEREN,
Ik acht de tijd gekom en deze inleiding
te beëindigen. W el is het goed, indien u
zich realiseert, dat niets „v olm aakt” is,
dus ook niet een V .S.-sleepboot.
T en slotte kan ik u nog m ededelen, dat
m ijn enthousiasm e uitsluitend ontstaan
is in de praktijk.
Ik dank u.
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V oordracht, gehouden tijdens het E uroport-congres 1970 te A m sterdam
N E W SH IP S N E E D N E W P O R T S
Larger, Faster, and R evolutionary, the
new era o f vessels will change the face
o f the w orld's ports.
Introduction
T hrough out the history of shipping there
has been a constant interaction betw een
ports and the ships they serve. T he size
and draft o f ships has often been lim ited
by the ports; therefore ports have been
continuously im proved, channels dug and
extended, to better accom m odate m ore
and larger ships. T hese port developm ents
have accelerated in recent years, as dis
cussed by other speakers at this m eeting.
M y purpose is to discuss shipbuilding
developm ents that have had, and can be
expected to have, influence on ports.
Perhaps the m ost im portant trend in
shipbuilding to affect the plans o f port
authorities everyw here has been the
spectacular increase in the size o f ships.
T his change has applied particularly to
oil tankers, but also to bulk carriers.
Size increases of general cargo vessels
have been m ore m odest, but equally rev
olutionary has been the trend tow ard
carrying containers on these ships. A
third shipbuilding developm ent has been
the rise of new, specialized types of ships
to carry special cargoes. E ach o f these
shipbuilding trends has had and will
continue to have im pact on port plan
ning. E ach will be surveyed, briefly and
a few general conclusions draw n.
Ship Size Trends
Figures from the U.S. M aritim e A d
m inistration show that the w orld’s active
m erchant fleet (ships o f 1,000 gt and
over) has grow n from about 15,000
ships in 1960 to over 18,000 in 1970.
A t the sam e tim e both gross and dead
weight tonnage have nearly doubled. (*)
In this 10-year period the average size
of tankers has grow n from 18,100 dwt
to 32,900 dwt. C onsequently, the total
deadw eight of the tan ker fleet has m ore
than doubled — but w ith only a sm all
increase in the num ber of vessels.
But these figures do not tell the full
story o f tan ker developm ent. T he largest
tan k er in 1950 was 25,000 dw t, in 1960
w as 100,000 dw t, and in 1970 is over
300,000 dw t. N ow it has been announced
thad a 470,000 dw t giant has been
ordered from I.H .I. by the British firm
of G lobtik T ankers L td., for delivery
in 1973. M eanw hile, of perhaps even
greater significance is the large num ber
of ships in the 200,000-250,000 dwt
category built since the closing of the
Suez C anal. T here are now 100 ships
over 200,000 dw t in service and 250
under co nstruction o r co ntracted for.
It is well know n that in the 50's, w hen
(*) A.B.S. Annual Report for 1969
234

tanker sizes started to increase so d ra
m atically, there were virtually no ports
nor dry docks to accom m odate them .
E conom ic pressures, daring shipow ners,
and resourceful shipbuilders forced the
issue. T he super-tankers w ere loaded at
special offshore teu ninals and partially
discharged to sm aller ships in outer bays
before proceeding to available discharge
facilities in port. But within a few years,
term inals w ere being provided in co un
tries all over the w orld to handle the
entire discharging of the giant tan kers’
cargoes, and dry docks and repair fa
cilities sprang up to m eet the need.
H ow big will tankers becom e? T here is
talk of m illion-tonners, and there is no
doubt th at shipbuilders could construct
them and classification societies offer
assurance of their structural strength. At
the end of 1969 there w ere 28 building
docks in E urope capable of constructing
ships over 150,000 dw t and 11 in Japan.
O f these docks, 18 in E urope and 9 in
Jap an could build ships over 200,000
dw t. (**) A few even larger capacity
docks are available o r planned, and in
genious sipbuilders can join sections of
ships afloat after separate launchings.
T he reason for the trend to larger and
larger tankers is, of course, econom ics.
T he shipbuilding cost per deadw eight ton
shows a steady reduction as size in
creases. F or exam ple, typical 1970 Jap 
anese prices show figures o f $ 180220 per deadw eight ton for ships in the
15.000-25,000 dw t range, $ 120 for
75.000-tonners, $ 100-120 for 125,000175.000 dw t ships, about $ 100 fo r a
200.000-ton ner, and $ 93 for a 250,000
dw t tanker.
H ow ever, initial cost is not the whole
story. T he larger the ships, the longer
the port tim e and the m ore elaborate
and expensive the term inal — as, for
exam ple, th e vast G u lf Oil facilities for
300.000 tonners at B antry Bay.
A recent paper (*) gives the overall
cost per ton of oil transportatio n over
a fixed distance as a function of tanker
deadw eights. It show s clearly the m ag
nitude of the gains th a t have been at
tained in increasing the size of ships up
to date. F o r exam ple, going from 50,000
to 100,000 tons deadw eight resulted in
a 33 per cent cost saving. T he advance
from 100,000 to 200,000 gave a 30
per cent saving. H ow ever, a fu rth er in
crease from 200,000 to 400,000 tons
w ould give a saving o f only 22 per
cent, suggesting that there m ay be an
econom ic — if not a technical — lim it
(**) I.S. Ross in proceedings of 11th Trans
portation Research Forum , 1970
(*) R. F. Cooke, “M odern Concepts of
Ocean Transportation of Petroleum”, ASME
Forum on Transportation Engineering,
August 1967.

to size. It is likely, then, that we shall
see a slow ing of tan ker grow th — for
econom ic rather than technical reasons.
D ry bulk carriers have shown the fastest
grow th of any ship type during this
decade — both in num bers and in ton
nage. T he average size of the bulk
carrier alm ost tripled in that period. In 
cluded in the bulk category are the
highly flexible OBO ships capable of
carrying ore, dry bulks such as coal and
grain, o r oil — of 75,000 to 150,000
dw t. N ow the very large — 250,000 dwt
— o re/o il carrier is suddenly being
ordered: about 20 to date. T he prim ary
reason for sw itching 250,000 dw t ships
from OBO to o re/ oil is the belief that
few, if any, dry bulk com m odities other
than iron ore (which doesn’t require
m uch cubic) will soon be m oving in
cargo lot sizes over 150,000 tons. A
num ber of ore loading facilities
throug hout the w orld are being built or
m odified to take the big o re /o il ca r
riers and several ore receiving ports in
Japan and E urope are expanding to take
the new est generation of giant com bi
nation ships. (**) Shipbuilders have
developed a variety of ingenious arrang e
m ents of longitudinal and transverse
bulkheads, double bottom s, etc., to carry
different cargoes efficiently.
Thus, increased size — w ith accom pany
ing drafts of 65 to 95 ft — is an eco
nom ic necessity for m any of the w orld’s
operators of liquid and dry bulk carriers.
Existing ports m ust be dredged to handle
them , or ow ners will turn to new natural
deep-draft facilities and transship their
cargoes to m arket in sm aller vessels. T he
offshore single-point m ooring, w hich can
handle iron ore slurry and other liq
uefied bulk products as well as oil, is
another alternative open to operators if
port facilities do not m eet their needs.
Interestingly, the single-point m ooring
— SPM — and other m ono-m ooring
system s have been adopted by the oil
com panies at a rapid rate. Since the first
SPM was installed in 1959, m ore than
65 have gone into service in 59 locations.
Sited as m uch as 60 m iles offshore, they
do not provide the oil through-put of
land-based term inals or sea-islands, but
their low initial investm ent and ease of
installation m ake them an increasingly
im portant m ethod of overcom ing shal
low d raft harbors and lim ited shore fa
cilities. T hey are also the only present
alternative to a land port in severe sea
and w eather conditions.
Container Carriers
A lthough general cargo ships of the liner
type have grow n in size and speed over
the past decade, the prim e developm ent
(**) Surveyor, August 1970, p. 17

has been the phenom enal sw itch to
containerization. T he size-speed trend is
best illustrated by noting the characteris
tics of the 8 ships now under construstion for Sea-Land. They will be 944 ft
in overall length and 105 ft 6 in. in
beam , w ith a deadw eight of 21,200 tons
and a sea speed of 30 knots, attained
w ith a total of 120,000 shp on two
shafts. E ach ship will carry 1,084 con
tainers — of 35 and 40 ft length, equiv
alent to a total of 1,950 20-ft boxes.
O f m ore im m ediate significance to port
authorities than the size and speed of
new cargo carriers is the im pact of
containerization. O ld piers and w harfs,
w ith sm all transit sheds and, in other
ports, sm all cranes to supplem ent ship
board boom s and w inches, m ust be
replaced w ith new facilities. Large open
spaces are needed for storage containers,
and huge container cranes for loading
and discharging are essentials of the
m odern cargo term inal. As you know,
m ost container term inals increase their
capacity by stacking containers tw o and
three high w hile they aw ait loading
aboard ship. Som e term inal and ship
operators now seem to feel that it is
m ore efficient not to stack containers
in term inals, but rather to m ove them
from ground level directly to the ship.
This m eans th at a term inal stacking its
containers tw o high w ould now have to
double its container parking area. If
this trend continues, it will furth er in 
crease the pressure on ports to m ake
available m ore land area to container
term inal operators. A ll these features re
quire large capital investm ents, as
well as available real estate. Som e con
tainer ships also carry roll-on cargoes —
autom obiles and w heeled vehicles —
which require special ram ps and other fa
cilities.
A nother effect of containerization on
port problem s is the tendency for co n
tainer lines to reduce their num ber of
ports of call, m aking use of w ater or
land feeder services to provide service
to sm aller ports. Feeders by w ater can
utilize the sam e type o f container ter
m inals in sm all ports as w ould be used
by long-haul ships. T hus, along with the
m odern large, fast transocean container
ships, the sm all short-haul container c a r
rier has becom e an im po rtant o utp ut of
the shipyards. T here is a large num ber
of these feeder ships in service now
betw een the U .K . and the continent, in
the Baltic Sea, and in the M editerranean,
and 75-100 (*) are on order in E uropean
shipyards. T hese ships are also appearing
in the C aribbean and in the F a r East.
A typical sm all container ship is the
H ustler class, of 1720 dwt, w ith a speed
of 16-17 knots and a capacity of 126
20-ft containers. (*)
O n the east coast of the U nited States,
large container and general-cargo liners
continue to call on m any ports which,
it was originally feared, w ould be by
passed by the container revolution. H ow (*) Journal of Commerce, N.Y., Sept. 11,
1970
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ever, this situation is caused by short
term com petitive pressures; eventually it
seem s likely that som e o f the ports not
designated as m ajor transatlantic con
tainer term inals will be served by fast,
handy-sized feeder ships.
But in som e areas, as on the E uropean
continent and in the U .S.A., excellent
feeder service is being provided on land
by rail or highw ay. Such a trend could
put som e ports out of the dry cargo
business. I shall leave this subject for
discussion by experts in these m atters.
N ew Ship Types
L arger and larger bulk carriers, the shift
of general cargoes to containers, have
all m ade trem endous dem ands on the
w orld’s ports. Shipbuilders continue to
increase their dem ands as new specialized
ships continue to slide dow n the ways.
F or som e tim e LP and I.N gas carriers
have been accom m odated at m any ports.
Facilities are available fo r loading, dis
charging and storing liquid chem icals of
increasing num ber an d variety, as well
as a grow ing list of dry bulk cargoes
— cem ent, sugar, fertilizers, nickel and
copper concentrates. But can the ports
continue to keep up w ith the fast-paced
developm ents?
W ithin little m ore than tw o decades, the
global L PG deep-sea fleet has gone trom
a few sm all coastal vessels to alm ost
300 vessels today w ith a capacity of
m ore than 2 m illion cubic m eters. Forty
ships on order will raise the w orld LPG
fleet’s capacity to over 3.5 m illion cubic
m eters in the next few years.
L P G carriers transport gases in liquid
form under refrigeration o r pressure or
both. A t 20 C it requires 12 psi of
pressure to liquefy pure propane, but
at — 42 C only atm ospheric pressure is
required for liquefaction. Sm aller L PG
carriers from 500 to 9,000 cubic m eters
are generally of the pressurized type. But
the greatly increased w eight and shape
necessary for pressurized tanks have
caused the large L PG carriers — from
about 10,000 to 50,000 cubic m eters —
to turn from pressurization to refrigera
tion to m aintain liquefaction. A typical
ship is the 592-ft Paul E ndacott, w ith a
total capacity of 26,318 cubic m eters.
She has been regularly transporting L PG
and anhydrous am m onia — w hich re
quires only — 33 C — from the U.S.
G u lf C oast to E urope. Som e of the
new er L P G carriers, such as the R oland,
have been built to handle cargoes dow n
to — 51 C so th at they can carry gases
such as propylene. L N G ships like the
M ethane Progress are also gas carriers,
but they transport natural gases at
— 162 C, 120 degrees colder than LPG
carriers — or halfw ay betw een L PG
tem perature and absolute zero. H ence,
their refrigeration and m aterials require
m ents are m uch m ore severe.
A typical new developm ent is the carriage
of ores in slurry form . A lthough wood
pulp an d other slurries have been carried
by ships, ore slurries aboard ships is a

new idea. Som e details m ay be of
interest (*).
“E arly in M arch o f this year, a bulk
carrier delivered 41,000 tons of C anadian
iron ore concentrate to a steel com pany
in P ortland, O regon, and m ade history.
T he ore was unloaded w ithout the use
of cranes, bucket o r conveyor belts, and
w ithout dust o r spillage. In fact, the
entire operation could have been com 
pleted even w ithout the ship docking.
W ith som e m inor adaptations, the cargo
could have been offloaded a m ile or
m ore from shore.
“T he arrival o f the 51,046 dw t M arconaflo M erchant m arked the first tim e
a large-scale com m ercial cargo had been
delivered using a new process w hich
loads and discharges granular bulk m a
terials as a slurry — yet ships them as
solids.
“T he im petus behind these potential
changes is the hope of reducing the cost
of loading an d discharging bulk raw
m aterials by up to 90 per cent.
“ Because the dry bulk m aterials are
placed into liquid suspension and then
m oved by pipeline, there is no need for
costly shore installations m ade up of
docks, a railhead, chutes, cranes or
conveyors. T he only shore facilities
needed are a pond or tank for slurrying
or slurry storage, and an underw ater
pipeline to an offshore m ono-m ooring
buoy.
“Slurry can be pum ped m any miles in
land at little extra cost, w hich elim inates
the need for extensive shore storage
facilities when unloading. But m ore sig
nificantly, offshore loading and dis
charging m inim ize the need for deepw ater harbors, the shortage of w hich has
retarded the natural tendency to increase
the size — and thus draft — of bulk
carriers.
“ M inim izing the need for deepw ater har
bors should pave the way for the develop
m ent o f ‘super ore carriers’.
“T he heart of the M arconaflo idea is
shipboard de-w atering and re-slurrying.
T he slurry, containing about 75 per cent
solids, is prepared by application of w ater
under high pressure through M arconaflo
jets installed in the floor of storage bins
or tanks. F rom storage it is pum ped
by pipeline into the vessel’s hold, where,
alm ost as quickly as the solids settle,
the w ater is decanted, usually by pum p
ing. T he result is a totally non-shifting
cargo w ith a w ater content o f 5-10 per
cent, barely higher than that o f con
ventional dry bulk ores. W hen the ship
arrives, the cargo is reslurried w ith either
fresh or salt w ater and pum ped out.
“ By reducing the cost of constructing
and operating unloading facilities, M ar
conaflo m ay break the dom inance of the
m ajor ports and will give producers
greater freedom of choice in the num 
ber, size and location o f sm elting and
refining plants. As a result, sm all plants
designed to serve regional m arkets will
(*) From Surveyor, August 1970
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spring up on o r n ear the coasts of
ore-im porting co untries” .
B arges are becom ing increasingly im por
tan t in open sea as well as coastw ise
trades, an d tow boats are becom ing larger
an d m ore pow erful. U sual oceangoing
barges are of ab out 20,000 dw t, but they
are increasing in size and m ay go to
50,000 tons. (*) O p erators in E urope and
the U nited States are w orking tow ard
the developm ent o f a coupled tug-barge
w hich can be econom ically an d safely
o p erated on trans-oceanic voyages. A
considerable am o u n t o f attention is now
being directed tow ard a p usher tug-barge
design w hich will operate in the 8- to
12-knot range and w ithstand the ravages
o f heavy seas w hile retaining a high
degree of m anoeuverability.
W hile the slow -speed sea going tug-barge
co m bination ship is u n d er developm ent,
the 20-knot barg e-carrying ship is a
reality today. T h ree barge carriers of the
L A S H type are already in service. Fifteen
barge carriers are u n d er co ntract, an d
at least 25 m ore are being planned. T he
barge-carrying ship could have a p ro 
found effect on port developm ent since
the m othership uses her ow n eq uip
m ent to load an d discharge barges at
(*) I.S. Ross in proceedings of 11th Trans
portation Research Forum , 1970

roadsteads and estuaries w ithout the need
for conventional piers. C om pletely p ro 
tected from adverse w eather conditions,
barge loadin g /d isch arg in g term inals m ay
dot an existing port, or they m ay be
established at river and bay sites h u n 
dreds of m iles from the coastal point
a t w hich the barges are to be lifted
ab o ard ship.
Som e ports have recognized th a t if they
do not o ffer services to the barge carrier
o p erato rs they m ay be by-passed. T hus,
such ports as L os A ngeles an d N ew
O rleans are building barge loading and
discharging term inals w ithin the existing
p o rt com plex.
A n other interesting effect o f the bargecarrying ship is th a t in the sam e w ay
as containerships it substantially reduces
the vessel’s tim e in port. F o r exam ple,
since a typical L A SH ship can load about
1,200 tons o f cargo an hour, a 29,000
dw t ship can be fully loaded in little
m ore than a day. But, o f course, a ship
usually is not com pletely loaded in one
port. O ne o p erato r w ith m any LA SH
ships on o rd er has stated th a t it will
take one LA SH ship serving 14 ports
and steam ing 3,292 m iles a total of 15
days an d 10 hours. T he sam e service
and distance w ould take a conventional
break-bulk ship 28 days.

Winst ADM meer dan verdubbeld in 1970
Omzet steeg van 55 tot 67,1 miljoen
De Am sterdamsche Droogdok-M aatschappij N.V. heeft in 1970 fors hogere resul
taten behaald ten opzichte van 1969. De
omzet steeg van ƒ 55 mln tot ƒ 67,1 mln,
terwijl, ondanks sterk gestegen loon- en
andere bedrijfskosten de bedrijfswinst uit
kwam op ƒ 3,4 mln (v.j. ƒ
1,3mln).
nettowinst steeg van ƒ 0,8 mln tot ƒ 1,9
mln, zo blijkt uit het jaarverslag. Zoals
reeds eerder werd meegedeeld, wordt voor
gesteld het dividend te verhogen van 7 tot
10 pet.
N a een wat aarzelend begin van 1971
kwam de bedrijfsbezetting op eenzelfde
niveau als in het begin van 1970. Gezien
het grote aandeel van de scheepsreparatiesector in omzet en resultaat en de steeds
wisselende en onzekere toekomstige orderpositie in die sector, kan de directie onm o
gelijk op grond van de huidige gegevens
reeds een prognose geven voor het gehele
jaar 1971.
Een evenwichtige uitbouw en aanpassing
aan de toenemende scheepsgrootte zullen
mede-bepalend zijn voor de voorspoed en
groei van het bedrijf in de toekomst. Tn de
sector industriële produktie en handel zal
worden gestreefd naar vergroting van acti
viteiten.
De directie beschouwt de thans nog stag
nerende ontwikkeling van de havengebie
den van Am sterdam en Noordzeekanaal als
een nadeel voor de maatschappij.
Voor het eerst is in het jaarverslag een
geconsolideerd vermogensoverzicht alsme
de een geconsolideerd resultatenoverzicht
opgenomen. Op de werven N oord- en Westhaven in Am sterdam waren aan het begin
en het eind van 1970 enige korte perioden
van onderbezetting, m aar het werkaanbod
was in het algemeen gunstiger dan in 1969.
De reparatie-om zet nam toe door de gro
tere bedrijfsdrukte, m aar ondervond zijn

begrenzing door een teruggang van de eigen
personeelsbezetting en daarm ee gepaard
gaande vermindering van de voor produk
tie beschikbare uren. Aan de hogere resul
taten werd bijgedragen door gunstiger
werkbezetting en de verbeterde marges in
de scheepsreparatiesector. De personeels
sterkte nam af van 1791 tot 1733.
DeV & O en Van Hattuin en Blankevoort
gaan grint winnen
De Britse P & O Groep en de Nederlandse
Aannemingsmaatschappij Van H attum en
Blankevoort hebben gezamenlijk een ex
ploitatievergunning aangevraagd voor de
winning van grint in de Engelse wateren.
De aanvraag is gebaseerd op een onlangs
afgesloten lange reeks van seismografische
onderzoekingen en proefboringen.
Eerst na het verkrijgen van de vergunning
zal een beslissing over de wijze van ex
ploitatie worden genomen. In verband met
de diepte van de zee en de afstand van
de winningsgebieden tot het vasteland,
komen namelijk alleen zeer uitgebreide
voorraden grint in aanmerking.
Een tegelijkertijd met de proefboringen
uitgevoerd m arktonderzoek heeft als voor
naamste afnemers van het grint GrootBrittannië en verscheidene landen in WestEuropa naar voren gebracht.
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Technische publikaties van de VOM
Binnenkort verschijnt de nieuwe uitgave
van het Vademecum Oppervlakte-technieken
M etalen dat enigszins anders van opzet en
indeling is.
Het is verdeeld in een technisch gedeelte
— bestaande uit een systematisch ingedeelde
bespreking van alle oppervlaktebehande
lingen, die op metalen worden uitgevoerd
met toepassingsgebieden, de voor- en na
delen en een uitgebreide alfabetische in
dex — en een registergedeelte.

O ther new ideas can be expected to
continue to appear, as ingenious design
ers, alert shipow ners, and clever ship
builders endeavor to develop an d sell
better overseas tran sp o rtatio n . T hese
ideas will o ffer a continuing challenge
to ports to provide fo r the new cargoes
and ships.
Conclusions
F rom the b rief survey, several obvious
conclusions can be draw n:
1. Shipyards can be expected to continue
to build larger an d larger ships. In fact,
the lim it seem s to be the largest size
th at is econom ical to operate rath er than
the largest th a t it is possible to build.
2. T he use o f containerships fo r general
cargo can be expected to expand and
spread. T h e resulting effect on ports m ay
be expected to be considerable.
3. N ew specialized ship types for special
cargoes m ay be expected to require m ore
new p o rt facilities — fo r loading, dis
charging an d storage.
It seem s certain, therefo re, th a t the
co ntinuing developm ent an d introdu ction
o f larger ships, faster ships, an d revolu
tionary ships will exert a pro fo u n d effect
on the ports of the w orld during the
com ing decade.
Diensttydreglement 1971
Verschenen is „Staatsblad nr. 168”, bevat
tende het besluit van 6 m aart 1971 houden
de vaststelling van een algemene maatregel
van bestuur ter uitvoering van artikelen
4, 5, 6 en 7 van de W et op de Zeevaartdiplom a's 1935 Stb. 456 (Diensttijdreglement 1971).
Verschenen: aanvulling bouw stalen
zeeschepen
Onlangs verscheen de derde aanvulling op
het Reglement 1971 van Bureau Veritas
voor de bouw van stalen zeeschepen.
In hoofdzaak bevat deze aanvulling een
belangrijke wijziging voor de toekenning
van één der ijsversterkingsklassen, om daar
mede te beantwoorden aan de nieuwe Finse
voorschriften van 1970. Zo zal het bijvoor
beeld opvallen dat, om voor één der klassetekens voor ijsversterking in aanmerking
te komen, het voortstuwingsvermogen van
het schip niet onder een bepaald minimum
mag liggen.
Voorts wordt de huidversterking niet meer
bepaald door een toeslag op de materiaalafmetingen voor een niet voor een ijsklasse
versterkt schip, m aar op basis van formules,
welke zijn gebaseerd op de theoretische
ijsdruk op het casco.
Tenslotte bevat deze derde aanvulling voor
schriften voor de toepassing van staal met
hogere trekvastheid en de bepaling van materiaalafm etingen voor droogdokken met
een hefcapaciteit van 40.000 ton en meer,
met gecontroleerde ballastinrichting.
M et deze laatstgenoemde aanvulling wordt
dus tegemoetgekomen aan de vraag naar
dokken, welke de steeds groter wordende
schepen moeten kunnen opnemen.

STRESS A N A LY SIS BY C O M P U T E R
by O lav Egeland

The Finite Element M ethod and SESAM -69
Traditionally, advanced stress analysis has been an im 
portant field fo r the engineers o f D et norske Veritas. A
com prehensive program system now being developed opens
up new possibilities in the structural field.
U p to the last few years the stress analyst has been in a
rather delicate position. He has had access to a w ealth of
elaborate and accurate m ethods from the theory of elasticity,
but has been unable to use them on com plex structures
w ithout doing severe approxim ations o r sim plifications, w hich
often had to be verified by experience o r experim ents in each
case.
T he trouble w ith the analytical m ethods is m ostly that they
are based on differential equations th at are difficult to solve
for com plex shapes. Sim plifying a little w e m ay say th at the
differential equations only express the equilibrium and con
tinuity conditions of infinitely sm all segm ents of w hich the
structure is thought to consist. D uring the solution the equa
tions have to be integrated over the volum e of the structure,
w hich m eans that the boundaries have to be described m athe
m atically.
A certain change in this situation w as brought about by the
advent of the electronic com puter. T he differential equations
could now be solved econom ically by the finite difference
m ethod. C om plicated boundary conditions w ere still diffi
cult to represent, how ever, and hence the success of this
method, was lim ited.
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Fig. 1. Frame Analysis
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Full advantage of the capabilities of the com puter could not
be taken until an entirely new concept was developed: T he
Finite E lem ent M ethod. By this m ethod the actual structure
is idealized by a m osaic of elem entary partitions, “elem ents” ,
w hich m ay be of considerable size. A djustm ent to the shape
of the structure, plate thicknesses etc., is achieved by varying
the dim ensions of each elem ent.
The Finite Element M ethod
T he finite elem ent m ethod in m any w ays resem bles the socalled “M atrix M ethod” for the solution of fram e problem s.
T he m atrix m ethod m ay be described briefly as a system atic
application of the procedure used for hand calculation of
statically indeterm inate fram es. As dem onstrated in Fig. 1, the
problem s are soon getting unsurm ountable by the m anual
m ethods.
T he equations referred to in Fig. 1 are the equilibrium eq ua
tions at the nodes, i.e. at the connections betw een each
straight beam elem ent. In these equations the forces acting
on each elem ent are expressed by the displacem ents, according
to the w ell-know n form ulae from strength o f m aterials. T he
coefficients in the equilibrium equations are tabulated in the
so-called stiffness m atrix of the structure. If the stiffness
m atrix is m ultiplied by the displacem ent vector, a vector is
obtained w hich contains the external forces at each node.
F o r elem ents other than beam s the relation betw een nodal
forces and displacem ents is m ore com plicated. In the case of
e.g. triangular or rectangular plate elem ents, it is not suffi
cient to require com patibility at the co rner points. T he sides of
adjacent elem ents m ust also conform . F o r triangu lar m em 
brane elem ents (subjected to in-plane forces only) it was found
that good results w ere in m any cases obtained bij assum ing
that the elem ent sides rem ained straight during loading. T his
assum ption is equivalent to assum ing constant stresses w ithin
the elem ent. In areas w ith strong stress gradients this type of
elem ent, therefore, does not yield accurate results unless a very
fine m esh is specified.
In the low er part of Fig. 2 som e m ore refined elem ent types
are shown. O ne way of im proving the representation of a
stress or displacem ent field is to locate nodes along the elem ent
sides. A nother w ay is to carry m ore param eters (unknow ns) at
each node, e.g. strains o r curvature.
Vibration, Pressure and Temperature Distribution
T he capabilities of the finite elem ent m ethod extends far
byond pure stress analysis. T he stiffness m atrix assem bled
for the com putation of displacem ents m ay, e.g., be used for
com puting natural frequencies. T he sam e elem ent types m ay
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be em ployed and it is thus possible to carry out vibration
analyses of very com plex structures. In this field the appli
cation of analytical m ethods is still m ore difficult than in
stress analysis, since the consequences o f possible sim plifica
tions are less predictable.
T h e natural frequencies of a given structure is strongly af
fected if it is subm erged in a fluid. Pressure im pulses generated
in the fluid roughly act as an addition to the structural mass.
T h e pressure im pulses m ay also be com puted by the finite
elem ent m ethod. T he fluid is idealized by elem ents in exactly
the sam e w ay as solid parts in stress analysis. In this case the
stiffness m atrix is replaced, how ever, by a m atrix expressing
the relationship between pressure and fluid flow at each node.
Exchanging fluid flow by heat flow and pressure by tem pera
ture, the sam e program m ay be used for com puting a tem pera
ture distribution.
Practical Problems
T he use of the finite elem ent m ethod depends entirely on a
m odern and fast com puter. It is, how ever, still the cost of
com puting w hich largely determ ines the extent to w hich it
m ay be used econom ically. Som e gains in com puting effi
ciency m ay still be achieved, but in is inherent in the m ethod
that the num ber of elem entary com putations increases rapidly
w ith increasing problem size.
Som e other problem s are nearing their final solution. E arly
finite elem ent program s w ere rather expensive both as regards
program m ing and operation. T ypically, these program s were
either m ade too sophisticated and com plex, or too restricted to
special purposes. T he solution at this point seems to be that
the program s should be built up system atically of general
but sim ple building blocks. Effective m eans for the transfer of
data betw een the com puter core and the external storage devices
(discs, drum s and tapes) are im po rtant prelim inaries for this
approach.
F rom the point of view of the user there are tw o m ain
problem s: T he idealization of a given structure, i.e. the layout
of the clem ent m esh, and the practical preparation of input
data. T he first point is an educational one. Since the m ethod
is rath er new there is little system atized H tterature to be found
on the application, and also the form al education is scarce or
lacking. In m ost cases the user will have to acquire his own
know -how by doing test runs on sim ple m odels w hich can be
checked against analytical solutions or experim ents. T he finite
elem ent m ethod has by no m eans fully m echanized the stress
analysis. A good know ledge of the basic strength o f m aterials
m ethods is essential both during the idealization process, and
when evaluating the results of com plex com putations.
T he effort required for the m anual preparation of input data
is by now brought dow n to an acceptable level through the
use of autom atic data generators. By this appro ach the elem ent
mesh, m odal coordinates etc. arc generated w ithin the program
based upon a lim ited am ount of input data. A utom atic plots
of the final m esh allow for a rapid and efficient check on the
correctness of the input data.
SESA M -69
M atrix program s for fram e problem s have been in use at
D et norske V eritas since 1960. T hese program s are still in
use in the daily approval work. T he developm ent of the first
finite elem ent program for m em brane analysis started in
1962, but this program was not m uch used because of its lim 
ited capacity and tim e-consum ing input preparation. A p ro 
gram for therm al stress, plasticity and creep analysis in
axisym m etric bodies w as finished in 1966 and applied to
pistons and cylinder liners of large diesel engines.
In 1967 a set of new program s for m em brane problem s
was com pleted. T hese program s em ployed a system for
autom atic data generation w hich proved a great success. T he
follow ing year som e 300 runs on these program s w ere re
corded, m ostly in connection w ith large tankers.
A fter this break-through it becam e clear that the potentials of
the finite elem ent m ethod should be exploited fu rth er through
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Fig. 2. Some element types for use in Sesam-69.
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a m ore general program system . N one of the system s available
on the m arket appeared to fulfill the requirem ents of a largescale use, ’’produ ctio n” program . In o rder to speed u p the
developm ent of a new system it was decided, how ever, to use
as s starting point the SESA M system developed at the T ech 
nical U niversity of N orw ay.
T he new version was substantially enlarged and m odified
and was later given the nam e SE SA M -69. T he nam e now
stands for the key w ords, ’’Super E lem ent”, ’’Structural A nal
ysis P rogram M odules” and the year 1969 w hen the first
parts of the system becam e operative.
T he term ’’super elem ent” is used for an assem bly of basic
finite elem ents o r other super elem ents, w hich is treated by
E. G. PR O G R AM NV323, 331.
333, 337, 338 O R 339

PROGR AM NV336

Fig. 4. Assembly of Sesam-69 programs.

N E D E R L A N D S SC H EEPSSTUDIECENTRUMf TNO , D E L FT
Van de hand van de heer ir. P. ].
B randenburg is verschenen rapport nr.
147M : F ire detection in m achinery
spaces (Branddetectie in de scheepsm achinekam er).
Sam envatting
Als gevolg van de hogere eisen die aan
de econom ie van het zeegaande koo p
vaardijschip gesteld m oeten w orden, als
m ede de om standigheid dat (ervaren)
m achinekam erpersoneel n a ar verw ach
ting in de toekom st in steeds m indere
m ate beschikbaar zal zijn, w o rd t over
gegaan tot de autom atisering van de
m achine-installatie.
Deze ontw ikkeling m aak t het m ogelijk
de m achinekam er periodiek en m isschien
S. en W. — 38e jaargang no. 10 — 1971

the program as one elem ent. In stress analysis the unknow ns
at all nodes not connected to other super elem ents are elim i
nated (by a m athem atical procedure). In the exam ple show n in
Fig. 3 only out o f 436 nodes are kept as super nodes.
In vibration analysis as m any nodes are kept as required for
the description of the nodes shapes to be com puted.
A group of super elem ents m ay be assem bled in a new super
elem ent at a higher level etc. T he size of problem s which
m ay be handled is, therefore, lim ited by backing storage and
com puter tim e only.
W hen the sam e structural elem ent repeats itself several tim es,
w hich is typical for m ost ships, the super elem ent technique
leads to considerable saving in co m puting tim e, since the
stiffness m atrix for each super elem ent type is com puted
only once. Also, it is possible to do changes in a part o f the
structure w ithout having to repeat the w hole com putation.
D uring a repeated run only the stiffness m atrices of those
parts of the structure affected by the change have to be re
calculated. T he stiffness m atrices of all o ther super elem ents
are read from a tape generated in the first run.
G reat efforts have been m ade in o rder to achieve a system atic
design of SESA M -69 both as regards program m ing and use.
Fig. 4 illustrates how a series o f autonom ous application
program s m ay be used both individually for direct analysis
and com bined in a super elem ent program . T he program
num bers to the left in Fig. 4 denote program s for stress
analysis of, respectively, piping system s, solids fram es and
2- and 3-dim ensional m em brane structures. A ny of these p ro 
gram s m ay be m ixed w hen using the super elem ent program
N V 336. It is thus possible to analyse structures consisting of
e.g. solids, fram es and shells. T he system is expanded to take
m ore levels of superelem ent by adding an other loop to the
right in Fig. 4.
T he follow ing parts of the system are by now in operation:
Stress program s for piping system s, shells, fram es, 2 and 3D
m em brane structures (also by the super elem ent m ethod), a
free vibration program and a program for com puting the
tem perature distribution in shells and axisym m ctric bodies. In
particu lar the super elem ent program and the vibration pro
gram represent new possibilities w ithin the institution. G reat
interest is also attached to the shell program , e.g. in con
nection w ith L N G tankers.
In the im m ediate future the system developm ent will be cen
tered on vibration of subm erged structures, stress analysis of
solids and the general super elem ent program . O ver a longer
term , forced vibration and shock analysis are probably the
m ost urgent m atters.
(V eritas, jan. 1971)

zelfs geheel onbem and te laten.
Z odra echter een schip gebouw d of om 
gebouw d zal gaan w orden m et het doel
de m achinekam er periodiek onbem and te
laten w ordt de installatie van een au to 
m atisch w erkend branddetectiesysteem
tot een absolute noodzaak.
A angezien m achinekam erbranden als de
m eest gevaarlijke branden aan boord
van een schip gezien m oeten w orden,
zal, bij afw ezigheid van personeel, zeer
tijdig het optreden van brand onderkend
m oeten kunnen w orden.
O p initiatief van een N ederlandse reder
w erd een oriënterend onderzoek inge
steld n a ar beschikbare m iddelen, die, in
geval van brand, alarm eren. N a de keuze
van het voor toepassing in de scheepsm achinekam er m eest veelbelovende sys
teem zijn hierm ede zowel in het lab o ra

torium als aan boord van het m.s.
G raveland, w aar een com plete proefin
stallatie w erd ingebouw d, uitvoerige ex
perim enten verricht.
G ebleken is dat m et het betreffende
systeem een goede bew aking van de o n 
derhavige m achinekam er kan w orden
bew erkstelligd.
G edurende de ruim tw ee jaar, dat het
systeem o nd er regelm atige controle heeft
gestaan kon de bedrijfszekerheid als goed
w orden gekw alificeerd. H et rap p o rt be
sluit m et het geven van een aantal aa n 
bevelingen, die een bijdrage kunnen leve
ren bij het streven de scheepsm achinekam er zo optim aal m ogelijk te bew aken in
geval van brand.
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O V E R D R A C H T OVERSLAGKRAAN „ V I A N E N ”

D insdag 9 m aart jl. heeft de burge
m eester van V ianen, Jhr. P. A. C. Beelaerts van B lokland, door een druk op
de knop de volledig autom atische transportinstallatie van een nieuwe, drijvende
kraan officieel in werking gesteld.
O ok de overdracht vond bij deze gele
genheid plaats.
D aar de drijvende kraan reeds is ingezet
in het project „V ossem eer” , het ond er
deel van de Schelde-R ijnverbinding tus
sen T holen en W est-B rabant dat door
de A annem ingsm aatschappij Jac. G. van
O ord N .V . w ordt uitgevoerd, voeren een
viertal directievletten uit de w erkhaven
over de E endracht naar de plek w aar de
„V ianen” een aanvang zou m aken m et
het lossen van m ijnsteen, een der vele
taken w aarvoor de overslagkraan ge
schikt is.
Technische gegevens „V ianen"
D e kiel is gelegd op 20 augustus 1970
bij de Scheepsw erf G rave N .V . te G rave
in opd racht van A annem ingsm ij. Jac. G.
van O ord N .V . te U trecht.
O p 14 jan uari 1971 is te ’s-G ravendeel
een begin gem aakt m et de plaatsing van
de transportbandinstallatie door C on
structiebedrijf L. van B allegooie N .V .
uit D ubbeldam , die deze installatie even
eens gebouw d heeft.
A m m eraal’s W everijen te W orm erveer
heeft de transportbanden vervaardigd.
D eze banden zijn niet van rubber, zoals
gebruikelijk, doch van polyester/nylon
m et een speciale deklaag, hetgeen m inder
slijtage betekent dus een grotere bedrijfs
zekerheid w aarborgt. H et tranportsysteem is nl. speciaal ontw ikkeld voor
m ijnsteenlossing en kan 400 ton per uur
verw erken. Bij deze hoge produktie zou
den rubber banden niet voldoen.
D e drijvende kraan „V ianen” is voor
diverse soorten w erkzaam heden ontw ik
keld; zow el lossen via de band als het
overdraaien van stortsteen en het bag
geren op grote diepte. Zij kan overal ter
w ereld w orden ingezet; het schip is ge

N IE U W E U ITG A V E N

„Hydraulick cn Electrohydniuliek" door
J. Belmans
In dit goed verzorgde boekje wordt inge
gaan op de principes, theorie cn uitvoerings
vormen van vermogenstransmissie door mid
del van een vloeistof onder druk.
Op eenvoudige doch duidelijke wijze wor
den de elementaire wetten uit de hydro
statica en -dynamica behandeld, aangevuld
door berekeningsvoorbeelden.
lev ens worden de in hydraulische trans
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De overslagkraan „ Vianen” in vol bedrijf tijdens het lossen van
mijnsteen in het project „Vossemeer”, het onderdeel van de ScheldeRijnverbinding dat door Van Oord - Utrecht wordt uitgevoerd.
heel w aterdicht voor w erken op zee ge
bouw d.
De gehele transportinstallatie w erkt
autom atisch.
O p de Scheepsw erf N iehuis & V an den
B erg te R otterdam is 2,20 m bovendeks
de overslagkraan geplaatst, een M anitow oc 3900 V, die door H andelsm aat
schappij D e Zeeuw uit de V.S. is geïm 
porteerd; het is de eerste kraan van dit
type die in ons land draait. In A m eri
kaanse vakkringen betitelt m en de M anitow oc als de „R olls Royce onder de
kranen” .
Deze overslagkraan is geschikt voor di
verse soorten hijs- en knijpw erkzaam heden, zoals het baggeren op grote diepten
en het lossen van schepen. M et de vast
op dek gem onteerde hijskraan kan de
„V ianen” een last van 100 ton tot een
hoogte van 35 m boven de w aterlijn
hijsen bij een sprei van 7 m. D e m axi
m ale last op enkele draad bedraagt 12,6
ton op een sprei van 15 m. De hijssnel
heid van de kraan is van 0 tot 90 m
per m inuut regelbaar; de draaisnelheid
bedraagt 4 om w /m in.
De kraan kan voorts w erken m et een

4 m 3 bak op een radius van 21 m.
H et is tevens m ogelijk te w erken m et
een 6 m 3 bak op een radius van 15 m .
D e kraanm otor is uitgevoerd m et een
300 pk C aterpillar-m otor m et twee aan 
gebouw de koppelom vorm ers, w aardoor
het m ogelijk is de last op m illim eters
nauw keurig te plaatsen.
D e afm etingen van de overslagponton
zijn: lang 33 m ; breed 13,50 m ; hol
3 m.
De m otoren voor de lier- en bandinstallatie zijn alle benedendeks opgesteld. D e
trekkracht van de lieren is 12 ton bij
14 m.
D e overslagponton is uitgerust m et tw ee
sputpalen van 20 m en een van 10 m
lengte.
A an boord van de „V ianen” is een m o
derne ruim e accom m odatie voor 6 a 8
bem anningsleden, die tevens geschikt is
voor een langdurig verblijf aan boord.
D e „V ianen” is gebouw d onder toezicht
van B ureau V eritas en de Scheepvaart
inspectie. D e m oderne, drijvende kraan
is tevens goedgekeurd voor w erkzaam 
heden op zee.

missies toegepaste vloeistoffen besproken
met de relevante eigenschappen zoals b.v.
viscositeit en de invloed van tem peratuur en
druk daarop, terwijl verder diverse systemen
voor aandrijving en de toegepaste compo
nenten worden behandeld, alles voorzien
van duidelijke schetsen en foto's.
Elk hoofdstuk eindigt met een aantal opga
ven, waardoor dit boekje, behalve voor het
technisch onderwijs, zeker zijn nut zal heb
ben voor zelfstudie in deze materie.
Het werkje kan worden besteld bij Van Riet
schoten & Houwens Technische Handel
maatschappij N.V., afd. Hydraulica, Post
bus 6025, Rotterdam. Prijs ƒ 15,— .

Nieuwe bulk-carrier voor
Reardon Smith Line Ltd.
Dezer dagen is de nieuwe 26.000 ton me
tende bulkcarrier Victoria City aan haar
eigenaar Reardon Smith Line Ltd. te Cardiff, Wales, een van de grootste vracht
vaarders van Groot Brittannië, overgedra
gen. Het is een van de zeven nieuwe bulk
carriers die Upper Clyde Shipbuilders Ltd.
voor deze onderneming bouwt.
W anneer alle schepen in dienst zullen zijn,
zal de vloot van Reardon Smith uit 17
schepen bestaan met een gemiddelde leeftijd
van slechts vier jaar.
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Programma van lezingen en excursies voor voorjaar 1971

27 mei ’71 (do) Hel vlamspuiten van kleppen en zuigers van
Rotterdam
scheepsdieselmotoren ter bestrijding van slij4 juni '71 (vr) tage en corrosie bij gebruik van zware olie,
Amsterdam
door de heer G. G. P. Langer, directeur N.V.
Rijdam Handelmaatschappij, Alphen a/d Rijn.

H et 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 het secretariaat, Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam-2, kenbaar te willen maken.
MEDEDELING
Met ingang van 26 april 1971 is het telefoonnummer van het secretariaat van de afdeling „ROTTERDAM" gcwjjzigd in: 36 54 17.
Nederlandse
Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied

Notulen van de algemene ledenvergade
ring gehouden op woensdag 21 april 1971
aan boord van de Pieter Caland van de
Spidodienst te Rotterdam.
Aanwezige hoofdbestuursleden : ir. A. van
der Toorn, voorzitter, ir. G. A. Sellmeijer,
prof. ir. J. H. Krietemeijer, ir. J. N. Joustra,
ir. W. R. Kruseman en de heer G. Smith
alsmede de algemeen secretaris W. P. Stie
kem a ing.
Volgens de presentielijst aanwezig: 1 be
gunstiger, 4 belangstellenden, 83 leden en
2 juniorleden. Eveneens aanwezig de heren
J. H. van Linschoten en A. de Vries van het
accountantskantoor M oret & Limperg.
Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering dd. 25
april 1970.
3. Overzicht van het afgelopen verenigingsjaar.
4. Bespreking jaarstukken.
5. Aanvullende begroting 1971 en begro
ting 1972.
6. Aanwijzing accountant voor 1971.
7. Programma lezingen en excursies.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Om 10.35 uur opent de voorzitter ir. A. van
der Toom , de vergadering met een woord
van welkom aan alle aanwezigen en spreekt
zijn vreugde uit over de grote opkomst
Een speciaal woord van welkom richt hij
tot de heer H. A. van Leeuwen die na de
vergadering een voordracht zal houden en
tot de heren Van Linschoten en De Vries
van het accountantskantoor M oret en Limperg.
2. Bij het behandelen van de notulen van
de vorige jaarvergadering merkt de
voorzitter op dat daarin nog vermeld
werd dat de heer Vrouwes ernstig ziek
was. Helaas is hij kort daarna overle
den hetgeen een groot verlies voor de
vereniging was. De voorzitter memo
reert dat inmiddels de heer Stiekema
de functie van alg. secretaris vervult.
In de notulen staat abusievelijk ver
meld dat de heer J. C. Wisse van het
accountantskantoor aanwezig was, dit
S. en W. — 38e jaargang no. 10 — 1971

moet zijn de heer A. de Vries. Daar
geen der aanwezigen enige opmerkin
gen heeft worden de notulen in dank
gearresteerd en getekend.
3. De voorzitter geeft vervolgens een
overzicht over het afgelopen verenigingsjaar. In december 1970 zijn de he
ren Joustra en Kruseman met grote
meerderheid herkozen.
Door het bestuur van de afdeling Rot
terdam was de actie om donateurs te
werven met succes gevoerd. Ook de
beide andere afdelingen zijn druk doen
de om hierdoor onze middelen te ver
hogen, hetgeen hard nodig is, daar het
aantal leden afneemt.
De voorzitter hoopt dat de leden ook
actief zullen zijn om leden te werven.
Het program ma van de vereniging is zo
breed mogelijk gespreid.
Het jaardiner in Rotterdam is op een
prettige wijze verlopen. In het hoofd
bestuur werd het verzoek behandeld van
het tijdschrift „De Zee” om tot een fusie
te komen tussen „Schip en W erf” en
„De Zee”. Met het bestuur van „De
Zee” werd overleg gepleegd, doch
toen bleek dat de financiële situatie
van „Schip en W erf” ernstig zou wor
den geschaad werd hierop niet verder
ingegaan.
De voorzitter zegt dat er veel moeite
is gedaan om door middel van enquête
formulieren de ledenlijst zo up to date
mogelijk te maken. Hij vraagt aan de
leden om mutaties snel door te geven.
Het was gebleken dat er veel afwij
kingen waren in de aanwezige ge
gevens.
4. De voorzitter zegt dat de jaarstukken
geen toelichting van het bestuur nodig
hebben. De heer C. van Dijk compli
menteert het bestuur met het feit dat
het tekort van ƒ 11.000 in 1969 is ge
wijzigd in een overschot van ƒ 30.000
in 1970, doch vindt dat bij nadere be
schouwing wij ƒ 12.500 zijn ingelopen
inplaats van vooruit gegaan. Hij zag
gaarne dat bij de publikatie van de cij
fers in Schip en W erf naast de begrote
cijfers ook de cijfers van het vorige
jaar vermeld werden. Hij neemt de cij
fers van de clubzaal onder de loep en
constateert dat naast de vernieuwing
van vorige jaren nu een bedrag van
ƒ 7000,— voor reparatie wordt opge
voerd. Ir. Joustra licht dit nader toe.
Het onderhoud was het vorige jaar op
een andere post geboekt.

De heer Van Dijk zegt dat de telefoon
kosten het vorige jaar zo hoog waren
omdat toen de autom aat defect was,
doch deze kosten zijn nu weer opge
lopen. Was de telefoon weer defect?
Hr. Joustra antwoordt dat de tarieven
inmiddels zijn verhoogd en vermoedt
dat het ook kan voorkomen dat de le
den op de club de schakelaar van de
teller wel eens uit zetten.
Hij gaat akkoord om in het vervolg bij
de publikatie van de cijfers ook die van
het vorige jaar er naast te vermelden,
doch merkt op dat de leden deze cijfers
zelf kunnen vinden in „Schip en W erf”
van vorige jaren. Ir. v.d. Toorn vraagt
of de vergadering akkoord gaat om het
voordelig saldo ten gunste van het eigen
vermogen te brengen. De vergadering
gaat hiemede akkoord.
5. Gevraagd of er nog opmerkingen op de
begroting zijn, zegt de heer C. van Dijk
dat het wel nodig zal zijn om dit jaar
de contributie weer te verhogen.
Hij vindt dat de kosten van de clubzaal
ad. ƒ 38.000 erg hoog zijn voor een ge
middeld aantal bezoekers van 5 h 6 per
dag en soms van 20. Dit is gelijk aan de
contributie van circa 1000 leden. Hij
constateert voorts, dat een nieuwjaars
receptie gemiddeld / 12.— per bezoe
ker kost, waarop de heer Joustra mee
deelt dat er in 1970 420 leden in Rot
terdam doch ook 120 leden in G ro
ningen zijn geweest, waardoor dit cijfer
aanmerkelijk lager komt.
Ir. v.d. Toorn zegt, dat indien wij al
leen maar dingen ondernemen waar
aan praktisch alle leden zouden kun
nen deelnemen, er dan niet veel ge
beurt. Op lezingen komen ook maar
80 a 100 leden. Als wij de kwaliteit
bekijken komen wij er anders uit.
In Amsterdam is geen clubzaal, doch
er moet wel een centrum zijn waar we
onze leden kunnen ontmoeten. De heer
van Dijk zegt dat voor de excursies
1 4600,— is uitgetrokken voor gemiddeld
40 a 50 leden. De clubzaal is vele
malen zo duur. Clubleden worden dus
hoger aangeslagen dan excursieleden.
Hr. Joustra constateert dat de club
te weinig gebruikt wordt door de le
den. Het hebben van de club is voor een
groot aantal bedrijven een reden om
daarom aan ons een donatie te geven.
Prof. Krietemeijer wijst nog op een
ander aspect. Bij lezingen in onze club
zaal behoeven wij geen zaalhuur te be
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talen, zoals voorheen in Hilton Hotel
geschiedde.
Hr. v. Dijk repliceert en zegt dat hij al
leen enkele feiten heeft willen consta
teren doch geen aanmerkingen heeft
willen maken.
Ir. v. d. Toorn doet nog de suggestie
aan de hand dat op de club collega’s
elkanders ervaringen kunnen uitwisselen,
dit zou door korte voordrachten van
15 min. kunnen geschieden bijvoor
beeld in de lunchpauze van de bedrijven,
hoewel hij de grote afstanden in Rot
terdam niet wil onderschatten.
De aanvullende begroting 1971 en be
groting 1972 worden vervolgens goedge
keurd.
6. De voorzitter stelt voor om de fa.
Moret en Limperg wederom aan te wij
zen als accountants voor 1971. Dit voor
stel wordt bij acclamatie goedgekeurd.
7. Vervolgens licht Prof. Krietemeijer het
program ma van lezingen en excursies
voor het volgende seizoen toe. Aan alle
aanwezigen is een stencil uitgereikt waar
op een voorstel voor lezingen en ex
cursies in seizoen 1971-1972 is vermeld.
Ook vermeld is de datum en plaats voor
de volgende algemene ledenvergadering,
nl. 26 april 1972 bij het N.S.P. te Wageningen. Door het N.S.P. is reeds in
principe toezegging gedaan om dit mo
gelijk te maken.
De voorzitter is blij met deze suggestie
voor Wageningen. Bij sommige organisa
ties was dit succesvol, doch toen men con-

stateerde dat deze bijeenkomsten van
onze vereniging in Amsterdam regelmatig
door 35 personen werden bijgewoond,
waarvan circa 30 gepensioneerden, werd
hiermede opgehouden daar dit niet aan
het doel beantwoordde.
De heer J. Rijlaarsdam merkt op dat
op de door prof. Krietemeijer verstrekte
lijst zijn naam voorkomt voor een lezing,
dit moet zijn de heer G. Langer, w aar
van acte. Ir. G. Langelaar constateert
dat de lezing op 30 september 1971 sa
menvalt met het motorcolloquium, deze
datum zal worden gewijzigd in 23 sept.
1971.
8. Bij de rondvraag wil de heer C. Sollart inhaken op de suggestie van de
voorzitter om in Rotterdam ook een
soort lunch-bijeenkomsten te organise
ren. Hij vraagt zich af of het niet mo
gelijk is om van de directies van hier
voor in aanmerking komende bedrijven
toezegging te verkrijgen om bijv. één
maal per maand voor de stafleden, die
aan deze bijeenkomsten willen deelne
men, de lunchpauze te verlengen tot 2
uur.
De heer 1. H. van Cappellen brengt een
woord van dank aan het hoofdbestuur
voor de leiding en activiteit in het af
gelopen jaar en zegt er van overtuigd
te zijn namens de gehele vergadering te
kunnen spreken, hetgeen door een ap
plaus wordt onderstreept.
9. Om 11.30 uur sluit de voorzitter de ver
gadering onder dankzegging aan alle
aanwezigen.

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

zakelijk toelegt op het adviseren omtrent,
het leveren en de montage van automatische
centraalsmcersystemen voor industrie en
scheepvaart, zijn benoemd: de heer L. A.
du Bosc, voornoemd en diens zoon de heer
H. F. du Bosc.
Nieuwe behuizing Duvit-Coiupany N.V.,
Utrecht
Het adres en telefoonnum mer van boven
staande vennootschap zijn gewijzigd in:
St. Laurensdreef 37, Utrecht. Telefoon:
030-6 11 7 0 1.
Nederlands Koperinstituut, 's-Gruvenhagc
Abusievelijk is in nummer 7 van 2 april jl.
het telefoonnum m er onjuist vermeld. Dit
moet zijn: 070-1 16 6 8 8.
HAL koopt passagiersschepen
Brasil en Argentinu
De Holland Amerika Lijn deelt mede
overeenstemming te hebben bereikt met de
Amerikaanse rederij M oore-M cCormack
Lines Inc. over de aankoop van de passa
giersschepen Brasil en Argenlina.
Deze 22.700 brt metende passagierssche
pen, die in 1958 in de vaart kwamen, zijn
sinds 1969 in de Verenigde Staten opgelegd.
Het koopcontract voor beide schepen is
inmiddels ondertekend, m aar de transactie
wordt pas van kracht als de Amerikaanse
regering haar goedkeuring hieraan heeft
gehecht.
Met het oog op deze ontwikkeling heeft
de Holland Amerika Lijn in overleg met
de scheepswerf „D e M erwede” te Hardinxveld-Giessendam, besloten af te zien van
de bouw van een tweede cruiseschip van
ca. 8700 brt. Zoals bekend deelde de rederij
in december van het vorige jaar mede ge
noemde werf opdracht voor de bouw van

Koninklijke onderscheidingen

Ter gelegenheid van de 62ste verjaardag
van H.M. Koningin Juliana zijn o.m. de
navolgende personen onderscheiden:
Officier in de Orde van Orunje-Nassait.
C. de Brey, directeur Havenschap Delfzijl
ir. A. van der Toorn, directeur Technische
en Nautische Zaken bij de Koninklijke Nederlandsche Reedersvereeniging
drs. G. A. Lenstra, adjunct-directeur van
het Koninklijk Nederlands Metereologisch
Instituut.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
ir. G. Veldhuyzen, directeur van de N.V.
Scheepswerf en M achinefabriek „De Biesbosch”, Dordrecht
Th. Th. van den Berg, directeur van de
vereniging „De Amsterdamse Haven”
mr. 1. S. Bijl, oud-directeur Wm H. M üller
& Co N.V.
A. J. J. de Fevter, oud-chef Nautische
Dienst Hollandse Vrachtvaart Mij. N .V ./
Nederlandse Tank- en Pakketvaart Mij.
H. H. W. de Groot, oud-chef Technische
Dienst Hollandse Vrachtvaart Mij. N .V ./
Nederlandse Tank- en Pakketvaart Mij.
Directiew’üziging
M.D.B. Siiieertecliiiiek N.V.
In verband met het voornemen van de
oprichter/eigenaar van de firma M.D.B.
Smeertechniek, de heer L. A. du Bosc, om
binnen afzienbare tijd terug te treden, is
de rechtspersoonlijkheid gewijzigd in die
ener Naam loze Vennootschap, onder de
naam M. D. B. Smeertechniek N V.
Tot directeuren dezer N.V., die zich hoofd242

twee cruiseschepen te hebben gegeven. De
kiel voor het eerste schip zal omstreeks
1 oktober a.s. worden gelegd. N a oplevering
zal deze nieuwe aanwinst van de Holland
Amerika Lijn in juli 1973 in Singapore
worden gestationeerd en vanuit deze haven
veertiendaagse cruises in de Indonesische
archipel gaan maken.
Olietanker krügt dagblad aan boord
Een dagblad, dat door de Londense „Daily
Telcgraph” zal worden verzorgd, zal per
radio naar de Britse olietanker British E x
plorer worden overgeseind waar het auto
matisch zal worden gedrukt en aan de be
manning worden uitgereikt om ze op de
hoogte te houden van het nieuws in GrootBrittannië. Deze krant zal een editie zijn
van het dagblad dat dagelijks naar de
Queen Elizabeth 2 wordt overgeseind.
Dit nieuwe journalistieke experiment heeft
ten doel de problemen van verveling en
isolement te bestrijden waarmee de be
manning van de Britse olietanker zich ge
confronteerd ziet tijdens de twee maanden
durende reis naar de Perzische G olf en
terug.
Indien het slaagt zou het een einde kunnen
maken aan de isolatie van duizenden men
sen wier beroep hen maanden achtereen af
snijdt van de buitenwereld.
KNSM neemt deel in containerdienst
De Iber-Hanseatic Transport System (ITS)
is op 4 mei een regelmatige roll-on-rolloff containerdienst tussen Bremerhaven,
Amsterdam en Bilbao gaan onderhouden.
De ITS is een samenwerking tussen de
Duitse Dampfschiffahrts-Gesellschaft „H an
sa” in Bremen en de Koninklijke N eder
landse Stoomboot Maatschappij in Amster
dam en de Madrileense firm a’s Eurom ark
en Maritima. Voor de containerdienst staat
het motorvrachtschip M eteor (1050 brt)
ter beschikking, later volgt dan nog het
in aanbouw zijnde zusterschip Cometa van
gelijke grootte.
Samenwerking in Zweedse scheepsbouw
De vier grootste scheepswerven hebben tot
een nauwe samenwerking besloten voor de
komende vijf jaar.
Deze unie van werven bestaat uit de Gotawerf en het scheepsbouwbedrijf Eriksberg,
beide in Göteborg, de werf in Uddevalla
en de scheepswerf Kockums in Malmö.
De Zweedse regering zal zeer grote kredie
ten ter beschikking stellen om de scheeps
werven in staat te stellen de internationale
concurrentie het hoofd te bieden.
Zweden staat, na Japan, op de tweede
plaats onder de scheepsbouwende naties.
Lloyd's statistiek van scheepsrampen
en gesloopte schepen
In het derde kwartaal van 1970 en voor
zover bekend op 28 februari 1971 zijn
blijkens Lloyd’s „Casualty return” van de
wereldvloot 49 schepen met 80.458 brt
als gevolg van enige ram p verloren ge
gaan, waaronder de Nederlandse schepen
Castor van 199 brt en Horizon van 291 brt.
In tonnage was het Noorse verlies het
grootst, namelijk 17.256, gevolgd door
Griekenland met 13.081, Italië met 11.335
en Liberia met 10.774 ton.
Het grootste schip dat in het genoemde
tijdvak ten onder ging (na een brand in de
machinekamer, op 14 juni) was de Libe
riaanse 10.774 ton metende tanker Warwick Trader. Dit gebeurde toen het schip

met een lading nafta op weg was van
Ras T anura naar Nagasaki.
Door sloop, verbouwing of anderszins zijn
van de wereldtonnage afgevoerd 201 sche
pen met 1,006.609 brt, waarvan 10 N eder
landse schepen met 17.140 brt. Nederlandse
slopers kochten zeven kleine schepen (van
108 tot 618 brt), één van 181 brt ging naar
een Belgische sloperij, de twee 7600 brt
metende Gaaslerkerk en Grootekerk zijn
gesloopt in de Volksrepubliek China.
„Incotrans” N.V.
dochtermaatschappij van HAL
De Holland Amerika Lijn heeft samen met
de British Irish Steam Packet Company
opgericht de N.V. Incotrans, om alle ac
tiviteiten op het gebied van container- en
huis-tot-huis-vervoer te bundelen, speciaal
ten behoeve van het vervoer tussen Ier
land en het continent. Ter beschikking staat
hiervoor het nieuwe schip Margo met een
capaciteit van 74 20'containers, terwijl in
Spanje een tweede schip in aanbouw is
met een capaciteit van 102 containers.
Voor het vervoer van vlees- en landbouwprodukten en fruit beschikt de nieuwe
maatschappij over een aantal 40' koel/vries
containers.
Besturing van supertankers d.m.v.
computers
Een geavanceerde studie betreffende de
bouw van een geïntegreerd computersys
teem dat bedoeld is om het manoeuvreren
en het navigeren van supertankers te con
troleren is opgedragen aan Decca Radar in
Londen. De uitvoering van het contract,
dat verkregen is van het departement van
industrie en handel in Londen, zal in
nauwe samenwerking met de Royal Radar
Establishment en de Esso Petroleum Com 
pany plaatsvinden. De opdracht is, een
systeem te ontwikkelen dat zowel voorzien
zal in het vermijden van aanvaringen door
dat een bepaalde koers gevonden wordt,
als de besturing van tankers. Het is bedoeld
om gebruikt te worden in kust- en oceani
sche wateren en bij het afmeren. Het sys
teem zou gegevens uit verschillende bron
nen opnemen en per computer verwerken,
zodat de zeeman deze kan gebruiken.
Nadere informaties om trent dit systeem
zijn te verkrijgen bij de Brits-Nederlandse
Kamer van Koophandel, Raamweg 45,
Den Haag.
Tewaterlatingen
Vrijdagmiddag 23 april vond bij de N.V.
Scheepsbouwwerf de Haas te Maassluis
de tewaterlating plaats van de nieuwe
dubbelschroef havensleep-/duwboot Neptunus 6, welke gebouwd wordt voor re
kening van de N.V. Rederij H. Zwaak Jr.
te Rotterdam.
N adat de naamgeving was verricht door
mevr. Y. Geertsema-Zwaak, dochter van
de directeur der rederij, werd het schip
door de drijvende bok Meeuw van Van der
Tak van de bouwplaats getild en in het
water gezet.
De hoofdafmetingen van de nieuwe boot
zijn: 16.90 X 5.85 X 2.80 meter.
Zij wordt uitgerust met twee 12-cilinder
General M otors dieselmotoren, elk met
een continu vermogen van 360 pk.
Om bij duwvaart een maximaal zicht te
garanderen wordt het aluminium stuur
huis door middel van een hydraulische
hefinrichting verstelbaar opgesteld, w aar
door een hoogte van ca. 8 meter boven de
waterlijn verkregen wordt.
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Het schip wordt voorts voorzien van 2
hoofdroeren en 4 hulproeren, totaal 6
stuks, welke alle door Seffle hydraulische
stuurmachines worden bediend.
De machinekamer wordt volledig geauto
matiseerd en is (centraal) te bedienen van
uit het stuurhuis.
De Neptunus 6 zal, zodra de proefvaart
heeft plaatsgehad, o.a. worden ingezet bij
het transport van lashbakken in de Rot
terdamse haven.
De Rederij Zwaak heeft enige maanden
geleden hiervoor een contract afgesloten
met de Central Gulf, die met haar lashschepen Acadia Forest en Atlantic Forest
thans een veertiendaagse dienst vanuit
Amerika op de Rotterdamse haven onder
houdt.
Momenteel is de eerder door de werf de
Haas gebouwde sleep-/duwboot Neptunus 5 reeds bij dit vervoer ingeschakeld en
met haar markante vorm reeds een ver
trouwd beeld in het havengebied gewor
den.
Op zaterdag 24 april 1971, is het achter
schip van de 225.000 tons dw. mammoettanker Fina Canada te water gelaten bij
de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw
Maatschappij te Amsterdam — onderdeel
van het Verolme Concern.
Dit achterschip is het eerste gedeelte van
de Fina Canada, de tweede mammoettanker
in een serie van 9 tankers van 225.000 tons,
die bij de NDSM in Amsterdam worden ge
bouwd.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel
worden gelegd van het voorschip, dat in
juli te water zal worden gelaten. Daarna
zullen beide delen in het water worden
gekoppeld. De proeftocht van de Fina
Canada zal plaatsvinden in september
1971.
De Fina Canada is in aanbouw voor Stratton Shipping Company Ltd. te London
en zal voor Petrofina S.A. Brussel in
charter gaan varen.
Het nu te water gelaten achterschip, met een
afloopgewicht van 18.900 ton, heeft een
lengte van 175 meter.
De Fina Canada krijgt de volgende afme
tingen: lengte over alles 392,62 m, breedte
48,73 m, holte 25,60 m, diepgang 19,85 m,
snelheid 16,10 m, voortstuwing Verolm e/
General Electric turbines 32.000 apk.
Zaterdag, 24 april om 11 uur is op de
werf van de Zaanlandse Scheepsbouw
Maatschappij te Zaandam, het m.s. Vento
di Maestrale te water gelaten. Dit schip is
bestemd voor Sea Containers Chartering
Ltd. te London.
Het is een containerschip met een maxi
mum capaciteit van 116 stuks 20 ft. con
tainers. Alternatief kunnen 35 ft, of 40 ft
containers meegenomen worden.
Het schip wordt uitgerust met een hydrau
lische hekdeur voor roll-on/roll-off be
drijf en een elektrische containerkraan met
een hijsvermogen van ± 40 ton.
De afmetingen van het schip zijn: lengte
over alles 85,30 m, breedte 13,70 m, holte
6,05 m, diepgang 4,69 m, draagvermogen
circa 1950 ton.
De voortstuwing zal geschieden door mid
del van een W erkspoormotor, type 6 TM
410, met een vermogen van 3200 pk bij 515
toeren, welke het schip een proeftochtsnelheid van 15,2 knoop geeft.
De machinekamer is zodanig geautomati
seerd en beveiligd, dat met een minimum

aan machinekamer-bezetting gevaren kan
worden.
De Vento di Maestrale wordt gebouwd
onder klasse Lloyds voor onbeperkte vaart,
volgens de voorschriften van de Britse
Board of Trade.
Het schip maakt deel uit van een serie van
oorspronkelijk 7 schepen, die later uitge
breid werd tot 19 schepen, waarvan de
Zaanlandse Scheepsbouw Maatschappij er
8 bouwt. De Vento di Maestrale is voor de
ZSM het 5e schip uit de serie. Het 6e
schip wordt nog in 1971 opgeleverd; beide
volgende in 1972.
Proefvaarten
Op dinsdag 20 april 1971 werd op volle
zee het motorvrachtschip Trident Rotter
dam door de heer S. Doyer, een der direc
teuren van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij N.V., van de
bouwers, Machinefabriek en Scheepswerf
van P. Smit Jr. N.V., Rotterdam , overge
nomen.
De voornaamste gegevens van het schip
zijn: lengte over alles 168,91 m, breedte
23,40 m, holte 11,59 m, draagvermogen
ca. 11.650 ton k 1000 kg.
Het schip is gebouwd volgens de hoogste
klasse van Lloyd’s Register of Shipping,
alsmede de voorschriften van de Neder
landse Scheepvaartinspectie en de Haven
Arbeidsinspectie.
Evenals haar zusterschip Trident Am ster
dam, dat ongeveer 6 maanden geleden is
overgedragen, zal zij worden ingezet in de
z.g. Tridentdienst, die door de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
N.V., tezamen met de Venezolaanse rederij
Compania Anónima Venezolana de Navegación en de Colombiaanse rederij Flota
Mercante Grancolom biana S.A. wordt on
derhouden tussen de havens in Noordwest
Europa, Venezuela en Atlantisch Colom
bia.
Deze rederijen zullen op hun beurt even
eens ieder twee schepen van het zelfde
type in de vaart brengen.
Het ontwerp van deze Tridentschepen is
gemaakt door de Sea Transport Engi
neering N.V. te Amsterdam.
Deze nieuwe eenheden van de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
N.V. zijn in verband met een efficiënte be
handeling van „unit loads” zowel aan bakals aan stuurboordzijde voorzien van twee
zijluiken, waardoor de laad- en lossnelheid
aanzienlijk is opgevoerd.
Vier ruimen bevinden zich vóór en één
ruim achter de opbouw.
Ruim 4 is voorzien van dubbele luikhoof
den en geschikt voor het vervoer van con
tainers, waarvoor ook aan dek nog ruimte
aanwezig is.
De totale capaciteit van elk schip aan dro
ge lading bedraagt ca. 500.000 cu.ft.
Tevens beschikken zij over ca. 100.000
cu.ft. koel- en vriesladingruimte, alsmede
ruimte voor ca. 1000 m3 vloeibare lading
in de vier dieptanks.
Verder beschikken zij over eigen vorkhef
trucks, waarvoor aan dek een truckgarage
is aangebracht.
Alle ruimen zijn voorzien van hydrau
lisch manoeuvreerbare stalen luiken, op de
verschillende tussendekken flush met het
dek uitgevoerd, zodat ook in de ruimen
met vorkheftrucks kan worden gewerkt.
Alle laadruimen worden geventileerd
d.m.v. fans, bedienbaar vanuit het stuur
huis.
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De laadruim ten en bergplaatsen zijn tegen
brand beschermd door een CO^ brandblusen rookm eldinstallatie, terwijl de motorkamer op de COv batterij is aangesloten
d.m.v. het Total Flooding systeem.
H et modern ingerichte laadgerei
bestaat uit:
a. Twee z.g. dubbelkranen, waarvan één
met een hefvermogen van 6 ton enkel en
12 ton dubbel, alsmede één met een hef
vermogen van 12l/ i ton enkel en 25 ton dub
bel.
b. Acht laadbomen voor 5 ton union purchase, alsmede twee laadbomen voor 5
ton union purchase of 10 ton enkel.
c. Een Stülckenmast met een zware spier
voor een hefvermogen van 75 ton; voor
het reeds eerder opgeleverde zusterschip
Trident Am sterdam bedraagt deze capa
citeit 100 ton.
Evenals het zusterschip kan deze nieuwe
eenheid 12 passagiers vervoeren in zes 2persoons-hutten, die alle zijn voorzien van
een privé-douche en toilet.
Doordat de rooksalon en eetsalon aan de
voorzijde van de opbouw van het schip
zijn gebouwd, kan van hieruit door de zeer
grote ram en van een prachtig uitzicht
over schip en zee worden genoten. Offi
cieren en bemanning beschikken over 1- en
2-persoons-hutten. Alle verblijven zijn vol
ledig „air conditioned”.
Alle dekwerktuigen, evenals de dubbelkra
nen, worden elektrisch gedreven.
Het stuurgerei bestaat uit een elektr.-hydr.
stuurm achine met 2 pom paggregaten, met
elektrische bediening vanaf de brug.
Het schip is verder uitgerust met de mo
dernste navigatiemiddelen, zoals gyrokompas met autom atische piloot, twee radars,
echolood, radiorichting-zoeker, log installa
tie en een radio-zend- en ontvanginstallatie.
Voorts is het schip voorzien van anti-slingertanks, welke een rustige overtocht van
schip en lading verzekeren.
Een boegschroef vergemakkelijkt het ma
noeuvreren en afmeren in de havens.
De voortstuwing geschiedt door een 16.000
apk Schelde/Sulzer Dieselmotor, die het
schip een snelheid van 21 mijl kan geven.
Een hulpbedrijf bestaat uit drie Smit B & W
hulpm otoren van 960 apk elk.
Op vrijdag, 30 april 1971 vond op de
Noordzee een geslaagde proeftocht plaats
van het roll-on-roll-off/containerschip M ete
oor.
Dit schip werd door de N.V. Scheepsbouwwerf voorheen De G root en Van Vliet te
Slikkerveer gebouwd voor rekening van
M eteoor Shipping Company N.V. te W il
lem stad (Curagao). Het zal worden ingezet
op de dienst N oord Spanje-Continent voor
rekening van de lberhanseatic Transport
System V.o.f te Am sterdam , welke een ge
zamenlijke ondernem ing is van de Ko
ninklijke Nederlandsche Stoomboot-M aatschappij N.V. te Am sterdam , de Deutsche
D am pfschiffahrt-Gesellschaft „H ansa” te
Bremen, M aritim a del N orte S.A. te M a
drid en Eurom ar S.A. te M adrid.
De werf ontving deze opdracht door be
middeling van E uro Shipbuilders and
M arine Agencies N.V. te Amsterdam.
Het door Sea Transport Engineering te
Am sterdam ontw orpen schip is verder in
nauw overleg tussen het Bouwbureau van
de opdrachtgevers en werf tot stand ge
komen.
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Het is een schip onder de 75,— m. grens
en heeft een deadweight van 1851 ton bij
een diepgang van 4,77 m en een bruto ton
nage van 1125,28 rt.
De lengte over alles: 79,55 m, breedte
14,30 m, holte tot bovendek 8,40 m en de
holte tot trailerdek is 4,80 m.
Door de hekdeur met een doorlaatbreedte
van 4,— m kunnen de trailers de trailerdekruim te bereiken waarvan de capaciteit is
gebaseerd op 20 trailers.
In de onderruim en is verder ruimte voor
het vervoer van 18 containers van 20 ft.,
terwijl op het bovendek 33 containers kun
nen worden geladen.
Verder is het schip geschikt voor volledig
containervervoer. In dit geval kunnen er
onder het bovendek 62 containers van 20
ft. worden vervoerd en 33 aan dek.
Bovendien is het schip voorzien van 4 wijn
tanks met een cap. van 20 m3 elk.
De voortstuwing geschiedt door een W erk
spoor m otor van het type 6TM 410 van
3000 pk bij 500 omw. welke d.m.v. een reductiekast is gekoppeld aan een verstel
bare schroefinstallatie, fabr. Lips.
Ook de boegschroef-installatie is van het
fabr. Lips, deze wordt aangedreven door
een Heemaf elektrom otor van 240 pk.
De hulpm otoren zijn van het fabr. Stork.
Tijdens de proeftocht werd een snelheid
bereikt van ruim 15 knoop.
De luiken op bovendek en in trailerdek en
ook de hekdeur zijn van het fabr. Mac.
Gregor.
Het schip is gebouwd onder toezicht van
zowel Bureau Veritas als Germ anischer
Lloyd en volgens de voorschriften van de
Nederlandse Scheepsbouwinspectie voor
Atlantische V aart en onbemande motorkamer.
Reeds eerder en wel op vrijdag 23 april jl.
heeft de doopplechtigheid plaats gevon
den in aanwezigheid van talrijke genodig
den.
De doop werd verricht door mevr. G.
Heinemann, echtgenote van de presidentdirecteur van de Deutsche Dam pschiffahrt
Gesellschaft „H ansa”.
Het schip werd tijdens de proeftocht over
gedragen.
Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping
& Trading Company is de motorsleepboot Neptunia (ex Rode Zee van L. Smit),
gebouwd in 1949, 499 brt, eigenaren Overseas Towage & Salvage Co. Ltd., Londen
verkocht aan Union de Remorquage et de
Sauvetage S.A. te Antwerpen, alw aar het
van een nieuwe hoofdm otor zal worden
voorzien.
Het m otorkustvaartuig D ouwe S van de
heer H. Steenstra te Kam pen is verkocht
aan de heer Clive A. Clarke te Bridgetown, Barbados (W. Indië). Deze kust
vaarder, die reeds eerder in de vaart is ge
weest onder de namen Presto en Pelikaan,
behoort tot het gladdektype en heeft een
draagvermogen van 235 ton bij 197 brt.
Het schip werd in 1936 gebouwd bij de
scheepswerf „De Vooruitgang”, D. en Joh.
Boot, te Alphen aan de Rijn en is voorzien
van een 150 pk Industrie-dieselm otor. De
Douwe S, die te Rotterdam aan de nieuwe
eigenaar is overgedragen, zal op eigen
kracht naar Barbados vertrekken.

Door bemiddeling van N V. Scheepvaart
bedrijf „G runo” Groningen, zijn de vol
gende schepen verkocht:
M.s. Spray, 325 ts. singledecker, geb. Hol
land 1930, uitgerust met 240 hp Stork,
eigendom van F. de Jong, verkocht aan
Messrs. Perusahaan Pelajaran P.T. Jagdeep Lines, Indonesië, mede door bemid
deling van Scheepvaartkantoor Holwerda,
Heerenveen.
M .t. Berglill; 1196 ts open shelterdecker
tanker, geb. 1/1967 te Zweden, uitgerust
met 1100 hp M.W.M., eigendom van S.
Bergstrand & Co. Stockholm. Verkocht
aan Nordic Reederei A.G., Zwitserland
M .t. Berglill; zie boven. Eigendom van N or
dic Reederei A.G., verkocht aan opdracht
gevers in Curacao.
M.t. Simi; 564 tons open shelterdecker, geb.
12/1962, uitgerust met een 715 hp MAN,
eigendom van Sigurd Vindenes te Mariehamm. Verkocht aan Messrs. Sos. Comorienne de Navigation, G rande Comore,
voor $ 170.000.—
M.s. M artinistad; 705 ts. raised q.decker,
geb. Holland 1958, uitgerust met een 400
hp Deutz, eigendom van Rederij M artinestad verkocht aan de W estwales Steamship
Co. Newport voor £ 30.500 basis ss due.
M.s. Rolandia; 2050 m tons closed shelter
decker, geb. Duitsland 1953, uitgerust met
een 1400 hp M AK, eigendom van Schiff
fahrtgesellschaft „R olandia” BH & Co.
Bremen, en verkocht aan M etro Shipping
& Finance S.A., Panama, voor DM
810.000.—
M.s. Devina; 500 ts. singledecker, geb. H ol
land 1936, uitgerust met een 300 hp Deutz,
eigendom van Rederibolaget Devina, Mariehamm, verkocht aan Messrs. Long,
Payne, Brown, G ibraltar voor £ 10.000.—
ss passed.
M.s. Oberhausen; 2840 ts slosed sh.decker,
geb. Duitsland 1953 uitgerust met een
2 X 4 S.A. MAN, 2400 hp, eigendom van
Messrs. Oldenburg-Portugiesche Dampfschiffs-Rhederei Kusen, H eitm an und Cie
KG., Ham burg en verkocht aan Messrs.
Aktis Shipping Co. Ltd, Cyprus voor
$ 175.000.— met 3 maanden (optie %)
tim echarter terug naar verkopers.
Een eeuwenoud probleem oplossen
Het „aangroeien” van de scheepsbodem is
eeuwenlang een vloek voor de zeeman gegeweest, daar het hoge kosten voor het on
derhoud van de scheepsromp veroorzaakte
en daarm ee de winst van de scheepseigenaar
aantastte.
De koperindustrie heeft, in samenwerking
met International Nickel, een garnalen
vissersboot ontworpen met een unieke rom p
van een koper-nikkellegering, die het pro
bleem voorgoed uit de wereld zal helpen.
De rom p van het schip, de Copper Mariner
bestaat voor 90 pet uit koper en voor 10
pet uit nikkel. De koper-nikkellegering
werd gekozen, om dat het in het bijzonder
bestand is tegen de corrosie van de zee.
Dit prototype schip vorm t de kern van een
vier jaar durend testprogram m a om aan
te tonen dat het gebruik van deze kopernikkellegering als m ateriaal voor scheeps
rom pen een aanzienlijke kostenbesparing
inhoudt. Het schip, dat in de haven van
Salina Cruz in Oaxaca (Mexico) gebouwd
wordt, zal worden getest als onderdeel
van een vissersvloot van garnalen-trawlers
in San Juan del Sur, Nicaragua (Interna
tional Nickel 1971/1)

A N K E R - M E E R LIEREN
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SUPPLYSCHEPEN
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dieselmotoren.
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ISOLATIE

VAN INGEN
AMSTERDAM-ROTTERDAM

Leverancier van alle isolatie
m aterialen v o o r S c h e e p v a a rt
en Industrie
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ROTTERDAM

GEYSSENDORFFERWEG 46

G especialiseerd in uitvoering
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Gespecialiseerd in het bewerken van
lagerbussen tot 1000 mm diam. en
2750 lengte.
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Reeds meer dan
3 5 jaar een bekende
naam in Scheepvaartkringen

