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1 feb ru ari 1893

IR. GERARD DE ROOY
13 feb ru ari 1972

Nog vrij onverw acht is op zondagm or
gen 13 februari 1972 overleden ir. G . de 
Rooy, in leven Raadsadviseur in Alge
mene D ienst van het M inisterie van M a
rine b.d., R idder in  de O rde van de 
N ederlandse Leeuw, O fficier in de O rde 
van O ranje Nassau.
G erard  de Rooy, die zich in zijn leven een 
oprecht en blijmoedig Christen toonde 
is, zoals de familie het in de aankondi
ging stelt, door G od de Veilige Haven 
binnengeleid.
De vele vrienden die hij zich in zijn le
ven heeft gem aakt en allen die m et hem 
in aanraking zijn geweest, in  welke ver
banden dan ook en dat w aren er velen, 
zijn steeds onder de indruk gekomen 
van zijn m arkante persoonlijkheid, die 
iets onverzettelijks scheen te hebben, 
m aar in werkelijkheid getuigde van een 
grote eenvoud en oprechtheid en een 
diep medeleven m et de m ens in zijn di
recte omgeving en in verder gelegen 
kringen. Hij kon de dingen zo recht op 
de m an af zeggen, zonder ooit te kwetsen 
en daarbij kwam dat zijn vele uitingen 
van hum or en zijn gulle lach veel en 
graag gehoord werden.
G erard  de Rooy heeft onm iskenbaar 
een groot stempel gedrukt op de voor
uitgang van scheepsbouw en scheep
vaart, niet alleen in de kring van zijn 
functies bij de M arine, m aar ook daar
buiten.
Op 31 januari 1919 behaalde D e Rooy 
het diplom a van scheepsbouwkundig in
genieur en trad  op 24 februari van dat 
jaar als ingenieur in dienst van de M a
rine. Al spoedig kreeg hij de leiding bij 
de aanbouw  van de onderzeeboten K  XI 
t /m  K  X V III en van de O 12 t /m  O 15 
De O 16 was zijn eerste eigen ontwerp 
en hierop volgden de onderzeebootm ij- 
nenleggers O 19 en O 20, alsm ede de 
onderzeeboten O 21 t /m  O 27.
Op 1 januari 1931 volgde zijn benoem ing 
to t H oofdingenieur der M arine. In de 
daarop volgende periode voerde De 
Rooy m et voortvarendheid de techniek 
van het elektrisch lassen in bij de bouw 
van M arineschepen.
Zijn constructieve capaciteiten zijn van

grote invloed geweest op de ontw ikke
ling van de scheepsbouw in het alge
meen en met nam e op die van onder
zeeboten. Zijn kritisch w etenschappe
lijke instelling m aakte dat hij steeds een 
juist gebruik wist te m aken van de 
resultaten van wetenschappelijk onder
zoek. Anderzijds bevorderde hij dit 
w aar mogelijk.
In  1938 w erden deze verdiensten, spe
ciaal op lastechnisch gebied, beloond 
m et een eerste prijs in de Prize A w ard of 
L incoln W elding Cy, voor een verhande
ling die hij tezam en m et dr. Schoenm a
ker opstelde. In 1946 werd D e Rooy be
noem d to t directeur van Scheepsbouw 
bij de M arine en kort daarop werd hij 
door H .M . de Koningin benoem d tot 
Officier in  de O rde van O ranje-N assau.
In de naoorlogse jaren  van opbouw en 
herstel w aren zijn grote deskundigheid 
en organisatietalenten van bijzondere 
waarde. Veel werk werd door hem  en zijn 
staf van bekwam e m edewerkers, die hij 
zo goed wist te enthousiasm eren, verzet. 
Op 15 juni 1953 werd ir. D e Rooy be

noem d to t Raadsadviseur in  Algemene 
Dienst bij het M inisterie van M arine, 
een eervolle functie die hij to t aan zijn 
pensionering op 28 februari 1958 heeft 
vervuld. Bij zijn afscheid van de M arine 
wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd sloot hij een zeer 
werkzaam en eervol 39-jarig dienstver
band bij de M arine af.
Tijdens een receptie bij zijn afscheid in 
hotel De W itte Brug bleek hoeveel vrien
den hij zich had gem aakt. H .M . de Ko
ningin benoem de hem tot Ridder in de 
Orde van de N ederlandse Leeuw. Hel 
afscheid bij de M arine betekende echter 
geen afscheid nem en van werk. Deze 
man met zijn uitzonderlijke gaven heeft 
nog vele jaren, to t kort voor zijn over
lijden, zijn grote w erkkracht gegeven 
aan zaken die reeds zijn belangstelling 
hadden tijdens het werk in de drukke 
jaren van zijn m iddelbare leeftijd. Vele 
functies heeft hij vervuld op m aatschap
pelijk gebied en hiervan noem en wij 
slechts het raadslidm aatschap van de 
G em eente V oorburg voor de A .R .-par
tij, vanaf 1949 voorzitter van het be
stuur van de Technische School voor 
V oorburg c.o., thans de „Vlietschool 
V oorburg” , scholengem eenschap voor 
beroepsonderwijs en algemeen voortge
zet onderwijs.
Van bijna alle prot. chr. scholen in V oor
burg is hij voorzitter geweest en een 
van de scholen draagt zijn naam . V oorts 
was ir. D e Rooy ook op kerkelijk te r
rein zeer actief in de functie van ouder
ling van de G eref. K erk en lid van de 
Generale Synode van de G eref. K erken. 
M aar ook op gebieden die m eer met zijn 
eigenlijke loopbaan te m aken hebben was 
en bleef hij w erkzaam : V oorzitter van de 
N ederlandse Vereniging voor Lastech
niek, V oorzitter van de Beleidscom m is
sie Scheepsbouw van het N ederlands 
N orm alisatie-Instituut, H oofdbestuurs
lid van de Kon. Ver. „O nze V loot” , lid 
van de R aad van Bijstand van het N.S.P. 
te W ageningen, bestuurslid van het Kon. 
Instituut van Ingenieurs, lid van diverse 
technische instituten en verenigingen, 
w aaronder de N ederlandse Vereniging
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van T echn ic i op S cheepvaartgeb ied . D it 
b reng t ons op  de  belangrijke  p laa ts  die 
ir. D e R ooy ja ren lan g  heeft ingenom en 
bij de  redac tie  van „Schip  en  W erf” .
Bij het u itkom en  van het le  nu m m er op 
11 jan u a ri 1934 w o rd t verm eld  d a t de 
h o o fd red ac tic  bestaa t u it ir. J. W . Heil 
en ir. G . de  R ooy.
Beide redactie leden  van  „h e t eers te  u u r” 
zijn  ons dus nu  on tvallen . D e Rooy 
b leef in de red ac tie  to t 10 m aa rt 1967, 
dus m eer d an  33 ja a r . Hij verrich tte  die 
ta ak  zoals hij alles deed , m et geestd rift 
en g ro te  deskund igheid . V ele artike len  
van  zijn hand  zijn in ons b lad en d a a r
bu iten  verschenen , vooral in de beg inpe
riode. In  de redactiecom m issie  w aren  er 
u itb re id ingen  en  er kw am en en gingen,

m aar ir. D e R ooy bleef, sam en m et ir. 
Heil de  kern  vorm en.
W ij zijn d an k b aa r d a t deze m ark an te  
figuu r zijn o nm isk en b aar stem pel op het 
aanzien  van  „Schip  en W erf”  in  b in 
nen land  en b u iten land  heeft gezet.
H ier m oet w orden  verm eld  d a t G e ra rd  
de Rooy in d it alles trouw  w erd  terzijde 
gestaan  d o o r zijn  ech tgeno te , die hem  
bij vele van  zijn rep resen ta tieve  verp lich 
tingen vergezelde en in alles to t steun  
was. Z ijn  gezin  en  een goed gezinsleven 
s tonden  bij D e R ooy hoog geno teerd . En 
op geregelde tijden wist hij m et zijn  ge
zin van  rustige  vakan ties te  gen ie ten  op 
W alcheren , n ie t ver van V lissingen w aar 
hij is geboren .
G . Z anen  sch reef in „Schip  en  W erf”

van  21 feb ruari 1958 bij D e R ooy’s a f 
scheid  van  de  M arine  als slotzin: „W ij 
spreken  de hoop  u it d a t ir. D e R ooy, 
m et zijn trouw e eega, nog  heel veel goe
de ja ren  tegem oet m ag  gaan  en d a t hij 
oo k  zijn  k rach ten  aan  „Schip  en  W erf” 
nog heel lang  zal m ogen  geven” . D eze 
w oorden  zijn  in  vervulling  gegaan.
H et zijn  b ijna 14 ja re n  gew orden , n aar 
m enselijke m aa ts ta f  in  dit geval eigen
lijk nog  te weinig.
M oge m evrouw  D e R ooy m ede troost 
p u tten  u it de w etenschap  d a t vele v rien 
den  G e ra rd  n iet zu llen  vergeten  en  hem  
steeds v o o r ogen  h ouden  als de  m an  
die w ist te w oekeren m et de  ta len ten  die 
zijn H ee r hem  h ad  gegeven.

P ro f. ir. J. H . K rie tem eijer

NOORDZEE IN  ZONES VERDEELD VOOR OLIEBESTRIJDING
Staatssecretaris dr. R. J. H. Kruisinga 
(Verkeer en W aterstaat) en de minister 
van Buitenlandse Zaken, drs. W. K. N. 
Schmelzer hebben aan de Tweede K a 
m er een m em orie van antwoord gezon
den over het ontw erp van wet itot goed
keuring van de Overeenkom st van Bonn. 
Deze overeenkomst, in 1969 in Bonn 
to t stand gekom en tussen de oeverstaten 
van de N oordzee, heeft to t doel de 
samenwerking tussen deze landen bij de 
opsporing en bestrijding van olieveront- 
reiniging in de N oordzee te regelen.
E r bestaat thans nog geen zekerheid 
over de werkelijke omvang van deze 
olieverontreiniging. De bewindslieden 
delen in hun memorie van antwoord 
mee, dat er tijdens het Colloquium  on 
oil spills uiteenlopende schattingen w or
den genoemd, soms tot boven één m il
joen iton.
De N oordzee is bij deze overeenkom st 
verdeeld in zones, waarin elk van de 
partijen die de overeenkom st hebben ge
sloten verantwoordelijk is voor de olie- 
bestrijding. Bij de bepaling van de zone- 
grenzen is in eerste instantie uitgegaan 
van de geografische situatie van de be
trokken zeegebieden ten opzichte van 
de kusten die toebehoren aan de oever
staten. De indeling is zodanig gekozen 
dat de inzet van schepen en vliegtuigen 
van het gebied van de betrokken staten 
zo praktisch, snel en efficiënt mogelijk 
kan geschieden. V oorts kan ook buiten 
de zones w aarvoor de specifieke verant
woordelijkheid geldt, hulp w orden ge
boden. Iets dergelijks is gebeurd door 
N ederland na de aanvaring tussen de 
Pacific Glory en de Allegro  voor de 
zuidkust van Engeland.
De overeenkom st wijst bovendien ver
schillende m eldingsposten aan voor olie
verontreiniging op zee.
O m trent de beschikbare bestrijdingsap- 
para tuu r w ordt in de M em orie van 
A ntw oord meegedeeld dat in N ederland 
thans ter beschikking staan:
1. H et oliebestrijdingsvaartuig Sm al 
Agt, uitgerust m et spuitbom en, w aar
mee een strook van ca. 40 m  kan worden 
besproeid. D e tanks kunnen 210 m3 
bestrijdingsm iddel bevatten, dat met 
w ater verm engd over een olieveld kan 
w orden gesproeid. D e mengverhouding

is afhankelijk van de soort olie en de 
laagdikte.
2. Een kleiner schip m et een tank van 
1500 1 is beschikbaar voor het bestrijden 
van kleine olievlekken en om daar te 
worden gebruikt w aar de Sm al A g t niet 
kan komen.
3. Een hoeveelheid detergenten wordt 
steeds gereedgehouden in de nabijheid 
van de thuishaven.
4. Tevens is beschikbaar de sleephop
perzuiger Geopotes V U  van A driaan Vol- 
ker N .V ., die in korte  tijd kan worden 
uitgerust met apparatuur voor het be
zinken van grote hoeveelheden olie. In 
open zee kan dit vaartuig ca. 2500 ton 
zand transporteren  en hierm ee in een 
goed halfuur ca. 2000 m3 ruwe olie tot 
zinken brengen.
Deze m ethode is geschikt voor de be
strijding van olievlekken g ro ter dan 
enige duizenden tonnen.
In  België zijn een aantal mijnenvegers 
uitgerust m et installaties om detergenten 
te sproeien. In Engeland kunnen op vele 
plaatsen sleepboten met sproeiappara- 
tuur van kleine capaciteit worden uit
gerust. D e bewindslieden wijzen er in 
de M em orie van A ntw oord op, dat steeds 
moet w orden overwogen welke biologi
sche gevolgen de toepassing van deter
genten kan hebben.
In enkele bijzondere gevallen kan ge
bruik w orden gem aakt van verbran- 
dingsm ethodes w aarvoor thans in ons 
land eveneens middelen ter beschikking 
staan.
W eliswaar w ordt in vele landen geëx
perim enteerd m et apparatuur om olie 
van het w ater te verwijderen door af
zuigen, doch deze apparatuur is nog niet 
operationeel voor toepassing in volle 
zee.
Ook zeewaardige booms (drijvende 
oliekeringen) zijn nog niet beschikbaar, 
al w ordt aan de ontwikkeling op vele 
plaatsen in de wereld gewerkt.
N ieuw e chemische bestrijdingsm iddelen 
voor het em ulgeren van olie worden 
regelmatig aangeboden. Zij w orden op 
hun w erkzaam heid en eventuele schade
lijke nevenwerkingen getest. V an de tal
rijke onderzochte stoffen is er to t dus
verre nog geen, die een goede em ul

gerende werking heeft en tevens geheel 
vrij is van schadelijke nevenwerkingen.
W at de gedachte betreft, dat er uitein
delijk regelingen moeten kom en die nog 
verder gaan in het zo zuiver mogelijk 
houden van het zeewater, willen de be
windslieden wijzen op de I.M .C.O. (In- 
tergovernm ental M aritim e Consultative 
Organization), een organisatie van de 
Verenigde N aties en op de activiteiten 
van de N oordzee-oeverstaten. De doel
stellingen op langere term ijn mogen ech
ter m inder vergaande oplossingen op 
korte term ijn niet in de weg staan.
De staatssecretaris van V erkeer en W a
terstaat en de m inister van Buitenlandse 
Zaken wijzen in dit verband op de in
ternationale conferentie die de I.M .C.O. 
in 1973 wil organiseren, m et als doel te 
komen to t een overeenkomst, die de 
vervuiling van de zee en de zeekusten 
door toedoen van schepen beperkt. Bij 
de voorbereiding van deze conferentie 
w ordt ervan uitgegaan dat zo mogelijk 
in 1975, m aar in ieder geval vóór 1980, 
de opzettelijke verontreiniging van de 
zee door olie en andere schadelijke stof
fen onmogelijk m oet zijn gemaakt.

Inhoud van  dit num mer:

Ir. G. de Rooy 1 februari 1893 —  
13 februari 1972

W ereldscheepsbouw behaalde in 
1971 „all-tim e” record

The developm ent of a 425,000 
TD W  tanker with restricted draft 
door ir. J. Ch. de Does en ir. H. W. 
Rijksen

Nieuwsberichten
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W ER ELD SC H EEP SB O U W  B E H A A LD E  IN  1971 ’ ’A L L -T IM E ”  RECORD

De wereldscheepsbouwindustrie heeft in 
het afgelopen jaar een all-time record ge
vestigd. Volgens de statistieken van 
Lloyd’s Register of Shipping werden a f
geleverd 2674 koopvaardijschepen met 
een gezamenlijke inhoud van 23,80 m il
joen brt., vergelijken m et 2619 van to 
taal 20,32 mln brt in 1970 en 2806 van 
samen 18,59 m ln brt in 1969. H et Ja 
panse aandeel in de wereldnieuwbouw- 
produktie bedroeg vorig jaar 985 sche
pen van totaal 11,12 m ln brt of rond 46 
pet, tegen 50 pet in 1970 en 48 pet in
1969. H et orderboek van de wereld
scheepsbouwindustrie bevatte eind 1971 
contracten voor de bouw van 4126 
koopvaardijschepen met een gezam en
lijke inhoud van 83,66 mln brt, verge
leken m et 4140 van 78,50 mln brt eind
1970. H et Japanse aandeel hierin be
droeg eind vorig jaar 921 schepen van 
samen 34,06 m ln brt of 40 pet en eind 
1970 999 schepen van to taal 29,36 mln 
brt of 37 pet van alle scheepsruim te in 
de gehele wereld in aanbouw  en bestel
ling.

O rd erb o ek
H et onderstaande overzicht geeft een 
indruk van de orderpositie van de lei
dende scheepsbouwlanden op 1 januari 
1972 in vergelijking met 1 januari 1971. 
(in mln brt)

stagnatie in de groei van de omvang van 
de nieuwbouw opdrachten ligt voor de 
hand. H et te grote aanbod van scheeps
ruim te op de internationale vrachten- 
m ark t heeft de reders met betrekking 
to t het bestellen van tonnage wat voor
zichtiger gem aakt.
H et bericht dat dezer dagen in de we
reldpers circuleerde, dat de Japanse 
scheepsbouwindustrie aan de vooravond 
staat van de grootste naoorlogse crisis, 
behoeft in dit licht bezien dus geen ver
wondering te wekken, en evenmin komt 
het als een verrassing. Iedere scheeps- 
bouwnatie zal ook ongetwijfeld haar deel 
van deze crisis te verw erken krijgen, de 
een wat m eer en de ander wat minder. 
H et is bovendien een voor de hand lig
gende zaak, dat de stagnatie in het plaat
sen van nieuwbouw contracten zich zal 
voortzetten, en wellicht nog in omvang 
zal toenem en. De meeste werven, en in 
het bijzonder de grote, zitten echter met 
hun orderportefeuille wel aan de veilige 
kant, dat wil zeggen dat ze voor ver
scheidene jaren  zijn volgeboekt, som m i
ge to t in 1974. Een stagnatie nü kan ech
ter betekenen, dat het em plooi in de ja 
ren daarna niet in  dezelfde m ate is ver
zekerd als thans.
In doorsnee genom en zijn reders op ti
mistisch, ondanks de w etenschap dat de 
bom en niet to t in de hemel groeien. De

In aanbouw Nog niet begonnen Totaal onderzoek
1.1.71 1.1.72 1.1.71 1.1.72 1.1.71 1.1.72

Japan ................................ 6,47 7,14 22,87 26,92 29,36 34,06
Zweden ............................ 1,45 1,68 5,40 4,24 6,85 5,92
S p a n je ................................ 1,25 1,43 4,00 4,15 5,25 5,58
Frankrijk ........................ 1,22 1,31 3,73 3,85 4,95 5,16
Ver. Koninkrijk................. 1,65 1,63 3,38 3,50 5,03 4,93
W-Duitsland .................... 2,12 1,67 3,27 2,98 5,39 4.65
Noorwegen ................... 0.57 0,45 3,00 3,52 3,57 3,97
Denemarken .................... 0,51 0,52 3,08 3,26 3,59 3,78
Italië ................................ 2,08 1,83 0,79 0,90 2,87 2,73
N ederland ........................ 0,66 0,85 1,83 1,57 2,49 2,42
Ver. S ta te n ........................ 0,86 1,05 0,82 1,02 1,68 2,07
Joegoslav ië ........................ 0,60 0,65 1,67 1,28 2,27 1,93
Polen ................................ 0,47 0,55 0,69 0,86 1,16 1,41
Brazilië ............................ 0,27 0,19 0,16 0,84 0,41 1,03

Het is duidelijk dat de Japanse positie 
met betrekking to t de andere landen in 
feite onkw etsbaar is. De orderporte
feuille van de Japanse scheepsbouwers 
heeft zich in het afgelopen jaar uitge
breid m et 4,70 m iljoen ton  en bevat 
daarm ede 40 pet van alle nieuwbouw op
drachten die bij de wereldscheepsbouwin
dustrie zijn geplaatst. Toch is er een ken
tering m erkbaar, w ant in 1970 konden 
de Japanse scheepsbouwers nog contrac
ten afsluiten voor de nieuwbouw van 
8,23 m iljoen ton. H et is de invloed van 
de algemene tendens die in alle scheeps
bouwende naties m erkbaar is: er worden 
m inder schepen besteld. Ook de totale 
orderportefeuille van de wereldscheeps- 
bouw heeft de invloed van deze tendens 
ondervonden. E r werden contracten af
gesloten voor de bouw van ruim  vijf m il
joen brt, vergeleken m et bijna 19 mil
joen ton  in 1970. Deze groei was dus 
aanzienlijk groter. De verklaring van de

situatie is hen echter wel boven het 
hoofd gegroeid, nu de expansie van de 
overzeese wereldhandel bij die van hun 
vloten ten achter is gebleven. Zij geven 
er kennelijk de voorkeur aan eerst de 
kat eens uit de boom te kijken alvorens 
nieuwe schepen te bestellen, de meeste 
van hen althans, w ant w at zich in 1971 
reeds heeft geopenbaard zal naar alle 
waarschijnlijkheid in 1972 in versterkte 
m ate zichtbaar worden. De algemene 
verwachting bestaat dan ook, dat het 
tempo w aarin nieuwbouw opdrachten 
w orden geplaatst nog w at verder zal af
nemen. Tenzij er een w onder gebeurt zal 
de scheepsbouwindustrie zich in de loop 
van 1972 dus geconfronteerd zien met 
een verdere inkrim ping van de order- 
ontvangst.
K eren wij na deze beschouwing van de 
algemene situatie nog even terug naar 
het orderboek. Zweden is ondanks een 
verm indering van de nieuwbouwop

drachten met nagenoeg een m iljoen ton 
als tweede op de wereldranglijst blijven 
staan m et 5,92 mln brt. Spanje, vroeger 
als scheepsbouwnatie van weinig of geen 
betekenis, heeft het in de ruim een kwart 
eeuw die na de tweede wereldoorlog is 
verstreken gebracht to t de derde plaats 
met 5,58 mln ton in aanbouw en bestel
ling. De afgang van het Verenigd K o
ninkrijk als scheepsbouwnatie w ordt van 
jaa r op ja a r  duidelijker. Het moet met 
4,93 mln ton in aanbouw  en bestelling 
genoegen nem en met de vijfde plaats. 
Ook W est-D uitsland heeft een duide
lijke achteruitgang geboekt. De laatste 
revaluatie van de m ark is daar niet 
vreemd aan. In de om vang van het N e
derlandse orderboek is in het afgelopen 
jaar slechts weinig verandering geko
men. Overigens m ag het een veeg teken 
worden genoemd, dat van alle scheeps
ruim te in N ederland in aanbouw , die in 
aanbouw slechts de helft is van die met 
de bouw w aarvan nog geen begin werd 
gem aakt. Deze om standigheid legt de 
nadruk op de noodzakelijkheid dat het 
afsluiten van nieuwe contracten niet te 
lang op zich mag laten  wachten. Ook 
hier echter speelt de stagnatie in het 
plaatsen van nieuw bouw opdrachten een 
rol.
Uit de specificatie van het orderboek 
van de w ereldscheepsbouwindustrie 
blijkt, dat op 1 januari 1972 werd ge
werkt aan 1924 koopvaardijschepen 
met een gezamenlijke inhoud van 22,62 
m iljoen brt, namelijk aan 184 tankers 
van samen 8,46 mln brt, 208 bulkcar
riers van totaal 7,58 mln ton, 406 stuk- 
goedschepen (inclusief containersche
pen) van 4,94 m ln brt, 438 visserssche
pen van samen 0,30 mln brt en 688 een
heden van diverse typen van samen 1,33 
mln brt.
De orders w aaraan nog niet was begon
nen —  2001 schepen van totaal 61,04 
mln brt —  bestonden uit 447 tankers 
van totaal 36,85 mln brt, 437 bulkcar
riers van samen 17,09 mln brt, 400 stuk- 
goedschepen (inclusief containersche
pen) van to taal 4,01 m ln brt, 237 visse- 
rijschepen van 0,21 mln brt en 480 een
heden van verschillende typen van to 
taal 2,88 mln brt.
Een eenvoudig optelsom m etje leert, 
dat op 1 januari 1972 in aanbouw  en be
stelling w aren 631 tankschepen m et een 
gezam enlijke inhoud van 45,31 mln brt 
of 48 pet van alle tonnage in aanbouw 
en bestelling. V oorts 645 bulkcarriers 
van totaal 24,67 mln brt of rond 33 pet 
van het totale orderboek. T ankers en 
bulkcarrier m aken dus sam en 81 pet uit 
van alle scheepsruim te in aanbouw  
en bestelling. Japan spant hierin, u iter
aard de kroon met in aanbouw  en bestel
ling 203 tankers van sam en 19,37 mln brt 
en 331 bulkcarriers van totaal 12,29 mln 
brt.

Prodiiktie
Zoals reeds gezegd heeft de w ereld
scheepsbouwindustrie in het afgelopen 
jaar afgeleverd 2674 koopvaardijsche-
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Groei van het orderboek van de wereldscheepsbouwinduslrie in de periode 1969/1972

In aanbouw Nog niet begonnen Totaal
Aantal brt Aantal brt Aantal brt

1 januari

2968 ............................  1775 13,36 mln 1485 26,99 mln 3260 40,35 mln
1969 ............................  1811 15,67 mln 1603 33,24 mln 3414 48,91 mln
1970 ............................  1873 17,53 mln 1877 42,30 mln 3750 59,83 mln
1971 ............................  1955 21,51 mln 2185 56,99 mln 4140 78,50 mln
1972 ............................  1924 22,62 mln 2001 61,04 mln 4126 83,66 mln

Groei van het orderboek van de Japanse scheepsbouwindustrie in de periode 1969/1972

In aanbouw Nog niet begonnen Totaal
Aantal b rt Aantal brt Aantal brt

1 januari

1968 ............................  387 4,76 mln 524 12,40 mln 911 17,16 mln
1969 ............................  355 5,32 mln 443 12,77 mln 798 18,09 mln
1970 ............................  355 5,44 mln 448 15,59 mln 803 21,03 mln
1971 ............................  349 6,47 mln 650 22,89 mln 999 29,36 mln
1972 ............................  357 7,14 mln 564 26,92 mln 921 34,06 mln

Op stapel gezet Te water gelaten Afgeleverd
Wereld Aantal brt Aantal brt Aantal brt

1969 ..................................... 2916 20,78 2771 19,54 2806 18,59
1970 ..................................... 2754 24,31 2717 21,66 2619 20,32
1971 ..................................... 2686 25,20 2643 24,61 2674 23,80
Japan
1969 ..................................... 1090 9,26 1084 9,38 1078 9,09
1970 ..................................... 1007 10,97 1014 10,48 1006 10,02
1971 ..................................... 1001 12,02 1001 11,91 985 11,12

Te water
gelaten i n : 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Japan .................... 2,18 2,37 4,09 5,36 6,69 7,50 8,58 9,30 10,48 11,91
Zweden ...............  0,84 0,89 1,02 1,17 1,16 1,31 1,11 1,29 1,71 1,85
W .-Duitsland . . . .  1,01 0,97 0,89 1,02 1,18 1,00 1,35 1,61 1,69 1,63
Ver. K on........  1,07 0,93 1,04 1,07 1,08 1,30 0,90 1,04 1,24 1,24
Frankrijk . . . . . .  0,48 0,45 0,51 0,48 0,44 0,55 0,49 0,79 0,96 1,11

Afgeleverd i n : 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Japan .................... 2,07 2,27 3,76 4,89 6,50 7,22 8,35 9,17 10,10 11,12
W .-D u itsland   0,97 1,05 0,83 1,03 1,16 1,04 1,21 1,79 1,32 1,98
Zweden ...............  0,86 0,97 1,03 1,27 1,13 1,36 1,10 1,26 1,54 1,90
Ver. Kon............... 1,02 1,10 0.81 1,28 1,07 1,19 1,05 0,83 1,33 1,24
Frankrijk ........... 0,47 0,55 0,53 0,49 0,44 0,42 0,63 0,69 0,86 1,06

pen met een gezamenlijke inhoud van 
23,80 mln brt. De bovenstaande statis- 
tiekjes geven een overzicht van de pro- 
duktie in drie fasen voor de jaren  1969, 
1970 en 1971, afzonderlijk voor de ge
hele wereld en Japan, in mln brt.

Een korte berekening toont aan, dat van 
alle scheepsruim te, w aaraan in het afge
lopen jaar begonnen werd, 48 pet in Ja 
pan op stapel werd gezet; van alle 
scheepsruim te die te w ater gelaten 48 pet 
in Japan van de helling ging, en van alle 
scheepsruim te die werd afgeleverd 46 
pet van Japanse werven kwam. A an de 
hand van deze percentages kan gesteld 
worden, dat vorig jaar 47 pet van de 
nieuwbouw produktie in Japanse handen 
was, vergeleken m et eveneens 47 pet in 
1970 en in 1969. Gezien het feit dat van

de orderportefeuille van de wereld- 
scheepsbouwindustrie 40 pet in handen 
van Japanse werven is, kan mogelijk 
worden afgeleid dat het percentage van 
de Japanse nieuwbouw produktie in 1972 
zal gaan dalen.
In het laatste kwartaal van 1971 werden 
in de gehele wereld op stapel gezet 643 
schepen m et een gezamenlijke inhoud 
van 7,43 mln brt, waarvan 217 van sa
m en 3,40 mln ton in Japan; te w ater 
gelaten werden 683 schepen van totaal
7,06 mln brt, w aarvan 253 van samen 
3,52 m ln ton in  Japan; afgeleverd w er
den 649 schepen met een gezamenlijke in
houd van 6,09 mln brt, w aarvan 241 van 
to taal 2,50 m ln b rt in Japan.
De bovenstaande tabel geeft een over
zicht van de te w ater gelaten en afgele

verde scheepsruim te in de vijf belang
rijkste scheepsbouwlanden in de afgelo
pen tien ja a r  in mln brt.
Japan gaat voort zijn nieuwbouw pro
duktie met recordcijfers te vergroten. 
Zweden handhaaft zijn hoge cijfers voor 
tewaterlatingen en afleveringen, terwijl 
de scheepsruim te die in het afgelopen 
jaar in W est-Duitsland gereed kwam bij
na de twee m iljoen brt bereikte. In 
Frankrijk  werd voor de eerste maal in 
een jaar tijd m eer dan een miljoen ton 
scheepsruim te te w ater gelaten.

Registratie

De scheepsruim te die ultimo 1971 in 
aanbouw  was voor registratie in andere 
landen dan in het land van aanbouw 
bedroeg 10,91 m iljoen brt of ruim 48 
pet van alle tonnage in de gehele wereld 
in aanbouw. Hierbij bevonden zich 3,61 
m ln ton voor de Liberiaanse vlag, 1,67 
m ln ton voor de Britse, 1,59 mln ton 
voor de N oorse en 0,90 m iljoen ton voor 
de Griekse.
De scheepsbouwnaties die het grootste 
aandeel van deze scheepsruim te leveren 
zijn Japan (3,51 mln brt of ruim 49 pet 
van de nieuwbouwexport van dit land); 
W est-Duitsland (1,09 mln ton of ruim  
65 pet); Zweden (1,09 mln ton of ruim 
65 pet); N ederland (0,77 mln ton of ruim  
91 pet); Spanje (0,71 mln ton of nage
noeg 50 pet); F rankrijk  (0,66 mln ton 
of ruim  50 pet); Joegoslavië (0,63 m ln 
ton of een fractie meer dan 97 pet). 
H ieruit blijkt dus dat dit laatste land 
praktisch uitsluitend voor de export 
bouwt, en dat dit van N ederland in feite 
ook wel kan w orden gezegd.
De landen die de meeste nieuwbouw 
aan hun handelsvloten toevoegen zijn 
Japan (3,63 mln brt), L iberia (3,61 mln 
brt), het Verenigd K oninkrijk  (2,90 mln 
brt), Noorwegen (1,83 mln brt), Italië 
(1,44 m ln brt), Verenigde Staten (1,31 
mln brt), G riekenland (1,07 mln brt) en 
W est-Duitsland (1,06 mln brt).

Scheepsgrootte
H et aantal schepen groter dan 100.000 
brt in het orderboek van de wereld- 
scheepsbouwindustrie bedroeg begin van 
dit jaar 320. H et Japanse aandeel daarin 
bedraagt 148, het Zweedse 26, het 
Deense 23, het Spaanse 23, het Franse 
22, het W estduitse 16, het N oorse 16, 
het Nederlandse 15, en het Britse 13. 
Van deze 320 schepen zullen er 31 die- 
selvoortstuwing krijgen en de overige 
stoom turbine-installaties.
Op 1 januari w aren in aanbouw  en in 
bestelling 70 schepen in de klasse 50/
60.000 brt, 89 in de klasse 60/70.000 
brt, 35 in de klasse 70/80.000 brt, 32 
in de klasse 80/90.000 brt en 36 in de 
klasse 90/100.000 brt.
In de grootte 100.000/110.000 b rt wa
ren in aanbouw  en bestelling 30 tan
kers en 7 bulk/oil carriers; in de grootte 
110.000/120.000-brt 103 tankers en 10 
bulk/oil carriers; in de grootte 120.000/
130.000 b rt 50 tankers en 2 bulk/ oil 
carriers; in de grootte 130.000/140.000 
brt 32 tankers en 9 bulk/oil carriers; 
in de grootte 140.000/150.000 brt 47 
tankers en 2 bulk/oil carriers.
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G roter dan 150.000 brt waren in aan
bouw en bestelling 15 tankers van elk on
geveer 160.000 b rt en drie tankers van 
elk ongeveer 235.000 brt.

Opm erkelijke schepen
Opm erkelijke schepen die in het afge
lopen jaar w erden afgeleverd w aren de 
tanker Berge Queen  (139.999 brt), ge
bouwd in Japan; het containerschip 
Euroliner (31.038 brt), gebouwd in W est- 
D uitsland; de chem icaliëntanker Team  
Castor (21.000 brt), gebouwd in N oor
wegen; de bulk/oil carrier H oegh HUI 
(128.980 brt), gebouw d in Japan, en het 
grootste schip van dit type ooit ge
bouwd); de vloeibaar gastanker W orld  
Bridgestone (36.566 brt), gebouwd in Ja
pan; het containerschip Dart A tlantic  
(31.036 brt), gebouwd in het Verenigd 
K oninkrijk; het passagiersschip Sea V en
ture (19.904 brt), gebouwd in West- 
D uitsland; de tanker N isseki M aru  
(186.500 brt), gebouwd in Japan  en het 
grootste koopvaardijschip ter wereld; de 
vloeibaar gastanker Yusho M aru  (47.783 
brt), gebouwd in Japan; het con tainer
schip E urofreighter  (31.037 brt), ge
bouwd in W est-D uitsland, behorend tot 
een serie grote schepen van dit type; 
twee Lash-schepen van elk 26.400 brt (ge
bouwd in de Verenigde Staten); het pas
sagiersschip lsland  (19.903 brt), ge
bouwd in W est-D uitsland; het pas
sagiersschip N ordic Prince (18.436 brt) 
gebouwd in F inland; de vloeibaar gas
tanker Descartes (32.702 brt); en Hassi 
R ’M el (31.402 brt), gebouwd in F ran k 
rijk; de vloeibaar gastankers H oegh M ul- 
tina (31.918 brt), gebouwd in N oorw e
gen, en W orld Rainbow  (36.920 brt), ge
bouwd in Japan, V oorts het con ta iner
schip K am akaru M aru  (51.300 brt), het 
grootste van dit type to t dusver in de 
vaart gebracht en gebouwd in Japan; het 
passagiersschip Cunard A dven turer  
(17.500 brt), gebouwd in N ederland  
(RDM ) en het passagiersschip South- 
ward  van (15.000 brt), gebouwd in I ta 
lië. Ook w erden er 16 tankschepen van 
elk m eer dan 200.000 ton deadweight 
afgeleverd. De container-tonnage m aakt 
33 pet (2,90 mln brt) uit van de stukgoed- 
tonnage, die begin van dit jaar in aan
bouw en bestelling was. H iervan w ordt 
1,30 mln ton gebouwd in W est-Duitsland 
en 0,70 mln b rt in Japan.

V eelzijdigheid

De veelzijdigheid van de nieuwbouw in 
de leidende scheepsbouwlanden blijkt 
duidelijk uit de nevenstaande analyse 
van scheepstypen zoals die in hun order
boeken voorkom en. D e cijfers hebben 
betrekking op scheepsruim te in aanbouw  
en bestelling.

Nederland
In N ederland waren ultim o 1971 in aan 
bouw 102 koopvaardijschepen m et een 
gezamenlijke inhoud van 845.973 brt, 
vergeleken m et 99 van sam en 655.787 
brt ultimo 1970. De scheepsruim te in 
aanbouw en in bestelling bestond uit 161 
eenheden van to taal 2.419.563 brt, tegen 
194 van samen 2.485.792 brt, resp. eind

Tankers Bulk
carriers

Stukgoed
schepen

Visserij
schepen

Gespeciali
seerde
schepen

i -

T otaal

Japan ................. 19,374 12.287 1,852 0,055 0,173 34,053
Zweden ............. 3.338 2,438 0,110 0,001 0,024 5,915
Spanje ................. 4,056 0,909 0,416 0.047 — 5,585
Frankrijk ............. 2,877 0.354 0,469 0,008 1,363 5,153
Ver. K on................ 2.025 1.837 0,701 0.023 0,227 4,923
W .-Duitsland . .  . 1.908 0,945 1,652 0,048 0.010 4,654
Noorwegen ......... 2,608 0,537 0,130 0,012 0,592 3,874
Denemarken 3,287 0,179 0,219 0,002 — 3,782
I t a l i ë ...................... 1,345 1.091 0,189 0.013 0.017 2,740
N ederland ......... 1,922 0,092 0,232 0,004 0,010 2,420
Ver. Staten ......... 1,150 0,186 0,644 0,010 — 2,065
Joegoslavië ......... 0,171 1,615 0,119 — — 1,929
Polen ................. 0,002 0,558 0,641 0,171 — 1.416
Brazilië ............. 0,256 0,520 0,243 0,001 — 1.037

N.B. De bovenstaande cijfers hebben voor zover het stukgoedschepen betreft betrekking op 
schepen van 2.000 brt en groter. Bij de cijfers in de kolom „Gespecialiseerde schepen” zijn 
vloeibaar gas- en chem icaliëntankers inbegrepen.

1971 en 1970. In aanbouw  ultim o 1971 
w aren acht tankers van to taal 502.270, 
drie bulkcarriers van samen 56.600 brt, 
17 stukgoedschepen van 184.742, 13 vis- 
serijschepen van sam en 2.173 brt en 61 
eenheden van diverse typen van totaal 
100.248 brt.

V an de in aanbouw  zijnde scheepsruim te 
w aren bestem d 35 schepen van samen 
71.590 brt en voor registratie in het 
buitenland 774.383 brt. D e voor export 
bestem de tonnage was als volgt ver
deeld: V erenigd K oninkrijk 17 schepen 
van 35.422 brt; B erm uda 1 schip van
18.000 b rt; M aleisië 1 schip van 600 
brt; Pakistan twee eenheden van samen 
1.018 brt; Siërra Leone 1 schip van 375 
brt; C hina (Taiwan) 1 schip van 1.500 
brt; D enem arken 3 schepen van samen 
3.699 brt; F rankrijk  tw ee schepen van 
to taal 16.000 brt; W est-D uitsland 24 
schepen van sam en 120.691 b rt; Ierse 
republiek twee schepen van samen 220 
brt; L iberia l schip van 116.600 brt; 
M exico 1 schip van 15.300 brt; N oor
wegen 4 schepen van samen 118.798 
brt; Panam a twee schepen van totaal 
219.600 brt; Saoudie-A rabië 1 schip van 
460 brt; Zweden twee schepen van sa
men 20.700 brt; V erenigde Staten twee 
schepen van sam en 85.400 brt.

V oor N ederlandse rekening in het bui
tenland zijn in aanbouw  4 schepen van 
samen 79.270 brt, w aarvan 1 in  F ra n k 
rijk van 32.000 brt, 1 in W est-D uitsland 
van 9.400 b rt en twee elders van totaal 
37.870. M et de in eigen land voor N e
derlandse reders in aanbouw  zijnde 
scheepsruim te (35 eenheden van 71.950 
brt) betekent dit dus, dat u ltim o 1971 
voor N ederlandse rekening in aanbouw

w aren 39 schepen met een gezam enlijke 
inhoud van rond 151.000 brt.
De onderstaande cijfers geven met betrek
king to t de laatste drie jaren een overzicht 
van de prestaties in de drie fasen der pro- 
duktie.

E.E.G .
De orderportefeuille van de scheepswer
ven in het gebied van de gem eenschappe
lijke m arkt bevatte ultim o 1971 op 
drachten  voor de nieuwbouw van 17,88 
mln brt aan scheepsruim te, vergeleken 
met 16,42 mln ton ultim o 1970 en
13,06 mln ton ultim o 1969. In drie jaar 
tijd is de om vang van de opdrachten 
dus met bijna vijf m iljoen ton toegeno
men.
In aanbouw  in het EEG-gebied was eind 
vorig jaar 5,89 m ln ton scheepsruim te, 
tegen 6,28 mln ton eind 1970 en 4,44 
mln ton eind 1969. D e in aanbouw  zijn
de tonnage is dus m et rond 40.000 ton  
afgenom en. Van een spectaculaire d a 
ling is in het geheel geen sprake.

W erd in het gebied van de gem eenschap
pelijke m ark t in 1970 nog 5,14 m ln ton 
scheepsruim te op stapel gezet, in 1971 
is deze gedaald to t 3,93 mln ton, en dit 
is wèl een spectaculaire achteruitgang 
m et m eer dan een m iljoen ton . De te 
w ater gelaten scheepsruim te is in het a f
gelopen jaa r gestegen tot 4,28 m ln ton 
en bedroeg in het jaa r daarvoor 3,92 
mln ton. Afgeleverd w erd in 1971 een 
to taal van 4,46 mln ton tegen 3,69 mln 
ton in 1970. D e daling echter bij de op 
stapel gezette scheepsruim te doet v re
zen dat de cijfers van de tew aterlatingen 
en afleveringen in 1972 ook lager zul
len zijn.

N ederland Op stapel gezet Te w ater gelaten Afgeleverd

1969 ...............................  0,74 mln brt 0,60 mln brt 0,47 mln brt
1970 ...............................  0,59 mln brt 0,48 mln brt 0,62 mln brt
1971 ...............................  0,72 mln brt 0,70 mln brt 0,50 mln brt
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THE DEVELOPMENT OF A 425,000 T D W  TANKER W IT H  RESTRICTED DRAFT

DESIGN PHILOSOPHY AND DESIGN
W hen a shipyard is presenting a paper on the design of a large 
crude carrier in this day and age, it should contain something 
special, as designs of V .L.C.C.’s are produced today in series. 
In particular there should be something special as the design 
of the RD  tanker is from  a scientific point of view nothing extra
ordinary. On Che contrary, instead of designing a very special 
epoch-making vessel, for example a double hull tanker with cof
ferdam  bulkheads, nuclear propulsion and ducted propellers, 
etc. we tried to keep our feet on the ground and what is p re
sented to you today is a tanker, which we think will be a realistic 
proposal to shipowners, larger than today’s com mon practice, 
but designed on the basis of today’s production and operational 
practice, and not extrapolating that far from  today’s experience 
that exceptional risks are involved when building such a vessel. 
W hen explaining what is ‘special’ the ifirst thing I should like 
to  underline is that this design is not yet com pletey finalized 
and Che shipowners present here have no need to  fear that during 
the coffee break half an hour from now, sales-representatives 
from  our yard will pounce on them trying to  secure a contract 
for the RD  tanker. The design as developed up till now has 
convinced us that a shallow draught tanker of about 425,000 
tons deadweight on 72 feet d raft is a realistic and economic 
proposal although the ships that eventually will be built may 
differ somewhat from  w hat we show you today.
The most im portant ‘special’ is that during the design stage of 
this vessel, a rather unique co-operation was set up between 
the M unicipality of Rotterdam , Che N etherlands Ship Model 
Basin, The M inistry of T ransport, H ydraulics and Public 
W orks, and our yard, resulting in the presentation of a com 
plete study on the feasib ility  o f carrying crude oil from  the 
Persian G ulf o r Libya to  W estern Europe using the next gene
ration of V .L.C.C.’s and the design has been largely influenced 
by the data resulting from  the studies m ade by the other 
partners.
The last ‘special’, and governing the whole design, is the re
stricted draft. W hy 72' (21.95 m ) was chosen will be explained 
to you in one of the following papers [ref. 1], F or us as designers 
this d raft was a basic figure. W hen then determ ining the dead
weight of the vessel, a num ber o f secondary factors was taken 
into account:
1. a power o f about 50,000 with a maximum of 60.000 HP, 
enabling us to install a standard reliable propulsion plant, either 
steam  turbine or diesel
2. a length, that would perm it the vessel to be docked in the 
m ajority o f the existing or planned repair docks so setting an 
upper lim it to the length of about 400 m
3. a deadweight, large enough to be in the range where the 
transportation costs per ton cargo are nearing the horizontal 
asymptote but avoiding the jum p in this curve, caused by the 
necessity to switch over to the more expensive twin screw 
propulsion systems.
4 .a deadweight small enough to  prevent a jum p in the un 
known, avoiding technical risks as experienced in the recent 
past and avoiding com m ercial risks for the yard when estimating 
the building costs o f a vessel, muoh larger than the present 
newbuildings.
The result of the judging of all these factors is shown in figure 1. 
It follows from  this figure that the proposed vessel should have 
a deadweight between 400,000 and 450,000 tons, and more or 
less arbitrarily, 425,000 was chosen. Just as a m atter of in
terest, a ‘norm al’ tanker on 72' draft would have a deadweight 
of about 300,000 tons.
This decision taken, a series of investigations could then be 
carried out.
1. The N etherlands Ship Model Basin started a series of model

* Verolm e United Shipyards 
Paper presented at a Symposium on September 9th 1971 at 
Wagen ingen.

[ref. 1] Proceedings of the Symposium on the Development of a
425,000 TDW  Tanker to be published by N.S M.B. Spring 1972.

by Ir . J. Ch. de Does a n d jjr .  H . W. Rijksen *

tests, as already described in the first of today’s papers, in which 
the L IB  ratio was varied from  5.15 to 7.15 and the block 
coefficient from 0.825 to  0.875.
2. The Rotterdam  H arbour A uthorities together with our yard 
undertook an economic study for the same vessels at service 
speeds of 14, 15, and 16 knots and carrying crude from  the 
Persian G ulf or Libya to W estern Europe. It should be m en
tioned that nearly all m ajor oil com panies supplied data on de
preciation, repair and m aintenance costs, loading, discharging- 
and waiting time, sailing days per annum etc. etc. F or this in
form ation, which gave us a sound base fo r a reliable econom ic 
study we thank them very muoh.
3. Verolm e obtained initial steel-weight figures for the vessels 
under consideration from  D et norske V eritas using their CBC 
program m e. From  these figures prelim inary cost estimates were 
made.
From  the above mentioned figures it was apparent that over 
the whole speed range a block coefficient of 0.825 showed the 
lowest transportation  cost per ton cargo (fig. 2), however, much 
less significant were speed and L IB  ratio. F or the P .G .-Europe 
trade the most economical ship should have an L I B ratio of at 
least 7.15 and a minimum service speed of 16.0 knots. F o r the

Figure 2
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Libya-Europe trade these figures are L /B  — 6.0 and speed 14.0 
knots.
We then arrived at the stage which is the usual occurence 
when designing new ships, nam ely that from  a lo t o f con
flicting basic data  requirem ents a com prom ise had to  be found. 
F rom  a constructional point of view a high L /B  ratio creates 
enorm ous problem s with respect to conform ing with the re
quired section modulus and m om ent o f inertia o f the midship

section. In  particular the thickness of deck- and bottom -plating 
as can be delivered by the steel mills and handled by the yard 
sets an upper limit. A longitudinal strength investigation, in 
close co-operation with Lloyd’s Register of Shipping and Delft 
Technological University, was carried out which led to  the 
decision to fix the L /B  ratio  at 6.0.
An interm ediate stage in the study w here a design with an L /B  
ratio o f  6.5 was used, called the RD -I design, will not be re-

Table I
M A IN  CHARACTERISTICS 

R.D.-IJ DESIGN

Length over all
Length between perpendiculars on 

design draft 
Length on c.w.l.
Beam mid.
Depth mid.
Design draught mid. d i
Construction draught mid. da
L /B  =  6.00
L /D  =  14.59
B /ch  =  3.03
dy/ D =  0.803
dw t/displ. =  0.863 (max)
8 =  0.999 
yS =  0.999
C.O.B. : 2.5 °/o forward of midships 
Dwt. on design d raft 
Dwt. on constr. draft 
Capacity of cargo tanks incl. slop 

tanks 98 %
Capacity o f bunkers 100 °/o 
Perm anent ballast capacity 
(forepeak, afterpeak, centertank 4, 

and cross over deeptanks)
Capacity of slop tanks 98 % 
Displacement on design draft

410.25 m

399.00 m 
408.60 m 

66.54 m 
27.35 m 
21.95 m (72')
22.25 m 

bilge radius : 1.65 m 
rise o f floor : none 
m .tons/cm  =  243.4 
trim m om /cm  =  6550

424.885 m.tons 
432.282 tons

523.087 cum. 
17.639 cum

43.739 cum. 
20.617 cum. 

493.400 m.tons

t.m.

Lightweight
Estimated steelweight nett 
Accommodation (complement)

Main Propulsion Plant :
A. BASIC INSTALLATION 
Verolme-G.E. cross compound turbine 
type MST-14
Two boilers Verolm e-Foster W heeler :

Propeller

B. A LTERN A TIVES 
M AN diesel engine

B & W diesel engine

Sulzer diesel engine

Pumping capacity 
C argo/clean ballast tank 
C argo/d irty  ballast tank 
Cargo only tank

68.515 m.tons 
61.782 m.tons 
53 persons

SHP =  48,000 metric 
topfired watertube 
850 psig/950° F  
2 X 90 tons steam /hr. 
m aterial : cunial 
num ber o f blades : 4 
est. w eigh t: 65 tons 
diam eter 10.20 m

type KSZ 105/180 12 cyl. 
M CR 48,000 at 106 revs 
N C R  44,000 at 103 revs, 
type K98GF 12 cyl.
MCR 48,800 at 103 revs 
NCR 44,400 at 100 revs, 
type RND  105/180 12 cyl. 
MCR 48,000 a t 108 revs. 
NCR 44,000 at 105 revs.
18,000 ts /h r.
all centertanks except nr. 4 
all wingtanks except 1 and 4 
nrs. 1 and 4 wingtanks
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viewed in this paper but in the other papers some reference has 
been m ade to this design.
T h  enon-shipbuilders in this audience may be somewhat shocked 
th a t we did no t use the ideal optim um  vessel. But even the most 
sophisticated com puter program m es cannot alter the fact that 
a ship rem ains a big com prom ise of conflicting requirem ents. 
However, the studies carried  out gave us the possibility to cal
culate the penalties involved when departing from  the theoreti
cal optim um  and to  keep these penalties minimal. W hen taking 
our final choice, also o ther factors, like m anoeuvring and 
steering qualities, length of quays, size of turning-basins, etc. 
w ere considered, but tim e does not enable us to go into this 
in detail at this moment.

T o sum m arize, the design was based on the follow ing basic data:
dwt. 425,000 ts„ d raft 72', L /B  =  6.0, C„ =  0.825, 
service speed loaded 16 knots, single screw.
Separate studies are being carried out for a sim ilar vessel with 
a  service speed of 15 knots, as there are indications that the 
transporta tion  costs per ton cargo will decrease slightly for 
such a vessel, and also fo r a vessel with increased beam, 
keeping the other main characteristics constant, thus resulting 
in a vessel with lower speed and higher deadweight.
T he m ain characteristics of the RD-1I design are given in 
T able I.

A gain the tim e factor does not allow us to  follow the develop
m ent o f the design in detail. Therefore I only m ention a num 
ber of m ajor features.

1. A cargo capacity of 538,000 m 3 allows the vessel to  load 
a full cargo with a specific gravity of about 0.80 in the Persian 
G ulf-E urope trade. This requirem ent resulted in excessive 
freeboard and therefore the design d raft m oulded of 72' can 
be increased to 72'11% " m oulded construction d ra ft resulting 
in  an ex tra deadw eight of abt. 7,400 tons and creating the 
possibility w ith heavier crudes than .80 to  leave the Persian 
G ulf at m axim um  draft and arrive at E urope at abt. 72'.
2. A tank configuration satisfying the latest 1MCO require

m ents lim iting the outflow  of oil in case of collision or stranding, 
details of which are given in fig. 4.
As these new rules will com e into force next year we thought it 
appropriate to take these into account. The extra steelweight 
involved com pared to a  vessel having the usual 6 cen ter tanks 
and 12 w ingtanks will be abt. 2,000 tons, apart from  this extra 
costs will be involved by a m ore com plicated piping system, in
creased num ber of ladders, hatches, tank  gauging equipm ent, 
etc. and the estim ated effect on the building price will be abt. 
2-214 % . A nother feature is a cross-over ballast tank in front 
of the engine room  for protection against explosions. Details 
of the tank configuration are given in fig. 5.

3. A fo’c ’sle has been fitted to increase the bow height and to  
give some protection against the shipm ent of green w ater.
4. The linesplan (fig. 7) is based on two contradictionary 
starting points, nam ely easy production and high efficiency. 
This led to a cylindrical bow on the one side and a A .G . W eser- 
type bulbous stern on the other side. W e except from  this stern 
a very uniform  wake distribution, resulting in m inim um  p ro 
peller excited forces and a (somewhat) higher overall-efficiency, 
the disadvantage, however, being that a m ore expensive m ariner- 
type rudder w ith correspondingly larger steering gear has to 
be installed. An alternative w ith closed stern fram e and simplex 
rudder has no t yet been studied in detail, but will be m odeltank 
tested in due course.
5. F o r the calculation of the m ooring equipm ent we based 
ourselves to  a large extent on BSRA report nr. 256. T he results 
were two alternatives, one w ith auto tension winches and an 
alternative w ith norm al winches.
6. The engine room  arrangem ent is traditional, a twin boiler 
installation w ith boilers aft supplying superheated steam  to a 
cross com pound steam  turbine, driving a single four-bladed 
propeller via a double reduction gear a t 80 revolutions. A l
though some owners m ay p refer a tw in screw propulsion system, 
this was om itted on purpose, as it appeared from  the econom ic 
study that a tw in screw installation tends to increase the trans
port costs per ton cargo.

CARGO C A P A C IT IE S

COMPARTMENT
ca pa c ity  

in m3 
i m  *

capacity 
in  m3 

91 X

capacity  
in  cu .lt 

98 X

L.C.G. 
fro m  A.PP 

in  m
Centre ta n k  1 17.321 16,975 5 99,4 S 7 361,31

* » 2 34.732 34,037 1302,029 32S.76
► » 5 34.732 34.037 1.202,029 254.56
• « 7 17.366 17.019 601.015 219,11
• > 0 34,732 34.037 1.202.029 183.56
P n 10 17.366 17.019 601,015 148.01
i  ■ 11 3 4.732 34.037 1,202,029 112.46
I « 12 1 7.355 17.008 600.633 76.92

W ing to n k s  P*S 1 1 6 970 
24 218

16.632
23735

5 87.310 360,04
-  9 • 2 838.153 337.28
- < « 3 26.2 60 25735 90 8.824 313,86
9 » * I 26.S28 25997 918.100 290.21
> * i  5 26.528 25997 918.100 2 6 5 5  2
« i  • 6 26.528 25.997 918.100 242.82
1 i < 7 26.528 25.997 918 100 219,11
■. il ■ 8 26.528 25.997 918.100 195,41
• « * 9 26.528 25997 918.100 171.71
• i  « 1 0 26.528 25.997 918.100 148.01
• 1 . 1 1 26352 25,825 912.008 ’ 24,36
■ -I « 1 2 24.892 24,395 861.480 100.80

S lop  ta n ks  P+S 21.038 20,617 728.098 77.4 5

TOTAL CARGO S 31762 523.087 18.47 2.809

B U N K E R S  AND SETTL.TANKS

COMPARTMENT
ca p a c ity  
in m3 
100 X

c a p a c ity  
in m 3 

90 X

c a p a c ity  
t a 1000kg 

90 X

L.C.G. 
fro m  A.PP 

in  m
B un ke rs  P+S 1 59 90 15.670 14.798 4 4,66
Set11 to n k s  P+S 1£4 9 1.617 1.527 57.86

TOTAL FUEL OIL 17.639 17287 16.32S

PERMANENT W. B.

COMPARTMENT
ca pa c ity  

in  m3 
100 X

capacity  
t  à 1000 kg 

100 X

L.C.G. 
fro m  A.PP 

in  m TANK

Fore pea k 1 8.1 50 18.60 4 383.09
C entre  ta n k  n r 4 17.366 17.800 290.21
D e e p ta n k  C 1.898 1.94 5 63,05

F l$  5D e e p ta n k s  P + S 2.90 0 2972 63.10
A fte r  peak 3425 2511 6.41 T 425.

TOTAL W. BALLAST 41739 44.832

AND CA P A CIT IE S

PR0J. 0120
R.&3T
PAGE 1

P R IN C IP A L  D IM E N S IO N S  

Leng th  b e tw e e n  RR 399,00 m
B r e a d t h  m o u ld e d  
Dep th
D raugh t  m ou lded

66.54 m 
27.35 m 
21.95 m
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A realistic alternative might he a slow-running diesel engine 
and two guidance engine room arrangem ents are shown, one 
with a turbine (fig. 9A) and one with a slow running diesel 
(fig. 9D). The whole study, however, has been based on steam 
turbine propulsion and alternatives like medium speed engines, 
and twin or triple diesel driven, how interesting in themselves, 
do not change the conclusions with respect to the feasability of 
the RD design proposal to any significant extent.
7. Finally, a few words should be devoted to  the accom m o
dation. In view of Verolm e’s present practice to build and outfit 
the accom m odation on a separate building site, an arrangem ent 
having a separate engine casing and accom m odation deck
house has been designed with living accom m odation provided 
for a com plem ent of 53 men, all in single cabins with private 
toilet. The modern trend of fitting vessels with spaceous re
creation- and public rooms has not been forgotten.
The m ajority of w hat has been said before is illustrated in the 
general arrangem ent plan that is shown in fig. 10. As also some 
attention has to be paid to strength and construction, a detailed 
discussion of this plan has to  be omitted.
The strength of large tankers, both in the longitudinal- and 
transverse direction is such an im portant item that some words 
should be devoted to this aspect. I realize that for the non
shipbuilders present here this subject may be a little bit boring 
but I hope that they will bear with me as they will no doubt 
realize the im portance of the strength aspect of a vessel of 
these dimensions.
T oday very sophisticated calculation m ethods are available as 
well as quite a lo t of experience where these m ethods were 
ohecked upon reliability so that the shipbuilding industry is 
able to  provide vessels that are free from  basic structural failure. 
But this has not always been the case and shipbuilders as well 
as shipowners went through a very frightening period when 
the size of tankers started to increase beyond w hat was normal 
at the tim e of construction. In this respect you m ay rem em ber 
the breaking in half of one o f the first supertankers of abt.
40,000 ts. dwt., the W orld Concord  in 1955. It is not too d iffi
cult to m ake a selection out of the many failures that ac
com panied the increase in size, the dam age occurred to the Esso 
M alaysia during tank-testing in 1969 and for instance the large 
am ounts of extra steel that had  to  be added to the original 
designs of the 210,000 tons and 250,000 tons class o f vessels. 
However, since that time Classification Societies, Research In 
stitutes, and .the shipbuilders have developed com puter pro
gram m es and carried out muoh m ore detailed two- and three- 
dimensional stress analysis, checked these studies on full scale 
and the result is that today even when extrapolating within 
reasonable limits, structures w ith a greatly reduced probability 
of constructional failure can be designed.
D uring the studies of the RD-design a close contact was 
established with L loyd’s Register and D et norske Veritas. 
This does not mean that we on purpose neglected the assistance 
other Classification Societies can offer, bu t easy flight con
nections with London and  Oslo facilitated a m axim um  efficien
cy. As it is our aim to m ake the design a multi-class vessel, we 
will contact also other societies in due course. T hat both Lloyd’s 
and Norske Veritas were involved explains why in some cases 
we based ourselves on Lloyd’s Requirem ents and in other cases 
on Veritas.
Com ing back to the RD-design, the construction was designed 
with the objective to obtain a steel construction which would 
satisfy the requirem ents of the m ajor Classification Societies, 
and which at the same tim e would be an optim um  in term s of 
m inim um  steel weight, and construction m anhours. As a ge
neral guideline for the determ ination of scantlings for long
itudinals, stiffeners and plate-thickness the requirem ents from  
Lloyd’s Rules 1971 for local strength w ere followed. It is be
lieved that these scantlings would be acceptable to other Classi
fication Societies, provided the overall picture of the steel con
struction could be considered as being safe enough.
F o r the determ ination of the scantlings of the main transverse 
members, such as webfram es and bulkhead girders and stringers, 
extensive use was m ade of m odern techniques of com puter 
aided stress analysis by means o f multi-dim ensional beam, and 
finite elem ent models.

I

E/eji TE EL6MEMT AfoQfct- or 
SOVEJOAJZ't COVD/T/OHS PJtoyt CS/O MODEL

Figure 12 Calculation Procedure for Webframe Stress Analysis.

First of all a few words will be devoted to longitudinal strength. 
It is com m on practice to calculate the required minimum 
section m odulus by form ulas in which the influence of length 
is expressed by a factor multiplied by the square of the length 
and a liniar influence of the breadth is assumed.
As there is some doubt w hether these simple form ulas are still 
valid for a  vessel of our size and main dimensions, an exten
sive research program  was carried out bij the Research D epart
m ent of L loyd’s Register of Shipping in order to determ ine the 
actual loads in service and thus to arrive at a more correct 
value for the required section modulus.
In particular this concerns the wave-bending mom ents and 
stresses due to wave-excited vibrations. It may be worthwhile 
to follow the procedure a little bit m ore in detail:
1. Coefficients for added mass and dam ping for twenty two- 
dimensional cross sections were calculated over a wide range of 
frequencies for the fully loaded and a ballast condition. These 
calculations were carried out bij the Shipbuilding Laboratory of 
Delft University, using the close fit program m e to accurately 
fit the ship’s lines.
2. These coefficients in the high frequency range were used 
to estimate the vibration-induced stresses under various sea 
conditions.
3. In the low frequency range these coefficients were used to 
calculate the frequency-dependent response functions for 
bending m om ent and shear force as a function of wave direc
tion for the same loading conditions as m entioned earlier. K ap
lan’s 6 degrees o f freedom  shipm otions program m e was used 
fo r this purpose.
4. Using statistical techniques, short- and long term  predictions 
of bending m om ent and shear force in a N orth  A tlantic sea-state 
could be derived.
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E L E M E N T  M O D E L .

RESULTS FROM BEAM M O D EL. 

RESULTS FROM F E M . M O D E L. ^

  RESULTS FROM BEAM MODEL.

O  RESULTS FROM F.EM . MODEL. J.%

From  the vibration characteristics and the sealoads combined 
with an allowable stress level derived from  experience in the 
past the required section m odulus could be calculated. P re
lim inary conclusions from  this investigation are

1. A high L ID  ratio for this vessel does not result in higher 
vibration-induced stresses.
2. There is no reason to believe that the usual m ethod when 
estimating the section m odulus is overestim ating or under
estimating the required value to cope w ith actual loads. Per
haps a small reduction m ay be possible but further studies are 
necessary to confirm  this feeling.
Parallel to the above studies, a m idship section was designed 
based on N orske V eritas Rules 1971, using higher tensile steel 
with a yield point of 30 k g /m m 2. This design is shown in 
fig. 11. Section m odulus and shear area of this m idship section 
are satisfying the requirem ents for still w ater bending and 
shear force as following from  the typical loading conditions 
shown in fig. 6.
The principal features of the m idship section, which reflects

our ideas with regard to  adequate strength, m inim um  steel 
weight and m inim um  construction hours based on the facilities 
available at ou r Rotterdam  yard are as follows:

1. The basic construction shows an intercostal center line 
girder, no washbulkheads in the long center tanks, prim ary 
bottom  transverses and a strong though intercostal web on  the 
transverse bulkheads. Before this decision was taken, alterna
tives, like longitudinal center line washbulkhead (reducing the 
span of all transverse members) and a prim ary center line girder 
supported halfw ay by w ashbulkheads w as studied. N ot only the 
earlier m entioned goals, but also the risk of left gas pockets 
when fitting washbulkheads led to  the described construction 
method.

2. F urtherm ore a construction w ithout crossties in the wing- 
tanks was adopted. Crossties giving effective support to  the 
center tank  webs would have excessive dim ensions in view of 
the large span, m oreover they are a nuisance from  the p ro 
duction point of view in o u r  yard.
3. A nother feature that runs through the design of the struc-
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FIGURE 14,- NORMAL STRESSES IN FACE BARS 
CALCULATED FROM A BEAM AND 
A FINITE ELEMENT MODEL

RESULTS FROM BEAM MODEL 

RESULTS FROM FE.M MODEL ^

RESULTS FROM BEAM MODEL

RESULTS FROM F.E.M. MODEL

lure like a continuous thread is the reduction of parts to be 
constructed  and assem bled. W ith this in m ind a w ebspacing of 
as m uch as 5.925 m was adopted, w hich copes very well w ith 
the building section plan for this vessel.
Spacing o f  bo ttom  longitudinals is 1.175 m, corresponding very 
well to the spacing of the blocks in o u r ow n repairdock.
Side shell stiffeners and longitudinal bulkhead stiffeners will 
be spaced 900 mm  apart.
4. The side girders in the cen ter tank  at 5,875 m m  are a 
special V erolm e feature, they are  requ ired  fo r supporting  the 
sliding ways when launching the vessel from  our slipway.
5. T he transverse bulkheads are fitted w ith four one-sided 
stringers and a one-sided in tercostal cen ter line web, at the aft 
side o f these bulkheads. Spacing has been chosen in such a way 
that vertical stiffeners have equal scantlings from  bottom

to deck. A ccessability fo r  cleaning the tanks has also been 
considered when designing these stringers.
6. M axim um  thickness of deck and bo ttom  plating was kept 
at 45 mm.
T he last m ajo r item o f this paper is a short discussion of the 
transverse strength, and in particu lar the web fram e analysis. 
T he m ethod used is shown in fig. 12.
1. A plane grid m odel extending over 4 tank lengths was in 
vestigated fo r several loading conditions in  o rder to  determ ine 
the in teraction  between longitudinal and^ transverse m em bers.
2. A  tw o-dim ensional beam  m odel was investigated fo r the 
sam e loading conditions using the boundary  conditions ob
ta ined  from  the grid model.
3. F inally  a  finite elem ent analysis was carried  out. A ll above 
calculations w ere perform ed w ith the S T R U D L  program m e. 
T he results of these calculations are shown in th ree figures.
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FIGURE 15. - NORMAL STRESSES IN WING TANK BRACKET 
FACE BARS CALCULATED FROM A FINITE 
ELEMENT MODEL

RESULTS FROM FE.M MODEL

RESULTS FROM F.E.M. MODEL »*

F igure 13 shows the m odelling and the shear stresses, calculated 
using a beam  model and a F .E . model. The results are in very 
good agreem ent and in general the F .E .M . results show a some
w hat low er stress pattern.
F igure 14 shows the norm al stresses in the face bars and here 
it appears clearly tha t in the bottom  transverse in the wing 
tank, a beam  approxim ation deviates considerably from  the 
F .E .M . analysis, due to the fact that a nearly  rectangular plate 
cannot be sim ulated by a beam .
Finally, norm al stresses in  the wing tank bracket face bars are 
shown in figure 15.
The redesigning o f the web fram e has not yet been finalized. 
In some areas stresses exceed allowable lim its and some re
distribution o f the m aterial has still to  be carried out.
To end, a few w ords about the oiltight bulkheads.
The structural m odel consisting of beam elem ents is shown in 
fig. 16. T he th ree upperstringers are represented by simply

supported beams, connected to  the centerline web, but the 
bottom  stringer is attached to the adjacent transverse w ebfram e 
by  heavy brackets, here represented by beam elements. This 
model w as subjected to  a w ater pressure of 8 feet above the 
longitudinal bulkhead with either a center tank or a wing tank  
filled, which represents the most severe loading conditions. In 
several consecutive steps, calculations w ere m ade and the m a
terial redistributed to  keep stresses within the limits set by 
L loyd’s Technical M em orandum  nr. 2.
A  finite elem ent analysis in those areas where beam  theory 
produces only very approxim ate results as fo r instance in the 
bottom  brackets, is under way.
The A uthors feel obliged to thank all those who contributed  to 
this study, from outside our organization, D et norske V eritas, 
L loyd’s Register o f Shipping and D elft U niversity, and w ithin 
our own organization the m em bers of the design- and strength 
departm ent, who all worked on this project w ith great 
enthousiasm .
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N IE U W B O U W  N .V . IN T E R -  
M E T A A L  IN  K R IM PE N  
A . D . IJSSEL
H et nieuwe m agazijn van N .V . In ter- 
m etaal aan  de G riendstraat 8, K rim pen 
a. d. IJssel is thans, com pleet m et inrich
ting, gereed. In de eerste fase w erd een 
bestaande hal van 1500 m - geschikt ge
m aakt voor twee 5 tons-kranen, die in 
elkaar kunnen iklikken en zo het ge
hele oppervlak  bestrijken. Ca. 1000 ton 
ton staal werd verhuisd van het oude 
magazijn aan de W ijnstraat, R otterdam . 
In de tweede fase werd een nieuwe hal ge
bouwd, w aardoor het overbouw de opper
vlak ca. 3000 m 5 werd. Een kraan van 5 
ton kan op drie plaatsen m et die van de 
andere hal verbonden w orden, zodat ook 
dw arsvervoer mogelijk is. H et lichtere 
stafstaal, ligt nu in stellingen van het USA 
Palm er-Shile systeem (zgn. K erstboom - 
stellingen), die bediend w orden m et een 
soort zijlader, die als kraan  tussen en bo 

ven de stellingen opereert. N u  liggen na 
verhuizing uit andere m agazijnen centraal 
in deze hallen  ruim  2000 ton —  verdeeld 
over m eer dan 2000 afm etingen en 25

uitsluitend speciaalstaal-kw aliteiten —  
staven, platen en d raad  plus buizen van 
N.V. T istim  te r  beschikking d er afne
mers.
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N EDERLANDSE V EREN IGIN G V A N  T E C H N I C I  OP SCHEEPVAARTGEBIED

Programma van lezingen en excursies in het seizoen 1972

N.B. 1.
In verband met het feit dat dooderdagavond-lezingen in Rotter
dam vaak samenvallen met bijeenkomsten van het Technisch 
M otor Colloquium, is besloten om op de laatste donderdag van de 
maanden september, november, februari, april en juni geen lezing 
te houden voor onze Vereniging.

A. LEZIN G EN
5 april ’72 (wo) 
Groningen
6 april ’72 
Rotterdam
7 april ’72 
Amsterdam

(do)

(vr)

Dwarsschroeven (boegstralers), KSB Technisch 
Bureau voor N ederland N.V., Zwanenburg, 
door dipl.-Ing. P. Rosemann, Chef Construe- 
tie-afdeling KSB Werk Bremen

26 april ’72 (wo) Algemene ledenvergadering

25 mei ’72 (do) Berging van schepen, door medewerkers van
Rotterdam L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst.

26 mei ’72 (vr) Vrije keuze*)
Amsterdam
30 mei ’72 (di) The small shipbuilder and lire computer, door
Groningen de heer H. R. Hansen, H ead of the structure

section of Research and Development De
partm ent of Det norske Veritas.

*) Vrije keuze Bouwmethoden en routing in scheepsbouw be-
onderwerpen: drijven,

Bouw van sleephopperzuiger,
Berging van schepen (c.q. antieke schepen), 
Sociale aspecten van de Zeevaart,
Havens en havenontwikkeling in Nederland.

Bovenstaand programma zal in „Schip en W erf" worden herhaald. 
Wijzigingen o f aanvullingen kunnen hierin voorkom en. Bovendien 
zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.
Het bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve men alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

UITSLAG VERKIEZING HOOFDBESTUURSLEDEN
De commissie, belast met tellen van de stemmen voor de verkiezing van twee hoofdbestuursledcn, bestaande uit de heren C. van Dyk, 
P. G. J. Hekkelman en W. P. Stiekema ing. hebben het volgende vastgesteld.
Uitgebracht werden 1898 stemmen, waarvan op:

de heer Ir. A. van der Toorn 665 stemmen
„ „ Ir. C. Schcrpcnhuijsen 266 „
„ „ A. J. Kraaijenbrink 738 „
„ „ K. Pronk 145

Blanco 73 „
Ongeldig 11 „
Totaal 1898

zodat de heren Ir. A. van der Toorn en A. J. Kraaijenbrink zijn gekozen.

RECTIFICATIE
In „Schip en W erf’ no. 4 van 18 februari 
1972 is op pagina 85 bij de lijst van de „Bal
lotage” een storende fout geslopen.
Prof. dr. ir. R. Wereldsma staat vermeld als 
Hoogleraar sterkte en trillingen van schepen. 
Bornweg 1, Bennebroek. Voorgesteld door 
Prof. ir. J. H. Krietemeijer.

Dit moet echter zijn: Prof. dr. ir. R. Werelds- 
ma. Hoogleraar in de Scheepsbouwkiindc 
aan de Technische Hogeschool Delft, Itorn- 
weg 1, Bennekoin. Voorgesleld door Prof. 
ir. J. H. Krietemeijer.

B A L L O T A G E
De volgende heren zijn de Ballotage-Com- 
missie gepasseerd:
Voorgesteld voor het GEW OON L ID 
MAATSCHAP:

D. VAN D EN  BOOM GAARD, Surveyor 
to American Bureau of Shipping, R ot
terdam , V erzetsstraat 4, N ieuwerkerk 
a.d. IJssel.
Voorgesteld door J. Schröder.

F. H. VAN DAM, D irecteur N.V. H an
delsver. v.h. J. & W. W egman (o.a. 
Meet- en Regeltechniek enz.), A m ster
dam, V an Ittersum laan 36, Bennebroek. 
Voorgesteld door Y. L. Vennik.

A. J. DRAAISM A, Zeeloods le  Klasse, 
Polarisweg 101, Delfzijl.
Voorgesteld door A. Wisse.

K. GLAS, L eraar Zeemanschap en 
Scheepsbouw aan de De Ruyterschool,

Vlissingen, Rentm eesterlaan 181, Mid
delburg.
Voorgesteld door S. J. Kuiper.

E. S. H ERM A NN , Senior Surveyor Det 
norske Veritas, Schiedam, Ghisebrecht 
Bokellaan 3, Rotterdam-13.
Voorgesteld door C. M. W. Oosten
dorp.

M. VAN HOUSELT, Afgest. H.T.S. afd. 
Scheepsbouwkunde; Adjunct-directeur 
(Technische Afdeling) IH C  Gusto 
N.V., Leeuweriksingel 11, Schiedam. 
Voorgesteld door G. P. A. van Wie- 
ringen ing.

C. M. JENSEN, Ship and Engineer Sur
veyor Det norske Veritas, Schiedam, 
Lindesingel 136, Rotterdam-12. 
Voorgesteld door C. M. W. O osten
dorp.

W. KOOTSTRA, Leraar W erktuigbouw
kunde Zeevaartschool Groningen, 
Prunusstraat 91, Groningen.
Voorgesteld door J. Th. van der Meij.

K. M ETZLAR, L eraar Zeemanschap en 
Scheepsbouw Hogere Zeevaartschool, 
Abel Tasm anplein 2, Delfzijl. 
V oorgesteld door J. Th. van der Meij.

M. M OLENAAR, Chef Tekenkam er bij 
Conoship, Groningen, Elzenlaan 21, 
Peize (Dr.).
Voorgesteld door L. M. Huitema.

Ir. H. L. VAN M OPPES, w.i., Product 
M anager N.V. Multuflex, A msterdam, 
2e Molenweg 47, Blaricum.
V oorgesteld door L. Bogaard.

Ir. J. K. PRON K, w.i. Sales-Engineer bij 
N.V. Rekab, G roningen, Torenweg 20, 
Aadorp (Gr.).
Voorgesteld door G. Smith.

L. VAN PU TTEN , Afgest. H.T.S. afd. 
Scheepsbouwkunde; Chef Aan- en Af
bouw afd. Scheepsbouw-Buiten IH C  
G usto N.V., Joh. Straussplein 311,
Schiedam.
Voorgesteld door G . P. A. van Wie- 
ringen ing.

D. N. ROY, Ship and Engine Surveyor 
Det norske Veritas, Schiedam, Dirk 
de Derdelaan 259, V laardingen. 
Voorgesteld door C. M. W. O osten
dorp.

J. DE RUITER, Oud-Hoofdwerktuigkun- 
dige (met diploma C); Inspecteur 
W erktuigbouw Shell Center, 19 G ros- 
venor Court, Rayners Road, Putney 
Swis, London.
V oorgesteld door H. Stobbe.

Prof. dr. ir. R. W ERELDSM A, H oogleraar 
in de Scheepsbouwkunde aan de Tech
nische Hogeschool Delft, Bornweg 1, 
Bennekom.
Voorgesteld door Prof. ir. J. H. K riete
meijer.

H. YBEMA, Oud-Hoofdscheepswerktuig- 
kundige N.V. Stoom vaart M aatschap
pij „N ederland” en Rederij Amster
dam, Lessestraat 55, Heemskerk. 
V oorgesteld door A. Egrnond,

Voorgesteld als BELA NG STELLEN D E :
J. H OLIERH O EK , Hoofdvertegenwoor-
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digcr afdeling Metaaltechniek Philips 
N ederland N.V., M arijkestraat 17, 
Poortugaal.
Voorgesteld door W. Moerman, J. 
Schorel en W. P. Sliekema ing.

Voorgesteld als JU NIOR-LID  
H, R. J. AKERBOOM , Student a.d. Tech

nische Hogeschool Delft, afd. Scheeps- 
bouwkunde, Batavicrlaan 57, Nieuwcr- 
kerk a.d. IJssel.
Voorgesteld door Th. J. J. Bodewes.

J. J. O . BAKKUM, Studerende a.d. H.T.S. 
H aarlem , afd. Seheepsbouwkunde, 
M useumlaan 50, Koog aan de Zaan. 
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing. 

A. P. BURGEL, Studerende a.d. H.T.S., 
Dordrecht, afd. Seheepsbouwkunde, 
Stuyvesantstraat 211, ’s-Gravenhage. 
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing. 

E. W. CAM PING , Studerende a.d. H.T.S., 
D ordrecht, afd. Seheepsbouwkunde, 
p.a. Jan Schoutenstraat 23, Dordrecht. 
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing.

E. L, SCHULTZ, Studerende a.d. H.T.S. 
Dordrecht, afd. Seheepsbouwkunde. 
G rote Kerkplein 46a, Rotterdam. 
Voorgesteld door ir. A. D. Boot.

NIEUWSBERICHTEN
Ir. M. F. Gunning t
Op 76-jarige leeftijd is op 13 februari jl. 
de heer ir. M. F. G unning in zijn woning 
te Petersfield (Engeland) overleden.
De heer G unning was van de oprichting in 
1935 tot 1940 directeur van de N.V. Ne- 
derlandsche Vereenigde Scheepsbouw Bu- 
reaux en van 1946 to t 1960 bij de oorlogs- 
scheepsbouw betrokken als adviseur voor 
acquisitie en ontw erpen/bouw  van onder
zeeboten.
De heer M. F. G unning studeerde in Am
sterdam wis- en natuurkunde en na het 
kandidaatsexamen te hebben afgelegd, ver
volgde hij zijn studie aan de T.H. te
Delft en behaalde aldaar in 1922 het di
ploma van Scheepsbouwkundig Ingenieur.
In datzelfde jaa r trad  hij in dienst bij het 
ministerie van M arine, w aar hem at spoe
dig de leiding van de tekenkamer bij het 
Bureau Scheepsbouw werd opgedragen. Hij 
trad  in 1926 in dienst bij de N.V. Kon. 
Mij. „De Schelde" te Vlissingen en werd 
aldaar aan het hoofd geplaatst van de
afdeling M arine Scheepsbouw. Hem werd 
daarbij o.a. opgedragen het maken van on t
werpen van oorlogsschepen voor het bui
tenland en het voeren van de acquisitie
daarvoor. In 1934 kwam ir. Gunning met 
het voorstel om  in samenwerking met de 
andere grote werven in Nederland een 
gemeenschappelijk constructiebureau voor 
marineschepen te stichten teneinde zowel 
voor het constructiewerk voor de Ned. M a
rine als voor het doen van aanbiedingen 
aan het buitenland de gezamenlijke krach
ten der Nederlandse industrie te bundelen 
en te coördineren. D it leidde in 1935 tot 
de oprichting van de N.V. Nederlandsche 
Vereenigde Scheepsbouw Bureaux te 
’s-Gravenhage met de benoeming van de 
heer G unning to t directeur daarvan.
Van 1935 tot mei 1940 werd onder zijn 
leiding een belangrijk vlootprogram m a voor 
de Ned. M arine afgewerkt, terwijl tevens 
een opdracht werd verkregen voor de bouw 
van 2 onderzeeboten voor de Poolse marine. 
In mei 1940 bevond de heer G unning zich 
in Portugal, w aarna hij zich naar Engeland 
heeft begeven en zijn diensten bij de Ned. 
marine aldaar heeft aangeboden. Als hoofd
ingenieur der m arine in tijdelijke dienst is hij 
van 1940 tot 1945 aldaar werkzaam ge
weest.

In deze oorlogsjaren kwam de heer G un
ning tot een ontwerp van een vrachton- 
derzecboot van afwijkend type voor het 
vervoer van oorlogsm ateriaal naar de Mid
dellandse Zeegebieden. Dit ontwerp onder
scheidde zich van de bestaande boten door 
in plaats van één drukvaste cilinder, drie 
drukvaste cilinders van kleine diam eter toe 
te passen. H et ontwerp kwam door een 
verminderde belangstelling voor vrachton- 
derzeeboten niet tot uitvoering.
Na afloop van de oorlog verbond de heer 
Gunning zich als adviseur aan de N eder
landsche Vereenigde Scheepsbouw Bureaux 
en onder zijn leiding werden voor de Kon. 
Marine enige onderzeeboten gebouwd vol
gens het zojuist genoemde 3-cilinder type. 
Dit mag zeker gezien worden als erkenning 
van de grote constructieve gaven, welke 
de heer Gunning gedurende 30 jaar in 
dienst heeft gesteld van de bouw van oor
logsschepen voor de Kon. Marine.
In 1960 werd hij door H.M. de Koningin 
benoemd to t Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau.

I). M. Sperling t
Op 11 februari 1972 overleed te Oud- 
Beijerland in de leeftijd van 54 jaar de 
heer D. M. Sperling, Chef Technische 
Dienst Pakhuismeesteren, Rotterdam.
De heer Sperling was lid van de N eder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied 
Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 26 april 1972 
In „Schip en Werf” no. 7 van 31 maart 
a.s. zal een oproep voor de Algemene 
Ledenvergadering worden gepubliceerd, be
nevens het programma van de excursies 
naar het Nederlandsch Scheepsbouwkundig 
Proefstation te Wageningen en naar de va- 
cuiim-tank te Ede.
Deze oproep gaat vergezeld van een aan
meldingsformulier, dat door de deelnemers 
vóór 18 april aan het Algemeen secreta
riaat moet worden toegezonden.

Mutaties hoofddirectie 
Bergen Line Noorwegen
De Raad van Bestuur van de Noorse 
scheepvaartmaatschappij „Bergen Line” 
(Det Bergenske Dampskibsselskab) heeft de 
heer Jens Kuhnle (35) benoemd tot Alge
meen Directeur.
Hij volgt in deze functie de heer Chris
topher Stockinger op, die in april a.s. met 
pensioen gaat.

N.V. Koninklijke Nederlandsche 
Grofsmederij, Leiden
Bovenstaande vennootschap deelt mede, 
dat de heer ir. W. A. Terwogt, directeur 
van de N.V. Koninklijke N ederlandsche 
Grofsmederij te Leiden, een functie el
ders heeft aanvaard en het bedrijf op 29 
februari 1.1. heeft verlaten.
V anaf genoemde datum wordt de directie 
gevoerd door de heer ir. K. Bouman.

Nederlands Normalisatie-instituut, 
Rijswijk (Z.H.)
Van het N ederlands N ormalisatie-instituut, 
Polakweg 5 te Rijswijk ontvingen wij een 
uitgave van N EN  2753 „Scheepsschroeven” . 
Deze norm  geeft definities van begrippen 
betreffende scheepsschroeven, zowel met 
vaste als m et verstelbare bladen. De norm  
is van toepassing op scheepsschroeven voor 
alle soorten vaartuigen.
Het bestelnum m er is 003-02753 —  Prijs
klasse 12. Tel. 070-90 68 00.

Motorenfabriek „Samofa”, Harderwijk 
Vertegenwoordiger voor 
Benelux van Mitsubishi
De M otorenfabriek „Sam ofa” te H arder
wijk, waarin samenwerken de M otorenfa- 
brieken Bolnes, Brons en De Industrie, 
heeft de exclusieve vertegenwoordiging voor 
de Benelux gekregen van de Mitsubishi 
Heavy Industries te Japan.
Tevens zal Samofa de totale service voor 
de geleverde M HI motoren in dit gebied 
voor zijn rekening nemen.
W at de M H I motoren betreft, zal Samofa 
de nadruk leggen op de snellopende die
selmotoren. Deze worden gebouwd in 2-, 
4- en 6-cilinder lijn- en 6-, 8- en 12-cilin- 
der V-motoren.
Het vermogensgebied dat men gaat be
strijken ligt tussen de 12 en 780 pk bij toe
rentallen van 1200 t/m  3000 om w /m in.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor het Doctoraal examen 
Metaalkundig ingenieur
S. H. van den Brink, U trecht (met lof); 
J. C. Dupré, Rotterdam ; R. H. van Leeu
wen, Delft; J. W. van Lingen, Delft.

Geslaagd voor het Doctoraal examen 
Scheepsbouwkundig ingenieur
G. Figee, Delft.

Mededeling van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Met ingang van 20 februari 1972 is het 
telefoonnum m er 62 43 21 van het departe- 
mentsgebouw Plesmanweg 1-6 te ’s-G ra
venhage, waarin behalve de departem entale 
afdelingen zijn gehuisvest: het D irectoraat- 
Generaal van Scheepvaart; het D irectoraat- 
Generaal van het Verkeer; de Rijkslucht
vaartdienst; de Scheepvaartinspectie; het 
Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen en 
het bureau van de Rfjkshoofdinspecteur 
van het Verkeer voor Overheidsdiensten 
gewijzigd in 74 74 74.
Het is nu tevens mogelijk, zonder tussen
komst van de telefoniste, rechtstreeks te 
telefoneren met alle medewerkers bij het 
ministerie (zgn. doorkiesmogelijkheid).
In dat geval dient te  worden gedraaid 74 
— eventueel voorafgegaan door het net
numm er 070 —  en vervolgens de 4 cijfers 
van het toestelnum m er van de betrokken 
am btenaar.

New list of type approved control and 
electrical equipment
Lloyd’s Register has extended the scope 
of its „List of Type Approved Instru
ments and Control Equipm ent’ and the 
1972 edition, published recently, contains 
an additional section devoted to type ap
proved electrical equipment. The booklet 
contains details of those items of control 
and electrical equipment for which Lloyd’s 
Register has granted its Certificate of 
Approval.
The new section on approved items of 
electrical equipm ent includes details of 
contactors, m otor starters and therm al re
lays. The addition of o ther types of 
equipm ent is envisaged in future editions. 
In the Control Equipm ent section, there 
are now over fifty m anufacturers from a 
num ber of countries. The equipment in
cludes alarm , m onitoring, control and fire 
detection systems; level, pressure and tem
perature switches; controllers, pressure gau
ges, recording and indicating instruments, 
solenoid valves and transm itters.
The Certificate o f Approval is granted for 
compliance w ith L loyd’s Register’s Envi
ronm ental Test Specification, which is gi
ven in Appendix 1 of the List. This Spe
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cification states minimum standards for type 
approval of control and electrical equip
ment intended for installation in ships and 
simulates conditions encountered in ser
vice at sea.
Equipment under test is required to 
function satisfactorily in specified condi
tions of power supply fluctuation, vibra
tion, dry heat, humidity and inclination, 
and additional tests may be required de
pending on the particular use of the equip
ment. The equipment is also tested to en
sure that it conforms with an appropriate 
national or international standard or with 
the m anufacturer’s stated specification. 
Copies of the “List of Type Approved C on
trol and Electrical Equipm ent (1972)’ are 
available on request from Lloyd’s Register, 
P.O. Box 701, Rotterdam.

Lloyd’s adviseert ook bij vergroten en 
moderniseren van schepen
Een van de nieuwe diensten van Lloyd’s 
Register of Shipping is het voorbereiden 
van de specificaties voor inschrijvingen bij 
reders die van plan zijn bestaande sche
pen te laten verbouwen voor tweeledig ge
bruik e n /o f het vergroten van het draag
vermogen. Zo heeft men kortelings de m o
gelijkheid onderzocht van het verlengen en 
verbouwen van een bestaand 24.300 tons 
dw ertsschip van een Europese reder voor 
het vervoeren van erts è f  olie.
De reder verlangde een specificatie voor 
de verbouwing, welke tot een maximum 
draagvermogen zou leiden èn hem in staat 
zou stellen met het verbouwde schip over
al ter wereld ruwe olie te vervoeren met 
de mogelijkheid van erts als retourlading. 
E r moest ook in voldoende ballast-capa- 
citeit worden voorzien.
De reder kreeg van Lloyd's Specification 
Services een rapport en vijf basis-metho- 
den voorgelegd om het gestelde doel te 
bereiken. De reder koos er twee uit en op 
basis daarvan heeft Lloyd’s toen de spe
cificatie voor de inschrijving geformuleerd. 
Beide voorstellen betreffen de bouw van 
een geheel nieuwe sectie van 26,40 meter 
lengte, bestaande uit twee zijtanklengten 
en een m idden-ruim /tank, welke midscheeps 
van de bestaande scheepsromp zou wor
den tussengelast. Beide voorstellen behel
zen de vergroting van het draagvermogen 
met ca. 5000 ton en van de inhoud van de 
zijtanks met 173.000 kubieke voet; de ruim- 
inhoud zou 77.000 kub.vt. groter worden 
tot een totaal van 568.000 kub.vt.
Als olietanker zou het verbouwde schip 
ongeveer 23.500 ton ruwe olie kunnen ver
voeren; iets meer dan 80 procent van het 
maximum draagvermogen. Als ertsschip 
zou het maximum draagvermogen van
29.000 ton kunnen worden bereikt bij een 
stuwagegraad van ruim 19,5 kubieke voet 
per ton.
Berekeningen bevestigden dat met de be
staande voortstuwingsinstallatie slechts een 
gering verlies aan snelheid als gevolg van 
de verlenging zou ontstaan. In  de speci
ficatie is ook voorzien in de extra machines 
voor de ladingbehandeling en de verwar
ming.
In andere gevallen heeft Lloyd’s Register 
eveneens technische adviezen gegeven bij 
het voorbereiden van een bouw- of ver- 
bouwingscontract, daarbij inbegrepen de 
voorbereiding van een ontwerp beschrij
ving en specificatie naar de eisen van de 
reder, en technische beoordeling van of
fertes. Over de gehele wereld voorziet 
Lloyds in technisch toezicht — van jaa r
lijkse dokbeurten namens de reder, tot en 
m et volledige begeleiding van de bouw 
van nieuwe tonnage van de eerste lasnaad 
to t de dag van oplevering.

Nederlands Instituut voor 
Efficiency, ’s-Gravenhage
Congres over Produktie en Onderhoud
Mr. E. H. Toxopeus, Commissaris der Ko
ningin in de provincie G roningen opent 
op 19 april a.s. het congres over „Pro
duktie en O nderhoud”. D it congres wordt 
georganiseerd door de bij het Nederlands 
Instituut voor Efficiency aangesloten 
NVDO, Nederlandse Vereniging voor Doel
matig Onderhoud en N PL, Nederlandse 
Vereniging voor Produktieleiding, op 
woensdag 19 en donderdag 20 april a.s. 
in de Martinihal te Groningen.
D oor middel van korte inleidingen en dis
cussies zal worden aangetoond dat een goe
de samenwerking tussen „Produktie” en 
„Technische Dienst” noodzakelijk is. U it
eengezet wordt hoe deze samenwerking or
ganisatorisch kan worden gerealiseerd. De 
inleiders zullen diverse aspecten hiervan 
behandelen, w aarna in de discussies nader 
ingegaan kan worden op vragen uit de 
praktijk.
Behandeld worden o.m. de onderwerpen:
— „O nderhoud en Produktie”, door B. de 
H eer (Kon. Nederlandse Hoogovens en 
Staalfabrieken N.V.)
—  „Organisatorische problemen in de in
dustrie; verleden en toekom st", door prof. 
ir. J. in ’t Veld (T.H. Delft)
— „Mensen in spanning", door drs. G. W. 
Segers (Kon. Luchtm acht)
—  „Budgettering", door ir. E. M. Rinkel 
(Raadgevend Bureau Ir. B. W. Berenschot 
N.V.)
— „De verhouding tussen Produktie en 
Onderhoud”, door prof. drs. A. A. Kamp- 
fraatn (Landbouw Hogeschool Wagenin- 
gen)
— „Spanningsbronnen bij diverse organi
satievormen" door prof. ir. C. Boter (T.H. 
Eindhoven).
Aanmelding en nadere inlichtingen, en vol
ledig program m a te verkrijgen bij: NIVE, 
Parkstraat 18, ’s-Gravenhage, tel. 070- 
61 49 91, toestel 07.

Verolme aanvaardt AUTOKON 
computer-systeem
Shipping Research Services in Oslo heeft 
kortelings twee contracten gesloten, welke 
het N oorse E(lectronic) D(ata) P(rocessing) 
systeem A UTOKON een overheersende 
positie zullen geven in de Nederlandse 
scheepsbouw. IH C  H olland heeft als eerste 
het A UTOK ON  systeem verkozen, en is 
nu gevolgd door Verolm e Verenigde 
Scheepswerven ten behoeve van de werven 
in Rozenburg, Amsterdam (NDSM), AI- 
blasserdam, Heusden, Cork en Rio de Ja- 
neiro.
Het systeem zal het eerst op de werf in 
Rozenburg worden geïnstalleerd, w aar tot 
dusver als enige binnen het concern nume
riek bestuurde snijbrandm achines worden 
gebruikt. De andere werven gaan nu van 
het begin af aan AUTOKON gebruiken, 
hetgeen mogelijk is omdat de numeriek be
stuurde tekenm achine de door AUTOKON 
opgewekte resultaten kan checken als te
keningen schaal 1 : 10. Deze tekeningen be
sturen optisch het op schaal 1 :10  snij- 
branden, o f ze kunnen worden gebruikt 
bij het aftekenen in een optische toren. 
A UTOKON reikt echter aanzienlijk verder 
dan het eenvoudig produceren van ban
den voor snijbrandmachines. AUTOKON 
is een systeem voor autom atisch ontwik
kelen, opslaan en weergeven van gege
vens gedurende de ontwerp-, voorbereiding
en produktie-fazen in de scheepsbouw, met 
de nadruk op het werken met gegevens 
met betrekking to t staal.

AUTOKON wordt op een grote com
puter in N ederland geïnstalleerd, waartoe 
de gebruikers bij Verolme toegang krijgen 
tot de program m a’s via eindaansluitingen 
op de werf, welke door telefoonlijnen zijn 
verbonden met de computer.
Deze operationele procedure wordt toege
past door Shipping Research Services in 
het eigen kantoor in Oslo.
Hoe groter de computer, des te beter is 
in het algemeen de kosten/baten verhou
ding en des te sneller de weergeving. Eind- 
puntbehandeling is daarom een aantrekke
lijk alternatief, zowel voor werven die 
moeite hebben met aanpassen van het sys
teem op hun huis-computer en voor die, 
welke zelf geen com puter hebben.
De bovengenoemde SRS-contracten zijn het 
resultaat van twee jaa r onderhandelen, een 
toestand welke is te vergelijken met hetgeen 
zich in 1969 heeft afgespeeld met drie 
Britse werven, ondanks aanzienlijk ontwik
kelingswerk in het eigen land.

Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 
’s-Gravenhage
Verschenen is Stichtingspublikatie nr. 10:
Barge carriers, som e technical, economie 
and legal aspects.
Deze publikatie, in de Engelse taal, be
handelt de intrede van het „barge carrier” 
.systeem, waarbij binnenvaart-bakken of 
-lichters aan boord van dragerschepen 
overzee worden vervoerd. Deze lichters 
bevaren overigens, in duwkonvooien, de 
grote rivieren.
De technische en economische beschou
wingen omvatten o.a.:
—  Hoe kunnen de kosten van integraal 
transport worden verminderd.
—  Welke barge carrier systemen bestaan 
reeds en welke zijn in ontwikkeling?
—  Voor- en nadelen van het systeem.
— Financiële aspecten.
— Marktbeschouwingen.
—  Plaatskeuze van terminals.
— Bepaling van het aantal ligplaatsen.
— D uwvaart op de Rijn.
In het juridische deel worden vragen be
handeld als:
—  Wat is de zakenrechtelijke positie van 
de lichter?
—  Welk recht is van toepassing op de 
overeenkomst tussen koopman en vervoer
der: zeerecht, zeerecht en binnenvaartrecht, 
of een internationale conventie?
— W at is de invloed van het economisch 
ordeningsrecht?
— Welke havenrechten kunnen worden ge
heven in de haven van Rotterdam?
— Welke papieren zijn nodig om met de 
lichter in Europa te varen?
— W anneer begint en eindigt de vervoer- 
dersaansprakelijkheid?
— Welke consequenties heeft het barge 
carrier vervoer voor het connossement?
— Is de lichter aan dek van het m oeder
schip te beschouwen als deklading?
Deze publikatie kan van belang worden 
geacht voor een ieder die met zeetransport 
te maken heeft, zoals vervoerders, expor
teurs, reders, scheepsbouwers, haven-, ri
vier- en andere overheidsdiensten, juristen 
in het scheepvaartbedrijf enz.
De publikatie kan worden verkregen door 
overmaking van ƒ 20,— op gironr. 1609900 
van de Stichting Toekomstbeeld der Tech
niek, Prinsessegracht 23, ’s-Gravenhage, 
onder vermelding van „Publikatie nr. 10”, 
of, bij afhalen, tegen contante betaling van 
/  18,—
De Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 
in 1968 opgericht door het Koninklijk In 
stituut van Ingenieurs, heeft als doel het 
bestuderen van toekomstige technische ont-



wikkelingen in een aantal terreinen die van 
groot belang zijn voor de Nederlandse sa
menleving, zoals verkeer en vervoer, ener
gievoorziening, milieuzorg, communicatie, 
gezondheidszorg, voeding enz.

Stichting Nederlands Corrosie Centrum,
Delft
Verschenen is het verslag over het jaar 
1970 van de Stichting N ederlands C orro
sie Centrum . Behalve over de werkzaam
heden van het NCC zelf zijn hierin ook 
gegevens opgenomen over de activiteiten 
■van in de Stichting vertegenwoordigde 
instanties, alsmede een lijst van in de ver
slagperiode verschenen Nederlandse publi- 
katies op het gebied van corrosie.
A an belangstellenden die dit verslag niet 
hebben ontvangen wordt zo lang de voor
raad strekt op verzoek een exem plaar toe
gezonden. Aanvragen kunnen worden ge
richt aan het Secretariaat van het NCC, 
Postbus 203 te Delft.

Nieuwe opdrachten
Hollandsche Aanneming M aatschappij nv, 
werkmaatschappij van HBG, heeft van de 
havenautoriteiten in W ilhelmshaven (W- 
Dld.) opdracht verkregen voor het onder
houd van de Jade in 1972.
Met dit project, w aarop onder andere de 
sleepzuiger P. C. S. van Haltem  zal w or
den ingezet, is een bedrag van ƒ 14.000.000 
gemoeid.
Een deel van het werk zal aan H ochtief 
A.G. te Essen worden uitbesteed.

Tewaterlatingen
28 Januari 1972 is met goed gevolg te wa
ter gelaten de grindzuiger Deepstone, 
bouwnum m er CO. 796 van 1HC Smit N.V. 
te Kinderdijk, bestemd voor W estminster 
Gravels Ltd. te Southampton. 
Bovengenoemde zuiger is het grootste schip 
dat tot nu toe speciaal voor de grind- 
winning op zee werd ontworpen. Het grind 
kan vanaf een diepte tot 36 m opgezogen 
worden. H et lossen geschiedt met behulp 
van twee grijpers, die het grind op een 
lopende band installatie storten. Deze 
brengt het grind naar de wal. 
Hoofdafm etingen zijn: lengte 100 m, breed
te 20 m, holte 9,60 m.
In deze zuiger wordt geïnstalleerd een 4- 
takt, enkelwerkende W erkspoor-m otor van 
het type 12 TM  410 met een vermogen 
van 6600 pk bij 530 om w /m in.
De grindzuiger Deepstone wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor 
de klasse: I  3 /3  E »J* Drague porteuse de 
déblais —  H aute mer.

Op 21 februari 1.1. heeft bij de N.V. Scheeps
werf en M achinefabriek „De Biesbosch - 
D ordrecht” de tewaterlating plaats gevon
den van het m otorschip A dor dat onder 
bouwnum m er 583 in aanbouw is voor re
kening van de m.s. A dor Reederei & Schif- 
fahrts G.m.b.H. K.G. te Aschendorf.
De naamgeving en de tew aterlating werd 
verricht door mevrouw R. Tappe, echt
genote van de directeur van de N orddeut- 
sche Landesbank te Hannover.

De A dor  is een dubbelschroefs zeeschip van 
het shelterdeck type met een laadverm o
gen van ongeveer 2100 ton, bestemd voor 
het vervoer van trailers en personenauto’s 
en heeft de volgende hoofdafmetingen: 
lengte over alles 98 m, lengte tussen de 
loodlijnen 87,15 m, breedte 15,70 m, holte 
tot shelterdeck 8,60 m, holte tot hoofd
dek 3,90 m, diepgang, geladen 3,85 m.
Het schip zal via Lohm ann en Stolter- 
foht reductiekasten worden voortgestuwd

door twee direct om keerbare M.W.M. die
selmotoren, type TBD 501-8U, elk met een 
vermogen van 2700 pk bij 450 omwentelin
gen per minuut, die het schip een snelheid 
zullen geven van 15 knopen (circa 28 km 
per uur). Om bij lage snelheden goed te 
kunnen manoeuvreren is in het voorschip 
een dwarsscheeps geplaatste boegpropellor 
met een vermogen van 350 pk aangebracht. 
De A dor  is niet voorzien van laadgerei; 
de „lading”, die kan bestaan uit 50 trailers 
met een gewicht van 30 ton en 75 per
sonenauto’s, wordt aan boord gereden over 
kleppen die ter hoogte van het hoofddek 
in voor- en achterschip zijn aangebracht. 
Voor de personenauto’s, die in het onder
ruim zullen worden vervoerd, is een afrit 
gebouwd van het hoofddek naar de tank- 
top. Deze scharnierende afrit wordt tij
dens de vaart hydraulisch omhoog gedrukt 
en sluit dan het onderruim  w aterdicht af.
De tw aalf m eter lange trailers kunnen op 
het hoofddek en op het shelterdeck wor
den geparkeerd. Zij worden naar het shel
terdeck getransporteerd op een hydraulisch 
aangedreven liftplatform  met een hefver
mogen van 40 ton, dat in zijn hoogste stand 
zorgt voor een waterdichte afsluiting van 
het shelterdeck.
D oor deze bijzondere lading wijkt de in
deling van de A dor  sterk af van het voor 
moderne zeeschepen gebruikelijke patroon, 
w aardoor het schip een zeer opvallend 
silhouet krijgt.
Het vier verdiepingen hoge dekhuis, w aar
in de verblijven voor de 22 bemanningsle
den en 12 chauffeurs worden ondergebracht, 
is ver naar voren geplaatst en beschermt 
de aan dek staande trailers tegen over
slaande golven.
De m otorkam er bevindt zich in het achter
schip en is toegankelijk via twee smalle 
dekhuizen aan weerszijden van het shelter
deck. Op elk van deze dekhuizen wordt 
een schoorsteen geplaatst.
In de afbouwperiode na de tewaterlating 
zal het schip nog worden voorzien van de 
modernste elektronische apparatuur, w aar
onder radar, gyrokompas, autom atische pi
loot en echolood.

Proeftochten
Op 12 februari 1972 heeft de proefvaart 
plaats gevonden van het m.s. R udo lf S, 
bouwnum m er 37, dat gebouwd is door de 
N.V. Scheepswerf & Reparatiebedrijf „Har- 
lingen” te Harlingen, voor rekening van 
Rederij Schepers te Elsfleth.
De voornaam ste gegevens van het schip 
zijn: lengte over alles 87,75 m, lengte tus
sen loodlijnen 78 m, breedte op spant 
11,85 m, hoogte tussendek 5,19 m, hoogte 
hoofddek 7,55 m, diepgang 5,34 m, snel
heid 13 kn., brt. 999, dw 2600 ton.
In de m otorkam er staat opgesteld een 
M W M -motor van 2400 p.s.

Verkochte schepen
Het s.s. Overijsel, groot 8364 brt, gebouwd 
in 1946, van de Kon. N edlloyd N.V. te 
Rotterdam , is voor sloop naar Taiwan ver
kocht en inmiddels opgeleverd. Het m.s. 
M eike, groot 500 brt, gebouwd in 1961, 
een koelschip van H. Pinkster te  G ronin
gen, werd naar Frankrijk verkocht.
H et m.s. Spes Major, groot 499 brt, ge
bouwd in 1948, van L. Bergsma en G. Lei- 
ninga te Delfzijl, is naar Griekenland ver
kocht en herdoopt in lonian Sky.
H et m.s. Eddystone, groot 475 brt, ge
bouwd in 1954, van Gebrs. Schothorst te 
G roningen, is naar Engeland verkocht. Dit 
schip blijft onder dezelfde naam  in de 
vaart. De verkopen kwamen tot stand 
door bemiddeling van M aritiem  Bureau J.
E. den Brave te Amsterdam.

Oprichting Skibsteknisk Selskab
In navolging van vele andere landen is 
er nu ook in Denemarken een vereniging 
voor scheeps- en scheeps-machinebouw op
gericht, het „Skibsteknisk Selskab”, w aar
van alle Deense deskundigen op deze ge
bieden lid kunnen worden. Het initiatief 
is uitgegaan van de G ruppen av Frie Skibs- 
teknikere, Skipsgruppen, Dansk Ingeniör- 
forening, Skibsteknisk Gruppe, Ingeniör 
Sammenslutningen en Söfartsteknisk Fore- 
ning, met als doel de gemeenschappelijke 
belangen te behartigen. Ook w ordt ge
streefd naar samenwerking en uitwisseling 
van ervaringen met buitenlandse scheeps- 
technische instituten en verenigingen.

N IE U W E  U IT G A V E N
M aritieme Encyclopedie, deel 4 (Kaa- 
Luc), onder redactie van: J. van Bey- 
len, P. A. de G roote, Anthony van 
Kampen, J. A. M. Kramer, L. L. van 
M ünching, W. P. L. Spruit ( t)  en A. 
de Vos. Uitgave van C. de Boer Jr., 
Bussum; afm. 17 X 24,5 cm, 319 pag.; 
prijs gebonden ƒ 72,50.

Van de inmiddels grote bekendheid gekre
gen hebbende M aritiem e Encyclopedie is 
thans deel 4 verschenen, waarvan inhoud 
en uitvoering wederom op hetzelfde hoge 
peil staan, als bij de vorige delen het geval 
was. Ook nu is het werk verlucht met 
zeer vele foto’s, tekeningen, schetsen, gra
fieken, etc. die een duidelijke illustratie en 
toelichting op de in de tekst behandelde 
onderwerpen geven. Kortom : het is weder
om een genoegen de encyclopedie te raad
plegen.
De inmiddels gestegen kosten hebben de 
uitgever genoodzaakt, de prijs enigszins te 
verhogen, liever dan het in een verlaging 
van de kwaliteit van de uitvoering te zoe
ken, hetgeen een juist besluit moet worden 
geacht.

Ir. J. N. J.

Kunststoffen, door ir. J. F. Kohlwey. 
Verschenen bij: N.V. U itgeversm aat
schappij Agon Elsevier te Amsterdam. 
258 blz. Afm. 14 X 22,5 cm. Prijs 
ingenaaid: f  36,— .

Om in de doolhof van de kunststoffen de 
weg te vinden is het nuttig over een gids 
te beschikken. H et onderhavige werk wil 
zo’n gids zijn en beoogt mede de aandacht 
te vestigen op de vele moeilijkheden en 
mogelijkheden, die de kunststoffen bieden. 
Doelbewust is hierbij de inhoud beperkt 
tot de meer fundam entele achtergronden, 
en wordt voor de toepassingen zoveel 
mogelijk naar de betreffende vakliteratuur 
verwezen.
D e nadruk is dan ook gelegd op het geven 
van een inzicht in het hoe en waarom 
van de kunststoffen, waarbij de exacte fei
tenkennis bij de grondstoffenleveranciers 
m oet worden verkregen. In een 13-tal 
hoofdstukken (die veelal ieder voor zich 
een afgerond geheel vormen) wordt het ge
hele terrein in vogelvlucht bestreken: In
leiding; Algemene begrippen; Therm oplas
tische kunststoffen; Therm ohardende kunst
stoffen; Rubbers; Siliconen; Vormgeving 
van therm oplastische kunststoffen; V orm 
geving van therm ohardende kunststoffen; 
Vormgeving van gewapende kunststoffen; 
Kunststofeigenschappen die voor de con
structeur van belang zijn; Herkennen en 
kerven van kunststoffen; Lijmen, verven 
en vernissen; De economische betekenis 
van kunststoffen. Een literatuurlijst en een 
trefw oordenregister besluiten dit interessan
te en fraai uitgevoerde werk. G aarne aan
bevolen!

Ir. J. N. J.
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ISOLATIE
Leverancier van alle isolatie
materialen voor Scheepvaart 
en Industrie 

Gespecialiseerd in uitvoering 
van alle isolatie- en 
isolatieplaat w erkzaam heden

isolatie;

D E  B O E R  N .V .
ISOLATIEMATERIALEN

AMSTERDAM -  CRUQUIUSWEG 118 - T E . 020 354001
ROTTER D AM -  VAN P O T T U M S T R A A T  19 -  TE . 010 292333
GRONINGEN - T U R F S I N G E L  1 7 1 7 a  - T E . 050 31441
EINDHOVEN -  HASTELW EG 79 -  T E . 040 66231
ENSCHEDE - W I L H E L M IN A S T R A A T 5 6 - T E .05420 18662
SNEEK -  Ie  O OSTER KAD E 29 - T E .05150 2336

A N K E R - M E E R  L I E R E N
VOOR BOOREILANDEN EN 
SUPPLYSCHEPEN

•  HYDRAULISCH, DIESEL OF 
ELECTRISCH GEDREVEN

•  TREKKRACHT METING

•  AFSTANDBEDIENING

V O O R  S P E C I A L E  L I E R E N

N.V. MACHINEFABRIEK 
„IJMUIDEN”
POSTBUS 28 
I J M U I D E N  HOLLAND
TEL. 0 2 5 5 0 -1 2 7 4 8  
TELEX 41315

Lid RIJN-SCHELDE-VEROLME Groep

VAN INGEN
AMSTERDAM-ROTTERDAM

£ SUPERSPARK IMPORT
S P U I S T R A A T  9 -  A M S T E R 0 A M - C » T É l E F O O N ; O  2 0 - 2 3 7 3 7 1

AMSTERDAM O O S T E L I J K E  H A N D E L S K A D E  4B 
T E L E F O O N  020-2247 98/228615

ROTTERDAM GEYSSENDORFFERWEG 46 
( W A A L H A V E N )  TELEFOON 010-290825 /295597

PIJPLEIDINGEN;  

KOELERS;

SPIRALEN KOPER-STAAL-CUNIFER 

P R O D U K TIE -B U IG W E R K ;  

ARG ON -AR C-LASW ER K;  

FILTERS

Moderne Reparatie-inrichting
Reeds meer dan 

4 0  ja a r  een bekende 
naam in Scheepvaarfkringen

VERSTELBARE LAR SSO N  H A N D R U I M E R S

1 n
Type A: verstelbaar van 7.60-60.00 mm. Type B: met 
geleider, verstelbaar van 9.30-60.00 mm. Een pre- 
cisiegereedschap voor snel en efficiënt gebruik. 
Ring tussen moeren en messen om beschadiging te 
voorkomen. Losse onderdelen steéds in voorraad.

Ook leverbaar in sets.
V R A A G T  V RI J A I J J V E N D  A L L I  G I W I N S T I  I N L I C H T I N G E N

M e rk e n  m e t  een  w e re ld n a a m  w o rd e n  g e ïm p o rte e rd  d o o r

SUPERSPARK ^  IMPORT

A 26


