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Tankerreders, quo vadis?

D c tankv rach tenm ark t die to t voor kort 
een peil had bereik t dat in de na-oorlogse 
jaren  nog m aar zelden is geëvenaard, 
onderv ind t thans de eerste repercussies 
van de in ternationale encrgic-crisis. H et 
is zoals politici en econom en het de 
laatste tijd al enkele m alen hebben ver
klaard: e r  is een absolute ken tering  ge
kom en in de lijn die voor diverse lan 
den ter wereld to t een absoluut record 
in de w elvaart leek te  leiden: w at to t 
voor kort geweest is kom t niet terug, 
m isschien wel nooit m eer.

Zo is het ook gesteld in de w ereld van 
het vervoer van de ruw e vloeibare ener
gie. In de eerste helft van dit ja a r  —  
trouw ens ook in het gehele vorige jaar 
—  was elke investering in tankerru im te 
een bijzonder lucratieve aangelegenheid.

H et is m ede d aa rd o o r d a t o liem aat
schappijen en onafhankelijke tan k erre 
ders zich hebben laten  verleiden to t het 
bestellen van de zogenaam de V L C C ’s en 
U L C C ’s (voor de niet ingewijden resp. 
„V ery L arge” en „U ltra  Large C rude 
C arrie rs” ), w aarbij vooral in de laatste 
categorie die officieus rond  de 320.000 
dw t begint, ongekende tonnages zijn ge
noem d. D e beide „G lo b tik ” -tankers van 
ruim  420.000 ton spannen op het ogen
blik de kroon, m aar in F rank rijk  w or
den reeds tankers van 500.000 ton ge
bouw d, en een o rder voor een schip van
700.000 ton  is op het laatste ogenblik 
afgesprongen, om dat de grote Japanse 
scheepsw erven liever hun nieuwe bouw- 
faciliteiten willen benu tten  voor een ge
stroom lijnde p ro d u k tie  van de schepen 
van „slech ts” 400.000 ton.

M et dc vooru itz ich ten  voor het oliever- 
voer zoals deze in de aanvang  van dit 
ja a r  w aren, m ocht geen enkele zichzelf 
respecterende tan k erred er verzuim en om 
deze kans op een rendabele investering 
te missen. E r is wel eens gezegd, dat 
de m ark t en de vrachten  zo gunstig w a
ren, d a t de kosten voor een dezer m am 
m oeten in de 300.000-plus serie e r  met 
slechts enkele rondreizen  op de P erzi
sche G o lf „u itgevaren” konden w orden. 
T och  hadden  de reders zorgen.

In de eerste p laats w as de „ ru sh ” naar 
de zeer grote ca rrie r zo indrukw ekkend 
gew eest, da t geen w erf te r w ereld m eer 
levertijden kon garanderen  vóór m edio 
1977. M aar de reders w aren bijzonder 
ongeduldig en w ilden m eteen al in deze 
w instgevende trade. V oor som m igen was 
d it de reden om  links en rechts bestaande 
tonnage te charteren , w aarbij zeker geen 
geringe huurprijzen  w erden betaald. A n 
deren , zoals de N oorse reder H ilm ar 
R eksten w ensten niet te w achten  to tdat 
een d er w erven eindelijk eens een hel- 
lingreservering besch ikbaar had, en be
sloten . . .  om  zelf een w erf te  bouw en. 
O verigens is d it nogal drastische plan 
van Reksten w aarschijnlijk  onu itvoer
baar, om dat de N oorse regering er een 
stokje voo r stak.

Reksten w ilde een w erf bouw en w aarin 
gelijktijdig kon w orden gew erkt aan de 
tanker die hij „o p tim aal” noem de —  
hoogstw aarschijnlijk  ook een schip in de 
U LC C -klasse —  m aar hij kwam in co n 
flict m et S tord, een van de werven, aan 
gesloten bij de A ker G roep , die zich bij 
dc N oorse regering beklaagde, en ken
nelijk hier gehoor vond, over w at zij on 
eerlijke concurren tie  noem de.

De zorgen van de tankerreders lagen 
ech ter ook op een ander terrein . M et de 
investering op vrij lange term ijn m oest 
m en riskeren, d a t dc m ark t tegen de 
tijd dat het schip w erd opgeleverd in el
kaar was gestort. U it de aa rd  der zaak  
zijn dat de gew one bedrijfsrisico’s die 
elke op in te rnationaal terrein  w erkende 
„ship o p e ra to r” in zijn beleid m oet in 
calculeren. Toch w aren de algem ene ten 
densen in  de vervoersm ark t to t aan het 
begin van dit ja a r  u ite rm ate  gunstig, ook  
op lange term ijn. D eskundigen, zoals de 
m akelaarsbureaus van Jacobs en Davies 
& N ew m an, w aren althans op lange te r
mijn niet uitgesproken pessimistisch.

N iettem in, de eerste indicaties van de 
naderende m oeilijkheden w aren er in de 
eerste zes m aanden  van dit ja a r  al volop 
geweest. D e O lieproducerende L anden 
—  de zogenaam de O P E C -groep  —  w a
ren al geruim e tijd schoksgew ijze bezig 
geweest om de prijzen voor de ruw e olie 
aanzienlijk  op  te voeren. D it verschijn
sel, alsm ede de telkens w eer opduikende 
dreigem enten (ten dele ook uitgevoerd) 
om  a) de olie-exploitatie te  nationaliseren, 
en  b) te  beschikken over een eigen tan- 
kervloot, m oeten  de vervoerders op zijn 
m inst to t nadenken  hebben gestem d.

V ooral de w ens van de O PE C -landen  
om  over een eigen vloot te beschikken, 
m oet niet licht w orden beoordeeld. D eze 
wens leeft vooral onder de A rabische 
o lie-exporterende landen, m aar niet a l
leen daar. O nlangs nog kondigde V ene
zuela een soortgelijk  p lan  op lange 
term ijn aan. D e aanw ezigheid b innen  e n 
kele ja re n  van een om vangrijke O PE C - 
vloot zal een belangrijke terugslag heb
ben op de v rach tinkom sten  van w at m en 
de trad itionele carriers m ag noem en, 
vooral om dat m en ervan uit m ag gaan, 
dat in de landen  w aar de olie w ordt 
gew onnen, de belading van ruw e olie in 
O P E C -tankers p rio rite it zal krijgen. D e 
w ereldschecpvaart kent im m ers —  d en 
ken wij bijvoorbeeld aan  de lijnvaart —  
helaas genoeg voorbeelden van dit soort 
vlagdiscrim inaties.

Een im ponderab ilium  van geheel andere  
aard  w as de vraag in hoeverre  de ruw e 
olie rond de ja ren  1980 —  w anneer de 
pas bestelde U L C C ’s dus nog m aar 
net aan  het begin van hun  loopbaan  toe 
zouden  zijn —  nog  altijd  bovenaan  de 
vervoerslijst zou staan. M et andere  w oor
den in w elke m ate zou de geleidelijke 
overschakeling van de ene energiebron 
op de andere (aardgas, kernenergie)

rond de ja ren  tach tig  van invloed zijn 
op de dan aanw ezige kollossale wereld- 
tankerv loo t m et h aa r re la tie f hoge p er
centage van zeer grote schepen. (Fearn- 
ley & E ger berekenden onlangs dat van 
de 95 in de eerste helft van dit ja a r  be
stelde tankers, de gem iddelde deadw eight 
per schip al boven de 300.000 ton  lag!).

O ok in deze ontw ikkeling zijn in de 
loop van het jaar, en al lang vóór de 
olie-crisis, zeer veel aanw ijzingen ge- 
geweest. D it bleek o.m . uit het toene
m ende aan ta l bestellingen voor schepen 
van vloeibaar gas (de L N G -carriers), 
een vervoersm ark t, die zo gunstig leek, 
d a t zelfs diverse gro te  lijnvaartm aat- 
schappijen al aanzienlijke investeringen 
hebben gedaan, niet alleen om  de nood 
zaak  to t diversificatie van hun  bedrijf te 
onderstrepen , m aar lou ter om dat het gas- 
vervoer het energievervoer van de toe
kom st scheen te w orden.

H et is in dit opzich t niet zonder bete
kenis, da t h e t enige land  in de A rab i
sche w ereld, w aar to t op dit ogenblik 
zeer g ro te gasvoorkom ens zijn gecon
sta teerd  —  Algerije —  al op ru im e schaal 
is overgegaan to t het sluiten van ver- 
voerscon tracten  over een groot aantal 
jaren , en d it m ede m et steun van om 
vangrijke in ternationale  consortia. Is dit 
m isschien m ede ingegeven doo r de over
weging da t zelfs het M idden-O osten  over 
een ja a r  o f acht, tien, zeker niet m eer de 
g ro te  energie-leverancier van A m erika en 
W est-E uropa zal zijn?

B elangrijker voor de reders (en m et hen 
de doorvervoerders, de havenbesturen , de 
scheepsw erven, en de consum enten) is 
ech ter de vraag w at er m et die enorm e 
tankerv loo t zal gebeuren, w anneer de le 
veranties van ruw e olie voo r een aantal
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jaren worden beperkt. N u reeds is deze 
vloot een molensteen die het evenwicht 
tussen vraag en aanbod van vervoers
ruim te in ernstige m ate verstoort. M och
ten de naties er inderdaad niet in slagen 
om de oude status-quo te herstellen, dan 
wordt de situatie over enkele jaren, w an
neer de stroom  van thans bestelde 
U L C C ’s de werven zal verlaten, er al
leen m aar slechter van.
In sectoren anders dan olie zijn er voor 
de U LC C ’s zo goed als geen uitw ijkm o
gelijkheden. H et is ook niet denkbaar dat 
de kolossen gem akkelijk kunnen worden

N E D E R L A N D S  S C H E EP S ST U D 1E -  
C E N T R U M  T N O ,  D ELFT

Bespreking van de rapporten no. 
34 S, 35 S en 36 S, delen I, II en III. 
Ergonom ische studie betreffende de 
brug van Nederlandse koopvaardij
schepen, deel I 34 S: Ergonomiscre 
uitgangspunten, door de heren A. 
Lazet, H. Schuffel, J. M oraal, H. J. 
Leebeek en H . van Dam.

Voorwoord:
Efficiency en veiligheid vorm en de kern
punten van het m oderne scheepvaart
verkeer, dat in toenem ende m ate w ordt 
geconfronteerd m et ontwikkelingen, 
welke in m eerdere of m indere m ate de 
taak van de met scheepsnavigatie belaste 
personen verzwaren. Als voorbeeld van 
deze ontwikkelingen kunnen w orden ge
noem d:
—  H et toenem end verschil in m anoeu

vreerbaarheid tussen de scheepstypen 
onderling, als gevolg van verschil in
o.a. hoofdafm etingen en snelheid.

—  De steeds grotere verkeersdichtheid.
—  Een beperkter vaargebied als gevolg 

van toegenom en scheepshoofdafm e- 
tingen.

—  De toenem ende exploitatie van de 
zeebodem in het bijzonder van de 
continentale plateaus.

—  Een en ander heeft to t gevolg dat vrij 
com plexe internationale en nationale 
regels w orden ingevoerd. Bovendien 
heeft het groeiend milieubesef to t 
gevolg dat steeds hogere eisen worden 
gesteld aan de veiligheid, en hierm ede 
aan de nauwgezetheid waarm ee navi
gatie w ordt bedreven.

—  H iertegenover staat de wens, om in 
verband met de sterk stijgende per
soneelskosten, het bem anningsaantal 
to t een m inim um  terug te  brengen.

Teneinde de taak van de met de navigatie 
belaste officieren zoveel mogelijk te ver
lichten is het van belang de relevante 
inform atie optim aal te  presenteren en 
bedieningsm iddelen optim aal te groe
peren en in te richten.
T e dien einde is ip 1972 een onderzoek 
aangevangen, in eerste instantie gericht 
op drie scheepstypen, nl.: grote tankers, 
containerschepen en m oderne vrach t
schepen.
D e eerste fase van het onderzoek heeft 
to t doel een patroon van norm en op te 
stellen voor het ontw erp van een scheeps
brug voor de genoem de scheepstypen. 
Om  de aanvang van het onderzoek niet

ingezet in de trades op landen w aar de 
oliekraan niet is dichtgedraaid. V oor het 
relatief geringe aantal van die gebieden 
is deze om vangrijke vloot zeker niet 
nodig.
V oor de oliem aatschappijen die de ex
ploitatie van een eigen vloot slechts als 
een deel van hun bedrijf bezien, rijst dan 
nog de vraag wat er moet gebeuren met 
de raffinaderijen, de term inals, de havens, 
de pijpleidingen. Recente uitspraken van 
topfiguren uit de grote oliem aatschappij
en hebben ons geleerd, dat men weliswaar 
zorgen koestert, m aar dat men ander-

te zeer te vertragen is hierbij uitgegaan 
van de huidige situatie m .b.t. navigatie 
apparatuur. Toekom stige ontwikkelingen 
zullen in een later stadium  zeker bij het 
onderzoek m oeten worden betrokken.
Dit rapport, deel 1, van een serie van 3, 
is een verzameling van ergonom ische 
uitgangspunten, welke kan dienen als 
naslagwerk bij het ontw erpen van een 
scheepsbrug.
In de tweede fase van het onderzoek zal 
een statische m ock-up —  dus zonder 
gebruik te m aken van een bu iten
beeld —  worden vervaardigd. H ierm ede 
kunnen proeven worden genom en met 
medewerking van groepen officieren en 
loodsen om de eerder genoem de norm en 
en aanbevelingen te  toetsen.
In de derde fase van het onderzoek w ordt 
gedacht aan een dynam ische m ock-up 
waarin een groot aantal in- en externe 
factoren welke van betekenis zijn voor 
het navigatie gebeuren, kunnen worden 
nagebootst.
D e vruchtbare sam enwerking bij de u it
voering van he t onderzoek en de to t
standkom ing van dit rapport, met afge
vaardigden van de K oninklijke N eder
landse Redersvereniging en met de 
auteurs, verenigd in de „stuurgroep 
navigatie” , wordt hierbij met dank ver
meld.

Deel II 35 S: Eerste resultaten van een 
vragenlijst, ingevuld door kapiteins, stuur
lieden en loodsen, door de heren J. 
M oraal, H. Schuffel en A. Lazet.

Voorwoord:
Bij het ontw erpen van een optim aal 
navigatie com plex zijn de meningen van 
de bij navigatie betrokken officieren 
m.b.t. brugindeling en uitrusting zeer 
belangrijk. Op een aantal onderdelen 
kunnen de meningen afhankelijk van e r
varing, opleiding en persoonlijke smaak 
van de bij de navigatie betrokken offi
cieren zeer verdeeld zijn.
Om een indruk te krijgen van heersende 
meningen m.b.t. een aantal onderw erpen 
verband houdende met het brugontwerp, 
is een vragenlijst samengesteld. Deze 
vragenlijst bestaat voor het grootste ge
deelte uit verklaringen welke zijn afge
legd door officieren, tijdens interviews 
welke zijn afgenom en gedurende een 
aantal korte reizen op N ederlandse koop
vaardijschepen.
D e vragenlijsten zijn ingevuld door kapi
teins en stuurlieden van enige grote

zijds ervoor moet waken de zaken niet te 
veel te dram atiseren. Dit is een gezonde 
redenering, want met een paniek is het 
bedrijfsleven en het publiek in het geheel 
niet gebaat. In hoeverre echter een ver
klaring, thans in novem ber 1973 gedaan, 
nog haar w aarde zal behouden in een 
tijd en in een wereld waarin plotseling 
alles in een politieke en econom ische 
stroom versnelling terecht is gekomen, dat 
is de grote vraag die wij ons mogen 
stellen, en w aarop geen mens een zin
nig antw oord kan geven.

(JJ)

Nederlandse rederijen en door loodsen. 
H et resultaat van dit onderzoek zal een 
nuttige aanvulling zijn van de resultaten 
verkregen in het eerste deel van het 
onderzoek welke zijn verzameld in m ede
deling 34 S, deel I van deze serie rap 
porten. Bestaande kennis en ervaring van 
het Instituut voor Zintuigfysiologie, als
m ede een groot aantal gegevens betref
fende de ergonom ische aspecten van het 
brugontw erp, speciaal gericht op grote 
tankers, containerschepen en m oderne 
vrachtschepen zijn hierin vastgelegd. 
Tezam en zullen de resultaten uitm onden 
in een derde mededeling, waarin voor
lopige aanbevelingen worden gedaan 
voor inrichting en indeling van het 
navigatie com plex voor eerder genoemde 
scheepstypen.

Deel 111 36 S: Observaties en voorlopige 
aanbevelingen, door de heren A. Lazet,
H. Schuffel, J. M oraal, H. J. Leebeek en
H. van Dam.

Voorwoord:
Dit rapport vormt het laatste deel van 
een serie van drie, gericht op de ergo
nom ische aspecten van het brugontw erp. 
D it laatste deel is bedoeld als een sam en
vatting, waarin voorlopige norm en en 
aanbevelingen voor het ontw erp, inrich
ting en uitrusting van het navigatie com 
plex van grote tankers, containerschepen 
en m oderne vrachtschepen w ordt ge
geven.
Voorts is in dit rapport een voorbeeld 
gegeven van een bestek voor de brug- 
inrichting.
De gegevens voor dit rapport werden 
geput uit een literatuurstudie en be
staande kennis en ervaring van het insti
tuu t voor Zintuigfysiologie TN O , ge
steund door de resultaten van een 
vragenlijst welke werd voorgelegd aan —  
en beantw oord door —  een aantal kapi
teins, stuurlieden en loodsen (zie ook 
m ededeling 34 S en 35 S).
De volgende fase van het onderzoek 
welke nu reeds enige tijd aan de gang is, 
behelst de toetsing van de eerder ge
noem de norm en en aanbevelingen aan 
de hand van een statische m ock-up. N a 
voltooiing van dit gedeelte van het 
onderzoek, zal een dynam ische sim ulatie 
w orden uitgevoerd, waarbij een groot 
aantal, voor het navigatie gebeuren van 
belang zijnde, dynam ische in- en externe 
factoren in de m ock-up zullen w orden 
ingevoerd.
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Enkele kanttekeningen bij het artikel „Onderzoek van het 
menselijk gedrag bij het besturen van grote schepen” van 
dr. ir. J. P. Hooft

door d r. ir. H . G. Stassen, ir . W . Veldhuyzen en ir . C . C. G lansdorp

In „Schip cn Werf”, 40e jaarg. no. 21 (1973), verscheen een 
artikel „Onderzoek van het menselijk gedrag bij het besturen 
van grote schepen” van dr. ir. J. P. Hooft; dit artikel werd 
geschreven naar aanleiding van een voordracht welke hij 
gehouden heeft op 27 maart 1973 voor de Sectie voor Scheeps
techniek van het K1VI in samenwerking met het Scheeps
bouwkundig Gezelschap „Williain Froude”. D oor verschil
lende aanwezigen is na afloop van de voordracht kritiek geuit; 
in het artikel wordt hier geen melding van gemaakt. Het lijkt 
ons juist enkele kanttekeningen hij genoemd artikel te plaatsen.

A lvorens ech ter in te gaan op het artikel en op de gehouden 
discussie lijkt het gewenst voor een juist begrip iets over 
m odellen in het algem een en over het Beschrijvende F unctie  
M odel in het bijzonder, te verm elden. Een m odel, in dit geval 
het model van het stuurgedrag van de mens, kan alleen w or
den opgezet, als een ingangs-uitgangsrelatie tussen de aan de 
m ens aangeboden inform atie (zoals koershoek en roerhoek) en 
de door de m ens gegenereerde stuursignalen te m eten valt. 
De structuur van het gekozen model w ordt door de experim en
ta to r volgens bepaalde inzichten aangenom en, zo kan een niet- 
lineair o f lineair m odel w orden verondersteld. In  het alge
m een zal de voorkeur w orden gegeven aan  lineaire m odellen, 
om dat h iervoor een theoretisch m athem atische beschrijving 
ontw ikkeld is. H et door H ooft in de paragraaf „Beschrijving 
van een m ens die een schip bestuu rt” aangehaalde lineaire 
m odel voor de mens als bestuurder van grote schepen is ge
baseerd op de Beschrijvende F unctie  M ethode [1]. Deze kom t 
als volgt to t stand: V eronderstel dat het gedrag van het te 
beschrijven systeem (hier dus de mens) kan w orden beschreven 
door op een ingangssignaal u(t) een lineaire operatie uit te 
voeren; vervolgens w ordt aan  het aldus verkregen uitgangs
signaal y* (t) een restsignaal n (t) toegevoerd (zie fig. 1).

Fig. 1. De beschrijvende functie methode.

De optim ale configuratie, dat is de juiste stru c tu u r en de 
ju iste w aarde van de nog onbekende param eters, van het 
lineaire systeem  w ordt nu verkregen door de varian tie ou2 van 
het restsignaal n (t) te m inim aliseren naar de onbekende p a ra 
m eters «j van d it m odel. D it betekent d a t de spectrale d ich t
heid  Sun (v) tussen u (t) en n (t) nul is voor elke w aarde van v-

3 o„2 =  0 -> Sun (v) — 0 (voor elke w aarde van o) (1)

E r valt nu uit de spectrale d ichtheden van u(t) en y(t) een een
voudige relatie a f  te leiden:
Suy (v) =  Suy* (v) =  H („) Suu (u) -  H (t-); (2)
Snn (v) =  S y y  (v) —  | H (v) |*SUU GO Snn (v). (3)
U it vergelijking (2) volgt de lineaire beschrijving H  (v) van 
h e t sta tiona ire  gedrag van de m ens (opgem erkt d ient te 
w orden  dat er gebruik  is gem aakt van F o u rie r getransfor- 
m eerden). D eze lineaire beschrijving H  (tO heeft volgens 
M cR uer in het algem een een volgende gedaante [2]:

H <„ =  K„ r-i»™ (4)
( l ] j 2 j r u + l )

Fig. 2. De menselijke regeltaak (gesloten keten).

V an groot belang hierbij is om op te m erken da t de m ens 
bij een stuu rtaak  altijd in een gesloten keten opereert (zie 
fig. 2).
N aast de daarbij optredende m oeilijkheden om  de param eters 
zuiver te schatten  [3] betekent dit ook dat de stabiliteit van 
het m ens-m achine systeem door het menselijke gedrag èn het 
gedrag van het te regelen systeem  w ordt bepaald. M cR uer 
[2] heeft aangegeven op welke wijze cn binnen welke grenzen 
de param eters van het lineaire m odel van de m ens zich nog 
kunnen aanpassen opdat stabiliteit nog gew aarborgd is. G lo 
baal volgt da t in de om geving van de „cross-over” frequentie 
v0 (dit is de frequentie w aarbij ,H (i>) G  (v)| =  1) geldt:

H (v) G  (v) =  -r^- e—i2n", rond  vn
)v (5)

Indien  nu  het gedrag van de mens w erkelijk lineair is, dan geldt 
(zie fig. 1) y* (t) =  y (t); h ieruit volgt da t het restsignaal n (t) 
niet aanwezig is, o f Snn (v) =  0 voor elke w aarde van v. Indien 
d it niet zo is, dan  zal uit vergelijking (3) de spectrale d ichtheid 
Snn (v) te schatten  zijn. M ogelijke oorzaken  voor het aanwezig 
zijn van een restru is kunnen zijn:
•  H et niet-Iineaire gedrag.
•  H et n ie t-stationaire gedrag.
•  H et bem onster- en scanninggedrag.
•  D e sensorische en m otorische eigenschappen (observatie- en 

m otorruis).
•  H et invoeren van testsignalen voor d e  mens.
N a deze korte, en zeker niet volledige uiteenzetting  van 
M cR uer’s publikatie keren  we terug naar het eerste deel van het 
artikel van H ooft, w aarin  deze stelt: „op dit terrein  w orden 
onderzoekingen gedaan die volgens P oullon  [4] vooral to t de 
verbeelding van ingenieurs spreken, zo ver zelfs da t m en het 
m enselijke gedrag volledig denkt te kunnen  substitueren  door 
een au tom aat o f een m athem atisch  m odel w aarvan de fysische 
eigenschappen overeenkom en m et die van he t m enselijke ge
d rag ” . Zeker, deze benadering zal een systeem dynam icus altijd 
aanspreken, doch uit het voorgaande volgt wel da t he t onjuist 
is te verw achten  da t de m ens volledig m athem atisch  beschre
ven kan w orden. Recente onderzoekingen [5] hebben geïn
d iceerd da t bij de besturing van een 220.000 tdw  tanker bijvoor
beeld de varian tie  on2 van de restru is rond de 90 pet is voor 
een lineair m odel, terw ijl bij een niet-lineaire beschrijving van 
het m enselijk gedrag de varian tie  onz nog altijd 35 pet van de 
varian tie  oy2 van het stuursignaal y (t) bedraagt.
V ervolgens w ordt in het artikel op pag ina 402 een form ule 
(in dit com m entaar vergelijking (4)) uit de lite ra tuu r aange
haald, die d irect betrekking heeft op de theorie  die is o n t
w ikkeld voor de besturing d o o r de m ens van relatief snelle 
system en zoals de besturing van een auto , een fiets o f een 
vliegtuig.
V oor de zeer trage system en geldt deze theorie ech ter niet 
zonder m eer [5]. D it is eenvoudig in te zien als m en zich 
realiseert d a t de voortp lantingstijd  tussen het aanbieden van 
een stim ulus aan  de m ens en het genereren  van een stuursig
naal bij snelle system en in de orde van 250 m sec. ligt.
Bij het besturen  van grote, trage schepen m et tijdconstanten
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U (1) NIET LIN. V (t) „ u (t) . LINEAIR V (t)
SYSTEEM SYSTEEM

Fig. 3. Beschrijvende functie voor sinusvormige ingangssignalen.

die een fac to r 100 a 200 g ro ter zijn dan de tijdconstanten van 
snelle system en, w aarvoor de bestaande theorie ontw ikkeld is, 
heeft deze voortplantingstijd geen enkele betekenis meer. H et 
zelfde geldt voor de differentiërende en integrerende term en 
van het model. E r is dan ook geen enkele indicatie in de 
literatuur te vinden dat deze vorm  nog w aarde heeft voor deze 
langzam e systemen (het tegenovergestelde [5] w ordt echter 
wel aangegeven).
H ooft neem t aan  dat er restruis n(t) bestaat. N a de uiteenzet
ting van M cR uer’s theorie lijkt het duidelijk dat de oorzaak 
van het optreden van de restruis niet het door H ooft aange
voerde „verschil in geaardheid tussen verschillende mensen, 
etc.” , kan zijn.
D e paragraaf „Beschrijving van het gedrag van een door de 
mens bestuurd schip” is gebaseerd op het hoofdstuk „Stability 
of N onlinear system s” uit C hestnut’s boek „Servom echanism s 
and Regulating Systems Design” [6], H ierin w ordt onder ande
re uitééngezet hoe voor sinusvormige ingangssignalen een niet- 
lineair elem ent beschreven kan worden. H et uitgangspunt is dat 
w anneer het ingangssignaal u(t) =  A cos cot is, het uitgangs
signaal y(t) m et behulp van een fourierreeks kan w orden ge
schreven als:

K
y (t) =  lim 2  ak cos 2 jtkvl +  b k sin In k iA  — a0 -f 

K — *-30 k  =  0

+  a, cos 2m;t +  bk sin 2jivt +  a2 cos 4 jiv t +  bL. sin 4tiiA
(6)

zodat voor sinusvorm ige ingangssignalen een overbrengings- 
verhouding N (v;A ) gebaseerd op de grondharm onische 2n v  
kan w orden gedefinieerd. Deze overbrengingsverhouding N  
(v;A) zal dan een functie zijn van de frequentie v  en de am pli
tudo  A  van het ingangssignaal u(t).
Instabiliteit kan nu ontstaan doordat de noem er van de 
totale overbrengingsverhouding van niet-lineair elem ent en li
neair systeem (zie fig. 4) gelijk aan nul w ordt,
dus uit

„  / s  N  (v; A) H  (v)
H tot (n) =  a \ u  (7)1 +  N („; A) H

volgt

N  (i>; A) =
1

H (V) (8)

u M
N {vA I v (t) t H(v) z(D  . »(t) H to.lv) * (t)

Fig. 4. Een gesloten keten met een niet-lineair element.

In  figuur 4 van de publikatie van H ooft m oet dan ook de 
curve N (n;A) w orden aangegeven; een uiteenzetting over het

oscilleren van het systeem roerganger-schip is zonder deze 
inform atie niet goed te geven.
H elaas is door Hooft aan beide m ethoden ter bepaling van de 
beschrijvende functie weinig aandacht gegeven, terwijl deze 
m ethoden essentieel zijn. D it kan verklaard w orden vanuit 
de gedachte dat juist bij scheepsm anoeuvres zoals het b innen
loodsen van een schip in de haven, het varen in zeer druk 
bevaren w ater o f het varen in nauwe doorgangen de toestand 
niet stationair is (zie de figuren 5, 6 en 7 van de publikatie 
van H ooft). V oor een beschrijving van deze gevallen heeft 
een m ethodiek gebaseerd op de fouriertransform atie weinig 
zin, zodat niet duidelijk is w aarom  er toch nog zoveel aandacht 
aan besteed werd.

Alhoewel begrijpelijk, is het jam m er dat H ooft vele ad-hoc 
problem en kort aanstipt w aardoor de nauw keurigheid van be
handeling w ordt geschaad; de grote lijn is moeilijk te on d er
kennen. N a een korte inleiding volgt een beschouwing over 
het regelen van de mens van snelle systemen in een stationaire 
toestand, waarbij zonder verdere argum entatie deze beschou
wing op de besturing van zeer trage systemen w orden toege
past. Vervolgens w ordt verhaald hoe stapresponsies van het 
systeem m ens-schip kunnen w orden gem eten, w aarna de schrij
ver concludeert: „M en stuit op de kern van het onderzoek 
dat hier beschreven wordt, nl. in welk proevenschem a de m a
noeuvres worden uitgevoerd om tot een criterium  te kom en” .

De uitwerking w ordt dan gezocht in het bepalen van verde- 
lingsdichtheidsfuncties, dus statische grootheden, terwijl nu 
juist met een zo excellente sim ulator als w aar het N SP  over 
beschikt, een analyse van dynam ische grootheden direct voor 
de hand ligt. D e indirecte suggestie veel proeven te doen lijkt 
alleen dan juist als een system atische gevoeligheidsanalyse over 
de invloed van de verschillende systeem param eters op het sys- 
teem gedrag zulks aangeeft. D e publikatie eindigt ons inziens 
m et een te grote w aardering voor de hardw are van sim ulatorcn, 
terwijl de softw are van de m ens-m achine systeem theorie duide
lijk w ordt ondergew aardeerd.

T en  slotte nog een enkele opm erking die gem aakt is tijdens de 
discussie:

H et gedeelte van de publikatie van H ooft op pagina 402, 
kolom 2 tot en m et pagina 405, halverwege kolom 2, berust 
volledig op veronderstellingen. Proeven met een m anoeuvreer- 
sim ulator in een situatie zoals door H ooft geschetst zijn tot nog 
toe in N ederland moeilijk uitvoerbaar; daarbij kom t dat elke 
proefnem ing ten m inste 20 m inuten duurt, zodat het daarnaast 
zeer kostbaar is. H et is weinig instructief dat in figuur 9 
van genoem de publikatie geen num erieke w aarden gegeven 
worden.

Resum erend m oet n aa r aanleiding van de genoem de publikatie 
het volgende w orden opgem erkt:
•  U it de publikatie blijkt niet w aarom  M cR uer’s „crossover” 
theorie is aangehaald.
•  De systeem dynam ische beschouwingen zijn zwak; het valt 
zelfs te betwijfelen of m et de aangehaalde lineaire theorie een 
zinvolle beschrijving van het gedrag van het systeem roer
ganger-schip tc verkrijgen valt.
•  H et is m oeilijk om na te gaan welk deel gebaseerd is op w er
kelijk uitgevoerd onderzoek en welk deel slechts veronderstel
lingen zijn.
•  D e publikatie zou aan w aarde hebben gewonnen indien er 
iets van de interessante discussie aan was toegevoegd.
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A N T W O O R D  OP DE DISCUSSIEBIJDRAGE V A N  DR. IR. H . G. STASSEN, 
IR. W. V E L D H U Y Z E N  EN IR. C. C. G LAN SD O R P
In dc discussie-bijdrage van Stassen, V eldhuyzen en G lansdorp  
op mijn artikel „O nderzoek van het m cnselijk gedrag bij het 
besturen van grote schepen” in „Schip en W erf” 40e jaargang  
no. 21 (1973), w orden enkele onderw erpen uit mijn artikel 
nader toegclicht. De m oeite die genom en is voor deze discussie 
is w aardevol om dat de gem aakte opm erkingen kunnen bij
d ragen to t een beter begrip van het in mijn m anuscrip t behan
delde probleem . H et is wel jam m er dat de discussie-bijdrage 
zich beperkt to t de inleidende opm erkingen van mijn artikel 
terwijl geen aandach t w ordt geschonken aan de beschrijving 
van het onderzoek zoals dat door het N ederlands Scheepsbouw 
kundig Proefstation  voor de praktijk  w ordt uitgevoerd. H oe 
d it onderzoek door de praktijk  op h aa r w aarde w ordt geschat, 
moge onderm eer blijken uit de discussies die gehouden zijn 
op het recente congres van de P IA N C  in O ttaw a.

In de discussie-bijdrage w ord t de inleiding van mijn artikel 
benadruk t om dat n aa r mijn idee een zeker verschil bestaat 
in de probleem benadering door de T H  Delft, sectie M ens- 
M achine System en en door het N SP W ageningen. In D elft 
lijkt m eer de nadruk  te  liggen op de ontw ikkeling van de 
softw are van de M ens-M achine Systeem theorie (fysiologische 
eigenschappen van de m ens w orden w iskundig beschreven) 
terwijl in W ageningen studie w ordt gem aakt van de invloed 
van het gedrag van de m ens op het besturen  van schepen.

H ierbij w orden naast fysiologische ook psychologische fac
to ren  m eegenom en zoals geoefendheid, verm oeidheid, span 
ning, concen tra tie  enz.
H et zou in het kader van dit an tw oord  te ver gaan om  de 
verschillende aangestiple discussiepunten in detail te be
spreken. O p twee opm erkingen zou ik ech ter nog willen in 
haken. In  de eerste p laats verschil ik m et de auteurs van 
m ening dat het scheepvaartverkeer niet doo r verdelingsdicht- 
heidsfuncties kan w orden beschreven. N aa r mijn overtuiging 
is er wel degelijk een kans te defin iëren  w aarm ee een ongeluk 
kan w orden voorspeld.
N et als bij lucht- en w egverkeer zal ook het scheepvaart
verkeer statistisch kunnen w orden  beschreven als functie van 
dynam ische verschijnselen zoals de vaarcondities, het weer 
en de soort schepen die op een bepaalde p laats en op een 
bepaald tijdstip passeren.
(zie o.a. K oom an, ir. C. „W eerstand en capaciteit van vaar
w egen” . D e Ingenieur nr. 39, 1972).
In de tw eede p laats wil ik nogm aals onderstrepen  da t op het 
N ederlands Scheepsbouw kundig P roefstation  de m ogelijkhe
den aanw ezig zijn om  het beschreven onderzoek uit te  voeren 
en dit is dan ook reeds diverse keren  geschied.

D r. ir. J. P. H ooft

PLAATSBEPALING IN  DE R U IM TE

P laatsbepaling in de ru im te —  zowel 
buiten als onder het aardopperv lak  —  
is een w etenschap en techniek  die nog in 
volle ontw ikkeling is, doch w aarvan men 
reeds op verschillende terreinen  met 
succes gebruik  m aak t; onder m eer bij 
bagger- en w aterbouw kundige w erken, 
hydrografisch  onderzoek, exploratie van 
de zeebodem , luchtkartcring , leggen van 
kabels en pijpleidingen onder w ater, 
seismisch onderzoek  e.t.q.

Een van de ondernem ingen die zich met 
deze m ethode van plaatsbepaling bezig
houd t is M otoro la , die al succes heeft 
gehad met Range Positioning en een se
rie M ini-R angers. N u  heeft M otoro la G o 
vernm ent E lectronics Division —  zoals 
de naam  officieel luidt —  in Scottsdale, 
A rizona, een nieuw  instrum ent o n t
w ikkeld, de M ini-R anger III , voor de 
m eest u iteenlopende dynam ische en se- 
m i-dynam ische w erkzaam heden w aarin 
plaatsbepaling een rol speelt.

V er doorgevoerde toepassing van ge- 
in tegreerde schakelingen op eenvoudig 
te  vervangen insteekborden, m aakt dat 
m en altijd kan w erken met een volkom en 
betrouw baar instrum ent; vrije keus uit 
een groot aantal insteekborden m aakt het 
m ogelijk zonder kostbare en tijdrovende 
w ijzigingen het systeem  aan  de wensen 
van de gebruiker aan te passen o f uit 
te breiden.

M et deze M in i-R anger I II  kunnen au to 
m atisch  op een vaartu ig  de afstanden

tot vier op  bekende punten  geplaatste 
bakens w orden gem eten; twee afstanden 
kunnen telkens tegelijkertijd w orden a f
gelezen. D e standaard  reikw ijdte be
d raag t 37 kilom eter; de w aarschijnlijk- 
heidsfout m inder dan 3 m eter.

E r zijn ook speciale bakenantennes met 
een hogere versterkingsfactor om op  a f
standen  to t ca. 74 k ilom eter te kunnen 
w erken, en verder zijn er voor nog grotere 
horizonbereiken —  bijvoorbeeld bij op- 
m etingen uit de lucht —  ro terende sleuf- 
straalan tennes w aarm ee afstanden  to t o n 
geveer 185 kilom eter kunnen w orden ge
m eten.

Automatisering
V oor u itbre id ing van de M ini-R anger 
111 to t een volledig au tom atisch  bagger- 
o f surveysysteem  bestaat er een grote 
verscheidenheid van ran d ap p ara tu u r, zo
als calculators, m in icom puters, prin ters, 
m agneetbandrecorders, p lo ttafels, stuur- 
aanw ijzers e.d., welke gem akkelijk kun
nen w orden aangepast voor het reg istre
ren  en verw erken van de afstandsinfor- 
m atie, al o f niet u itgedrukt in X /Y  co
ö rd inaten , alsm ede andere voor het w erk 
van belang zijnde gegevens, als diepte, 
snelheid, tijd enz.

Op het bedieningspaneel van de M ini- 
R anger III kunnen de afstanden  to t vier 
verschillende bakens w orden gecali- 
b reerd . V oor het gem akshalve m et de 
hand  no teren  van de m etingen is een

drukknop aangebrach t w aarm ee de laa t
ste gegevens op het scherm  kunnen w or
den vastgehouden. O ok is het mogelijk op 
elk gew enst m om ent tussen de signalen 
door nieuwe inform atie  op te vragen. 
Beide handelingen kunnen  zonodig ook 
autom atisch  door bepaalde ran d a p p ara 
tuu r w orden uitgevoerd.

T en  slotte bestaa t de m ogelijkheid om 
m et m eer vaartu igen van hetzelfde paar 
bakens gebruik  te  m aken. V oorts kan de 
nauw keurigheid  en de herhaalbaarheid  
van de m etingen nog w orden verhoogd 
door autom atische afstandsm iddeling.

N orm aal m iddelt het systeem  vijf op 
eenvolgende antw oordpulsen ; m et de 
au tom atische m iddelingsoptie kunnen se
ries pulsen to t een m axim um  van 75 
w orden gem iddeld.

V erder bestaat de m ogelijkheid om  au to 
m atisch  een serie van vier bakens te  on 
dervragen, voor een signaalsterkte-indi- 
ca to r voor correctie-toepassing op gro
tere afstanden  en voor een ingebouw 
de test-sim ulator.

D o o r het geringe gew icht (9,9 kg) en de 
geringe afm etingen (breedte 38 cm) en de 
slechts 2,4 kg w egende an tw oordbakens 
is de M ini-R anger III een gem akkelijk en 
snel verp laatsbaar systeem.

M oto ro la  w ord t h ie r te lande vertegen
w oordigd doo r R adio  H olland  B.V., A m 
sterdam .
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Internationale handel en zeevervoer
Onder bovenstaande titel organiseerden het Vlaams Economisch Verbond en de 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel op 11 oktober 1973 te 
Antwerpen een studiedag, die o.a. werd bijgewoond door Prins Albert van Luik en 
mr. P. van Vollenhoven. Van de gehouden voordrachten, door de heren A. Kempi- 
naire, staatssecretaris voor buitenlandse handel (Belgic), dr. G. H. Bast gedelegeerd lid 
van het presidium van de Koninklijke Nederlandse Redcrsvereniging te 's-Grnvenhage, 
F. Suykens, adjunct-directeur-generaal van de haven van Antwerpen en prof. dr. 
\V. Blonk, hoofdambtenaar bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
volgen hier de samenvattingen:

ONTW IKKELING IN DE
INTERNATIONALE
HANDELSPOLITIEK

Samenvatting van de voordracht van de 
heer A. Kempinaire
De studie van de fenom enen die de 
ontw ikkeling van de buitenlandse han
del van een land als België, beïnvloeden 
dient het onderzoek te om vatten van al 
wat betrekking heeft op het vervoer en 
meer in het bijzonder van het zeever
voer.

Men kan zelfs stellen dat voor een in
dustrieland als België dat een groot deel 
van zijn produktie dient te exporteren, 
waarvan een niet onbelangrijk part naar 
verre bestem mingen over zee, en dat 
nagenoeg alle grondstoffen en ook vele 
halffabrikaten en hulpstoffen dient te 
im porteren, het zeevervoer van essen
tieel belang is.

H et beschikken over een goed apparaat 
voor zeevervoer is eveneens noodzake
lijk als goede machines, uitrusting en 
w erkkrachten voor de industrie.

M eer en m eer trouwens speelt de dienst
verlenende sector die onze exporteurs 
ter beschikking staat, zoals financiering, 
kredietverzekering, verzekering en onge
twijfeld ook degelijk, betrouw baar, gere
geld en snel vervoer over zee een belang
rijke rol bij de afwikkeling van in terna
tionale zaken.

Deze studiedag die het Vlaams Econo
misch V erbond en de N ederlandsche 
M aatschappij voor N ijverheid en H an
del aan dit probleem  wijden verdient 
derhalve de aandacht zowel van onze 
exporteurs als van de overheid, die er 
heel wat nuttige inform atie zullen kun
nen door verkrijgen.

Tijdens deze dag zal een grondig onder
zoek worden gewijd aan het zeevervoer, 
ook zullen de condities om de export
zaken zo gunstig als het kan mogelijk 
te m aken onder de loep w orden geno
men en zullen ook allicht voorstellen 
w orden geform uleerd voor een politiek 
ter zake. Wij zullen derhalve de uiteen
zettingen en debatten met bijzondere 
aandacht volgen.

Het is mijn taak de internationale han
del in de huidige context te situeren en, 
zoveel als mogelijk enkele krachtlijnen 
van de verdere evolutie te onderstrepen. 
De internationale handel kent in de

jongste decennia een steeds grotere ex
pansie.

De grote econom ische vooruitgang die 
de wereld in de periode na de w ereld
oorlog heeft gem aakt, is vooral de in
dustrielanden met m arkteconom ie ten 
goede gekomen. De jongste tien jaren is 
hun aandeel in de w ereldhandel van cir
ca 67 pet tot 72 pet gestegen. Veeleer 
dan m et overvloedig statistisch cijfer
m ateriaal, dat allicht de meesten bekend 
is, een redenering op te bouwen, wens 
ik enkele m arkante feiten, die ongetwij
feld de evolutie van de internationale 
handel sterk zullen beïnvloeden, sum 
mier te bespreken. Op het internationale 
vlak verdienen u iteraard  de komende 
G A T T  en m onetaire onderhandelingen 
speciale aandacht.

K ort nadat de verlagingen toegestaan in 
het kader van de K ennedy-ronde in wer
king waren getreden, werd in februari 
1972 door president Nixon een voor
stel gedaan voor nieuwe m ultinationale 
onderhandelingen. N a voorbereidende 
w erkzaam heden in Genève, werd door 
de vertegenw oordigers van ongeveer 100 
regeringen in septem ber te Tokio het 
startsein gegeven voor de grootste m ulti
nationale onderhandelingen die tot nog 
toe plaats hebben gehad. Deze onderhan
delingen zijn zeer belangrijk en om vang
rijk, zij betreffen niet alleen de douane
tarieven doch ook niet-tarifaire belem 
m eringen, terwijl ook de ontw ikkelings
landen erbij zullen betrokken worden.

A llicht zullen deze onderhandelingen 
moeilijk zijn en slechts vrij langzaam 
vorderen wegens econom ische en poli
tieke verwikkelingen die eraan vastzit
ten, m aar er mag verwacht w orden dat 
de kansen op een gunstig resultaat rede
lijk zijn en dat een verruim ing van de 
internationale handel er het gevolg van 
zal zijn.

Ook de m onetaire onderhandelingen met 
het oog op een hervorm ing van het in
ternationaal m onetair systeem zijn in 
septem ber te N airobi van start gegaan. 
Ook hier m ag verw acht w orden dat deze 
onderhandelingen geruim e tijd zullen du 
ren, gelet zowel op het ingewikkelde ka
rak ter van de problem en als op de po 
litieke en econom ische weerslag ervan. 
G esteld mag w orden dat het m onetaire 
tem peest van 1971 en de sinds 1972 
aanhoudende m alaise op de wissel
m arkt een broze toestand hebben gescha
pen, die ongetwijfeld een ongunstige in

vloed heeft op de internationale handel. 
Een nieuwe m untordening —  w aarvoor 
vooralsnog geen datum  kan vastgesteld 
worden —  zou een einde stellen aan 
de huidige onzekerheid voor de expor
teurs en op zijn zachtst uitgedrukt een 
rem  voor verdere ontw ikkeling van de 
internationale handel wegnemen.

Op Europees vlak dient alleszins als 
m arkant feit te w orden verm eld de ver
ruim ing van de Eurom arkt. N a diverse 
tribulaties zijn uiteindelijk drie landen, 
het Verenigd Koninkrijk, D enem arken 
en Ierland, to t de EEG  toegetreden. Het 
m echanism e van deze toetreding is zo 
dat de kalender van de toenadering over 
enkele jaren loopt, zodat de eigenlijke 
integratie nog een tijdje zal duren.

Met de verruim de Eurom arkt, treedt 
E uropa een nieuw stadium  van zijn ge
schiedenis binnen. E r blijft evenwel nog 
heel wat te doen. Op het interne vlak 
zal de E E G  het integratieproces dienen 
voort te zetten, op het externe vlak 
w achten de negen ook zeer belangrijke 
taken.

De Europese m achtspositie op het ge
bied van het handelsverkeer zal u iter
aard grotere verantw oordelijkheden met 
zich brengen. In dit verband wens ik 
twee elem enten naar voren te brengen: 
de gem eenschappelijke houding op de 
G A TT-vergadering te Tokio  en het feit 
dat de instellingen van de gem eenschap 
een aanvang hebben gem aakt met de 
studie van de voorw aarden welke ten 
grondslag dienen te liggen aan een ge
regelde groei van de invoer van fabrika
ten uit de ontwikkelingslanden.

In het raam van de gegevens die de 
koers van het internationale handelsver
keer kunnen beïnvloeden dient ook ge
wezen op de associatie-akkoorden van 
de E E G , de algemene tarief preferen
ties toegestaan door de E E G  aan on t
wikkelingslanden en tenslotte de ak 
koorden met derde landen afgesloten 
door de gem eenschap.

V oor zover de malaise op de wissel
m arkt geen heropflakkering kent en zo 
de pas gestarte handels- en m onetaire 
onderhandelingen een norm aal —  zij 
het gestaag —  verloop kennen, dan mag 
m.i. gerekend worden met een verdere 
ontwikkeling van de internationale han 
del met nagenoeg hetzelfde groeitem po 
als tijdens de jongste jaren werd geno
teerd.

N orm aliter zal deze evolutie gekenm erkt 
worden door een relatief groter groei
tem po van de com m erciële betrekk in 
gen tussen de industrielanden onderling 
Op langere term ijn zullen de ontw ikke
lingslanden allicht m eer en m eer de 
groeikurve van de industrielanden bena
deren en dit naarm ate het econom isch 
groeiproces er zal vorderen, m aar op
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half lange term ijn vooral naarm ate de 
doo r de industrielanden voorziene m aat
regelen ten voordele van de on tw ikke
lingslanden ook een effectieve weerslag 
zullen hebben op de buitenlandse h an 
delsrelaties van deze laatste landen.

N aarm ate  aldus de opbrengt van de uit
voer deviezenreserves zal creëren voor 
de ontw ikkelingslanden, zullen ook de 
invoerm ogclijkheden van deze landen 
ru im er w orden, w at tot een geleidelijke 
verhoging van de com m erciële relaties 
m et deze landen zou kunnen leiden.

In dit perspectief gezien, m ag ook ge
steld w orden dat de handel in ha lffa 
brikaten  en fabrikaten  allicht een snel
ler groeitem po zal kennen dan deze van 
grond- en hulpstoffen.
N aast toenem ende volum es zal het zee
vervoer ook m et deze gestage evolutie 
rekening dienen te houden bij het be
palen van de te  voorziene transpo rtm o
gelijkheden.

O N TW IK K ELIN G EN  IN  DE  
SCH EEPVAART

Samenvatting van de voordracht van 
dr. G. H. Bast
Met ontw ikkelingen in de scheepvaart 
w ordt h ier bedoeld ontw ikkelingen in de 
m ark t w aarop de scheepvaart zijn zee- 
transportd iensten  aanbiedt aan  de h a n 
del. In de m ark teconom ie w ord t ver
w acht dat de concurrentie , die on tstaat 
bij de confron ta tie  van een anoniem e 
vraag naar vervoersdiensten van de kant 
van de handel en een anoniem  aanbod 
van vervoersdiensten van de kant van 
de scheepvaart, leidt to t steeds betere 
prestaties tegen de laagst m ogelijke kos
ten.

V oor de oppervlakkige w aarnem ers lijkt 
de kom st van m am m oettankers en van 
containerschepen het bewijs dat be
doeld m arktm echanism e goed w erkt. 
H oogstens zou de in het wel en wee van 
de ontw ikkelingslanden geïnteresseerde 
kran ten lezer de indruk  krijgen da t de 
zogenaam de lijnvaartconferences met 
m onopolide praktijken afbreuk  zouden 
doen  aan  het heersende principe van de 
vrije scheepvaartm ark t en daarm ede te 
vens aan de belangen van de ontw ikke
lingslanden bij onbelem m erde handel.

D e s tru c tu u r en problem atiek van de 
m ark t tussen scheepvaart en handel is 
ech ter een nadere analyse w aard, al 
w are het slechts uit hoofde van de vrij
wel volledige afhankelijkheid van ons 
bestaan in W est-E uropa van het func
tioneren van deze m ark t; au tark ie im 
m ers is een h istorisch begrip geworden.

Zulke analyse leert ons dat aan de aan 
bodzijde van de m ark t de onderschei
ding in drie deelm arkten, nl. lijnvaart, 
droge lading tram pvaart en tanktram p- 
vaart, die goed tien ja a r  geleden nog 
b ru ik b aa r was, heeft p laats gem aakt 
voor een veel g ro tere d iffe ren tia tie  van 
vervoersfunctionele deelm ark ten  zoals

containervervoer, roil-on/ro ll-off-ver- 
voer, lashvervoer, zw arc-stukkenver- 
voer, koel- en vriesvervoer, gestorte 
droge-lading-vervoer, een hele reeks van 
verschillende gespecialiseerde tanker- 
soorten  voor vervoer van uiteenlopende 
vloeibare p rodukten , enz. H et ontstaan 
van deze gespecialiseerde deelm ark ten  is 
voor een groot gedeelte te danken aan 
de rationalisatie die de vrucht is van de 
w erking van het vrije m arktm echanism e. 
Aan de vraagzijde van de m ark t zien we 
in de term en van G alb ra ith  een verschui
ving van de vrije m ark teconom ie naar 
het planningsystem , w aarm ee hij bedoelt 
econom ische en politieke m achtsbeïn- 
vloeding van de w erking van het m a rk t
m echanism e. W at de econom ische beïn
vloeding van het m arktm echanism e be
treft is een duidelijke relatieve verschui
ving te constateren  van de vrije m ark t 
voor „independen t ow ners” („beroeps- 
goederenvervoer’) naar de ’captive m ar- 
k e t’ voor de ’industrial carrie r (’eigen 
vervoer’).

W at de politieke beïnvloeding van het 
m arktm echanism e betreft w ordt dooi 
som m ige politieke blokken in toenem en
de m ate de invloed op handelsstrom en 
gebruikt om de scheepvaartm ark t te  m a
nipuleren, hetzij door unilaterale o f bi
laterale ladingreservering ten  gunste van 
eigen vloot, hetzij door staatscontro le 
van door de handel toe te passen ver- 
voerscondities.

In  de voordrach t w ord t voor de enkele 
onderscheiden deelm ark ten  nagegaan 
welke schadelijke effecten  de econo
m ische en politieke beïnvloeding van het 
m arktm echanism e in de vorm  van 
m arktafscherm ing en m arktversnippc- 
ring hebben op de rationalisatie van het 
zeevervoer. M et behulp van voorbeel
den w ordt geïllustreerd welke grote be
tekenis de besproken ontw ikkelingen in 
de structuu r van de zeevervoersm arkt 
hebben voor de ontw ikkeling op langere 
term ijn van de in ternationale handel.

W ellicht m eent de Europese handel, met 
een aandeel van rond 40 pet van de w e
reldhandel, zich te kunnen  veroorloven, 
vanuit de w etenschap dat he t aandeel 
van de Europese vloot eveneens 40 pet 
van de w ereldvloot u itm aakt, zich niet 
te  verdiepen in scheepvaartpolitieke p ro 
blem en. D it w are naïef, w ant genoem de 
aandelen  behoeden elkaar nauwelijks.

D E ROL V A N  D E  ZEEH A V EN S IN  
D E  IN TE R N A TIO N A L E H A N D E L  
EN  SCH EEPVAART

Samenvatting van de voordracht van 
de heer F. Suykens
Een nader onderzoek  van de ontw ikke 
ling van de zeehavens tijdens de laatste 
decennia toont aan  dat deze thans w e
zenlijk beïnvloed w orden  doo r een d rie
tal voornam e tendensen. H et gaat voor
al om :

—  de schaalvergroting die zich op d i
verse v lakken uit

—  de structuurw ijziging die zich in het 
goederenverkeer voltrekt
—  de trek  van de nijverheid naar de 
zee.

De w ereldhandel kende na het einde 
van de tw eede w ereldoorlog een bu iten 
gewoon snelle ontw ikkeling. W est-E uro
pa had behoefte aan  grondstoffen , zoals
o.m. petro leum , kolen, ertsen, en moest 
deze in toenem ende m ate van overzee 
aanvoeren, zodat de w ereldscheepvaart 
en het havenverkeer hiervan duidelijk 
de invloed ondergingen. T ijdens het de
cennium  der vijftiger ja ren  verdubbelde 
het in ternationaal goederenverkeer ter 
zee. T ijdens het decennium  der zesti
ger ja ren  nam  het zelfs nog sneller toe. 
Een aanzienlijk deel van deze groei 
kw am  voor rekening van u ite rst expan
sieve trafieken van m inerale oliën.

U iteraard  had deze ontw ikkeling een 
gro te invloed op de w esteuropese zee
havens. In  enkele decennia groeide R o t
te rdam  u it to t de grootste zeehaven ter 
w ereld en ook in andere N oordzeehavens 
verdubbelde of verdriedubbelde het ver
keer.

W anneer de enorm e groeiritm es van het 
verleden w orden onderzocht, is de ver
leiding begrijpelijk wel zeer g root om 
zich a f  te  vragen welke nieuw e records 
in een verdere toekom st m ogen ver
w acht w orden. K enm erkend  is wel dat 
de m eeste prognoses die in de diverse 
N oordzeehavens in het verleden w erden 
gem aakt, de w erkelijkheid voortdurend  
hebben onderschat en dat het verkeer 
steeds belangrijk hoger lag dan  werd 
verw acht. D it zou ook wel het geval 
kunnen w orden  voo r het decennium  
der zeventiger jaren . D e gevolgen van 
deze schaalvergroting van het goede
renverkeer op de uitbouw  van de zee
havens zijn wel bekend. Indien de ex
pansie in het verleden de w esteuropese 
havens ertoe gedw ongen heeft de h a 
veninrichtingen snel en ingrijpend aan 
te passen en u it te  breiden, dan  zal de 
verdere ontw ikkeling in de toekom st ons 
ongetw ijfeld ertoe brengen onze havens 
opnieuw  aan te passen aan  de nieuwe 
eisen van  het verkeer. W el w ord t m eer 
en m eer gesproken, vooral doo r hen die 
een E uropees ingrijpen voorstaan, over 
het gevaar van een overcapacite it aan 
havenoverslag-instellingen.

D e aangegeven ontw ikkelingen en de 
structuurw ijzigingen die zich in de di
verse transportsecto ren  doorzetten , doen 
ons echter besluiten da t er in de toe
kom st w ellicht m eer sprake zal zijn van 
een tekort aan  overslagcapaciteit voo r
nam elijk  w at betre ft nieuw e term inals 
aangepast aan  de hedendaagse eisen van 
het verkeer.
H et bestaan  van overcapaciteit aan  ver
ouderde general-cargoterm inals, die een 
nieuw e functie zullen krijgen in h e t p e r
spectief van de physical-distribution, 
doet niets af aan dit vooruitzicht. 
N och tans w illen wij erop wijzen da t in 
het belang van de uitbouw  van onze
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westeuropese havens en ook in het be
lang van de internationale handel, in de 
toekom st de nadruk  zal dienen gelegd te 
w orden op een verbetering van de los
en laadm ogelijkheden in de overzeese 
havens. H et heeft imm ers weinig zin 
onze havens aan te passen aan het stij
gend verkeer o f aan de eventuele struc
tuurwijzigingen in dit verkeer, indien 
niet dezelfde inspanning gebeurt in de 
overzeehavens.

Schaalvergroting kom t niet enkel tot 
uitdrukking in de globale hoeveelheid 
goederen die w ordt verhandeld, m aar 
ook in de afm etingen van de zeeschepen.

M inder dan twintig jaar geleden bedroeg 
de tonnenm aat van de eerste supertanker 
Tina-Onassis 45.000 tdw. T hans is een 
schip van 250.000 tdw het klassieke 
schip voor vervoer van ruw e m inerale 
olie op grote afstand. Tal van derge
lijke schepen zijn reeds in de vaart en 
een hele reeks schepen van m eer dan
500.000 tdw  w erd besteld. Ernstige on- 
derhandelingen lopen op dit ogenblik 
over de eventuele bouw in Japan van 
een ganse reeks zeeschepen m et een ton
nenm aat van circa 700.000 tdw. U ite r
aard is het niet aan alle havens gegeven 
om hun toegangswegen aan te passen 
aan dergelijke m am m oetcarriers. T aak 
verdeling of sam enw erking tussen de 
zeehavens kwam hierdoor to t stand. 
H ieruit moge blijken da t sam enw erking 
op havengebied ook over de grenzen 
heen thans m eer dan ooit noodzakelijk 
is en in de praktijk  w ordt toegepast.

H et goederenverkeer in de zeehavens 
nam  niet enkel snel toe.

De aard en de sam enstelling hiervan, 
m aar vooral de behandelingstechnieken 
hebben zich in de loop van de laatste 
decennia grondig gewijzigd. D it heeft ge
leid to t een toenem ende specialisatie van 
de overslaginstellingen. De havenover
slag krijgt een industrieel karakter. D e 
zeehavens w orden centra w aar in het 
kader van een geplande physical distri- 
bution grote m agazijnen en stapelhuizen 
ontstaan van w aaruit de goederen over 
gans het continent w orden verdeeld. De 
overgang van goederenoverslag van een 
arbeidsintensief naar een kapitaalin ten
sief systeem leidt to t een concentratie 
van rederijen op nationaal en op in ter
nationaal vlak. Een gevolg hiervan is 
dat de beslissingscentra op redersvlak 
w orden verplaatst, hetgeen niet steeds in 
het voordeel w erkt van bepaalde ha
vens. Rekening houdend m et de bestaan
de praktijken van vlagdiscrim inaties 
m oeten wij toch voorzichtig zijn bij het 
bepalen van een E E G -scheepvaartpoli- 
tiek. W anneer deze al tè bescherm end 
zou optreden voor de bestaande natio
nale EEG -vlaggen, dan zou deze in ze
kere m ate ook bescherm end optreden 
voor deze havens w aar een belangrijke 
nationale koopvaardijvloot zijn thuisha
ven heeft.

Eén der m eest typische elem enten die 
de na-oorlogse ontw ikkeling van de zee

havens in W est-Europa hebben bepaald 
is de trek van de nijverheid naar de zee.

E r tekent zich thans echter een tendens 
af waarbij diverse Europese m aar ook 
A m erikaanse industriële concerns er de 
voorkeur aan geven om de arbeidsinten
sieve produktieprocessen over te b ren
gen naar diè landen die over een ruim 
arbeidsaanbod beschikken, o f dit nu is 
in Portugal of Spanje, in E uropa of 
Singapore, Thailand of K orea in het 
V erre Oosten. D it zou op  term ijn aan
leiding kunnen geven tot een grotere 
werkverdeling op wereldvlak, dus tot 
grotere uitbreiding van de internationale 
handel, met andere w oorden to t een toe
nem end havenverkeer w aarop wij ons 
thans reeds m oeten voorbereiden.

DE NOODZAAK V A N  EEN  
GEM EENSCHAPPELIJK  
ZEEVAART- E N  
ZEEHAVENBELEID

Samenvatting van de voordracht 
van Prof. dr. W. Blonk
De liberalisatie van de w ereldhandel gaat 
de laatste jaren  steeds m eer gepaaid  met 
een, voornam elijk door niet-westeuro- 
pese landen opgelegd protectionism e in 
de zeevaart. Vastgesteld kan w orden dat 
daar w aar op handelsgebieden de eco
nom ische w etten van vraag en aanbod 
aan invloed toenem en, in de zeevaart 
de overheidsinm enging steeds om vang- 
rijker wordt.

De vraag kan terecht gesteld w orden of 
de belangen van de Europese reders, en 
daarm ee op directe wijze ook de be
langen van de verlader en de uiteinde
lijke consum ent, op den duu r gediend 
zijn m et een passieve houding van de 
overheden der W esteuropese landen. Er 
gaan dan ook steeds m eer stem m en op 
die er voor pleiten dat W est-Europa 
zich tegen deze protectionistische m aa t
regelen teweer stelt. Dit kan op zeer 
goede wijze geschieden in het kader van 
een zeevaartpolitiek van de Europese 
Gem eenschap.

U itgangspunt van een dergelijk beleid 
zal het scheppen en verdedigen van een 
georganiseerde m ededinging in de zee
vaart dienen te  zijn. D aarbij zal niet 
kunnen ontkom en w orden aan het in
voeren van een onderscheid tussen de 
zeevaart binnen de G em eenschap en de 
zeevaart van de G em eenschap m et de 
rest van de wereld. Reeds bij voorbaat 
staat vast dat het beleid van de zee
vaart binnen de G em eenschap geen sim
pele extrapolatie van het ontw orpen en 
reeds gedeeltelijk verwezenlijkt beleid 
voor het landverkeer zal kunnen zijn.

H et zeevaartbeleid zal er in eerste instan
tie op gericht m oeten zijn discrepanties 
m et het landverkeer te  verm ijden. De 
zeevaart m ag de econom ische integratie 
binnen de G em eenschap, die gepaard 
gaat m et een vergroting van de in tracom 
m unautaire  handel, niet belem m eren.
D e m aatregelen inzake de zeevaart met

de derde landen zullen daarentegen ge
richt m oeten zijn op het bescherm en van 
de belangen van de W esteuropese reders 
in de wereldzeevaart. H ier tekenen zich 
immers twee fenom enen a f  die een 
steeds grotere invloed aannem en nl. de 
vlagdiscrim inatie en de vlucht naar de 
goedkope vlaggen.

V lagdiscrim inaties w orden, overigens, 
op grond van verschillende overwegin
gen, toegepast door de Latijnsam erikaan- 
se landen, de ontw ikkelingslanden, de 
landen van O ost-Europa, m aar ook door 
de Verenigde Staten. N aar schatting 
w ordt m om enteel reeds ongeveer 40 pet 
van de totale w ereldzeevaart onder het 
een of andere regime van vlagdiscri
m inatie uitgevoerd.

Het staat welhaast bij voorbaat vast dat 
geïsoleerde acties voor ieder land apart 
tegen de gevolgen van de vlagdiscrim i
naties, in verband met de relatief ge
ringe „reikw ijdte” van ieder der landen, 
niet het gewenste resultaat zullen kun
nen opleveren.

Ook initiatieven op  Benelux-niveau zul
len hier niet tot het gewenste niveau 
kunnen leiden. Alleen een gecoördi
neerde actie op com m unautair niveau 
biedt de m ogelijkheid to t aanvaardbare 
perspectieven te kom en. Duidelijk dient 
gesteld te w orden dat een gem eenschap
pelijke actie niet gericht m ag zijn op het 
verkrijgen van gelijke rechten in het kader 
van de vlagdiscrim inaties; doel m oet zijn 
te kom en to t een afschaffing van dergc- 
lijkc praktijken. D aarbij m ag niet uit 
het oog w orden verloren, dat de zee- 
vaarttransacties uit algemeen econom isch 
oogpunt het beste via de w etten van 
vraag en aanbod en niet via politieke in
terventies kunnen plaatsvinden.

Ligt de oorzaak van de vlagdiscrim i
naties in hoofdzaak bij de voorheen ver
m elde derde landen, anders is dit voor 
wat het probleem  van de vlucht naar 
de goedkope vlaggen betreft: hier ligt 
het kwaad bij de W esteuropese landen 
zelf. S tringente en zw are belastingsys
tem en, bem anningsvoorschriften en so
ciale voorw aarden dwingen W esteuro
pese reders ertoe uit concurrentie-over- 
wegingen hun schepen elders te laten in
schrijven.

W at N ederland betreft is reeds m eer dan 
een derde deel van de vloot uitgeschre
ven. V oor de Griekse, Italiaanse en de 
USA-vloot bedraagt dit aandeel m om en
teel zelfs 70 pet. De vlucht naar de 
goedkope vlaggen is ook in algemeen 
opzicht voor W est-Europa van nadelige 
invloed. De zeevaart levert nam elijk 
voor de G em eenschap in zijn totaliteit 
een positieve bijdrage in de diensten
balans m et het buitenland; op dit m o
m ent bedraagt deze bijdrage bijv. voor 
N ederland jaarlijks ongeveer hfl. 1 %  
m iljard O ndanks de inflatie en de sterke 
groei in de w ereldzeevaart is deze bij
drage van de zeevaart in de N eder
landse dienstenbalans in de periode
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1964-1969 op een niveau van hfl. 1 [/z  
m iljard blijven staan; dit kan zonder 
m eer als een teken aan de wand worden 
beschouwd.

Ook op het gebied van de havens is een 
gem eenschappelijke aanpak op Europees 
niveau gewenst. D oor de enorm e con
currentie tussen de havens moet nam e
lijk het gevaar van structurele overca- 
paciteiten niet w orden uitgesloten. G e
streefd zou kunnen worden naar een vrij
willige taakverdeling tussen de havens. 
Het uiteindelijk doel daarvan is te ko
men tot een functionele sam enwerking, 
w aardoor een optim alisatie van de be
schikbare infra- en suprastructuur en 
als gevolg daarvan een geschikter en 
nog m eer aan de behoeften van de p rak 
tijk aangepast investeringsbeleid binnen 
het bereik kan komen te liggen. N iet zon
der reden zou de Europese Com missie de 
Benelux-initiatieven op dit gebied als 
voorbeeld to t navolging kunnen nemen. 
N et als voor de zeevaart, zal ook op 
het havengebied het principe van de ge
organiseerde m ededinging het kernpunt 
dienen te vorm en van de in het leven 
te roepen gem eenschappelijke havenpo- 
litiek. D it houdt in dat de taakverdeling 
tussen de verschillende W esteuropese 
havens, zo deze zich zal gaan ontw ik

kelen, alleen via de krachten van de 
vrije m arkt m ag plaatsvinden; m.a.w. er 
is hier geen enkele ruim te voor welk 
centraal gedirigeerd investeringsbeleid 
ook.

V oor wat de haveninvesteringen van ze
kere om vang betreft, is de Com missie 
in het kader van de geplande concen- 
tratieprocedure voorstandster van de toe
passing van kosten-baten-analyse vol
gens een com m unautair schema.

Ook op het gebied van het havenbeleid 
zijn er enkele punten te onderkennen 
die met voorrang behandeld moeten 
worden, te weten:

I. Steunm aatregelen. M om enteel vor
m en steunm aatregelen aan de havens 
eerder een regel dan een uitzondering. 
E r mag geen twijfel aan bestaan dat in 
de definitieve fase van het gem een
schappelijk havenbeleid er in principe 
geen plaats m eer is voor steunm aatre
gelen. U itzonderingen op deze regel zou
den dan alleen nog kunnen w orden toe
gestaan, indien het doel is te komen 
to t een structurele verbetering, hetgeen 
dan ook inhoudt, dat dergelijke m aat
regelen alleen een tijdelijk karakter zou
den mogen dragen.

2. H aventarieven. Teneinde een nor
male m ededingingssituatie te kunnen
verwezenlijken, zal gestreefd moeten
worden naar de opstelling van haven
tarieven op reële kostenbasis. D it bete
kent overigens niet dat alle haventarie
ven in W est-Europa gelijk zouden
moeten zijn. Zij m oeten een weerspie
geling van de juiste concurrentiepositie 
vormen.
3. Sociale voorw aarden. Zoals in de 
zeevaart zal ook op havengebied het doel 
gericht m oeten zijn op het realiseren van 
een harm onisatie van de w erkom stan
digheden, veiligheidsvoorschriften e.d. 
E ind vorig jaa r heeft de Com missie een 
eerste stap op de weg naar een gem een
schappelijk zeehavenbeleid gezet. Toen 
werden de vertegenw oordigers van de 
belangrijkste 20 havens uit de uitgebrei
de G em eenschap voor een bespreking in 
Brussel uitgenodigd. De resultaten van 
deze bespreking w aren zo bem oedigend, 
dat de Com missie besloten heeft deze 
dialoog voort te zetten.
H et grote voordeel van een dergelijkc 
procedure is nl. dat de Commissie, voor
dat zij voorstellen aan de Raad doet, 
zich op uitgebreide schaal een beeld kan 
vorm en van de knelpunten in de hui
dige havenproblem atiek; knelpunten die 
om  een com m unautaire aanpak vragen.

N ieuw e radarsim ulator voor de H ogere Zeevaartschool te  Vlissingen
Op 30 novem ber jl. vond de overdracht 
plaats van een nieuwe radarsim ulator 
voor de HZS te Vlissingen. Jarenlang 
heeft men reeds van een radarsim ulator 
gebruik gem aakt om vele honderden 
stuurlieden, loodsen en andere bij de 
scheepvaart betrokkenen te trainen met 
behulp van een Redifon-radarsim ulator. 
Het gebruik van sim ulatoren is in de 
huidige tijd niet m eer weg te denken.
Dit is nam elijk de enige m anier om 
mensen te leren hoe ze moeten handelen 
in situaties die zich gevaarlijk kunnen 
ontwikkelen. Met een sim ulator kan 
men zonder gevaar voor schade en schan
de dergelijke ingewikkelde situaties ob 
serveren en leren hoe men ze de baas 
blijft.
H ierdoor is men veel beter gewapend 
tegen alle mogelijke gebeurtenissen w an
neer men eenm aal een vaartuig tijdens 
slecht zicht o f duisternis moet navigeren 
m et behulp van radar.
De in gebruik zijnde sim ulator voldeed 
langzam erhand niet meer aan de eisen 
die men m ag stellen nu de techniek zo
veel vooruitgegaan is. De analoge ver
werking van de radar-inform atie heeft 
plaats gem aakt voor digitale verw er
king w aardoor een veel grotere nauw 
keurigheid en stabiliteit is verkregen. 
D aardoor w ordt het ook mogelijk het 
varen in betrekkelijk smalle waterwegen 
te sim uleren.
De eisen voor de nieuwe radarsim ulator 
zijn opgesteld in sam enwerking met de 
leverancier. Radio-H olland B.V. D e ap 

para tuu r is geschikt voor het gebruik 
van twee zg. eigen schepen. D at wil zeg
gen dat twee leerlingen onafhankelijk 
van elkaar handelen alsof ze ieder met 
hun eigen schip m anoeuvreren. De ei
genschappen van het schip (van kust
vaartuig tot supertanker) worden door 
de sim ulator „on thouden” , w aardoor 
het b.v. niet mogelijk is een groot vaar
tuig te stoppen of van koers te doen 
veranderen alsof het een ko tter is. In 
dien nodig, dienen de leerlingen te rea
geren op eikaars verrichtingen. Deze m a
noeuvres kunnen bovendien plaatsvinden 
in een vooraf gekozen vaarw ater, b.v. de 
W esterschelde. In dat vaarw ater bevin
den zich, behalve de tonnen, ook nog 
zes „vreem de schepen” , dat wil zeggen 
echo’s van vaartuigen die ieder een be
paalde koers en snelheid varen. Om  het 
geheel nog wat ingewikkelder te maken 
kan de leraar koers en vaart van de 
laatstgenoem de schepen wijzigen of een 
getij-beweging opwekken, w aardoor alle 
schepen w orden beïnvloed.

A an m ogelijkheden dus geen gebrek. Ie
m and die op een dergelijke m oderne 
sim ulator het radarvaren  heeft geoefend, 
behoeft er niet voor te vrezen dat hij 
in de praktijk  iets zal tegenkom en dat 
hij nooit eerder in vergelijkbare vorm  
heeft m eegem aakt.
Om het radarbeeld te observeren en te 
oefenen in het plotten, leverde Radio- 
H olland B.V. drie radarbeeldkasten van 
het fabrikaat Raytheon. Eén van deze 
beeldkasten is uitgerust met een kleine

com puter m et behulp w aarvan het m o
gelijk is om  op elektronische wijze te 
laten „voorspellen” wat de kortste af
stand tot een bepaald schip dat men ob 
serveert zal w orden en w anneer deze 
„ontm oeting” zal plaatsvinden. H et beeld 
kan desgewenst worden gepresenteerd in 
de „ware-beweging” vorm. (TM CPA  =  
T rue M otion, Closest Point of A pproach).

De uitkom st van de „voorspelling” is in 
enkele m inuten bekend. De verantw oor
delijke officier kan dan eventueel pas
sende m aatregelen nem en w anneer hij 
dat nodig acht. Een onschatbaar hulp
middel bij het voorkom en van aanvarin
gen.

H et h a rt van de sim ulator w ordt ge
vorm d door een kleine zg. „general-pur- 
pose” com puter, type D EC  PDP-8. D oor
d a t deze com puter geschikt is voor m eer
dere doeleinden dan het verw erken van 
de sim ulator-inform atie, heeft de HZS 
hierm ede ook de m ogelijkheid gekre
gen om de nodige ervaring op te doen 
m et de m ogelijkheden die de com puter 
biedt voor het gebruik aan boord  van 
schepen. M eer en m eer routine-w erk
zaam heden worden de mens door de 
com puter u it handen genom en. O ok in 
de scheepvaart beginnen zich deze m o
gelijkheden af te  tekenen.

D e Vlissingse „D e R uyterschool” heeft 
m et deze m oderne apparatuur een be
langrijke aanw inst verkregen, w aardoor 
de onderwijsm ogelijkheden w eer ver
der verruim d worden.
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Overdracht „Prinsendam”
B.V. SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK „DE MERWEDE”  v.h. VAN VLIET & CO., HARDINXVELD- 
GIESSENDAM, DRAAGT CRUISESCHIP „PRINSENDAM”  AAN HOLLAND AMERIKA LIJN OVER

Op 12 novem ber 1973 voer. de nieuwe aanw inst van de H ol
land A m erika Lijn, het cruiseschip Prinsendam, met ca. 200 
genodigden aan boord, richting H oek van H olland. W egens 
de zware Z .W .-storm , besloot de directie om in het Europoort- 
gebied ten anker te gaan en aldaar de officiële overdracht van 
het schip, door de B.V. Scheepswerf en M achinefabriek „De 
M erw ede” v.h. Van V liet & Co. te H ardinxveld-G iessendam , 
aan de H olland A m erika Lijn te doen plaatshebben.

T er afsluiting van de festiviteiten, ter gelegenheid van het 100- 
jarig bestaan van de rederij, verbleef het nieuwe schip to t het 
eind van novem ber 1.1. in R otterdam , om o.m. een aantal 
korte N oordzeecruises te maken.

De m aidentrip  is op 30 novem ber in R otterdam  aangevangen. 
Tijdens een 42-daagse cruise naar Singapore zal de Prinsendam
o.m. Southam pton, Lissabon, Funchal, K aapstad, Colom bo, 
Belawan en Jakarta  aanlopen. M et ingang van 14 januari 1974 
zal het schip om de veertien dagen uit S ingapore vertrekken 
voor een cruise in de Indonesische w ateren. In de loop d aa r
van w orden Penang (Maleisië), Belawan en Sibolga op N oord- 
Sum atra, het westelijk van Sum atra gelegen eiland Nias, Pa- 
dang op W est-Sum atra, Jakarta, Bali en Sem arang bezocht. G e
durende de m aanden januari to t en m et april en in decem ber 
volgt het schip in verband met de w eersom standigheden een 
route die van Padang naar Cilacap voert en vandaar via Bali 
en Jakarta  naar Singapore.

De kiel voor het nieuwe schip, het eerste H A L-schip dat u it
sluitend voor de cruisevaart is gebouwd, werd op 21 septem ber 
1971 gelegd.
De Prinsendam  werd gedoopt en te water gelaten op 7 juli 1972.
Deze plechtigheid werd verricht door m evrouw C. W. van der 
V orm -Schuurm an, echtgenote van de heer N. van der V orm , 
lid van de raad van bestuur van de Holland A m erika Lijn. Tot 
gezagvoerder van de Prinsendam  werd benoem d kapitein H. B. 
W estra (57). Hij is sinds 1938 in dienst van de Holland A m e
rika Lijn —  zijn eerste HAL-schip was het s.s. D elftdyk  —  en 
werd in 1956 aangesteld als kapitein op het s.s. A rnedyk. In de 
afgelopen jaren voerde hij onder m eer het com m ando op de 
M aasdam , R yndam , N ieuw  A m sterdam  en Statendam.
H et dubbelschroefm otorschip Prinsendam  is gebouwd vol
gens de voorschriften van Lloyd’s Register of Shipping en de 
N ederlandse Scheepvaartinspectie en voldoet aan de laatste 
eisen van de internationale conventie ter beveiliging van m en
senlevens op zee.

Gegevens
D e voornaam ste gegevens van de Prinsendam  zijn: lengte 
over alles 130,29 m, lengte tussen de loodlijnen 114 m, breedte 
op de buitenkant van de spanten 19 m, holte to t het hoofddek 
11,20 m, max. diepgang 6 m, tonnage 8.566 brt., snelheid 21 
knopen, m axim aal vermogen 17.600 pk, cruisecapaciteit 350, 
aantal bem anningsleden 164.
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H et m.s. Prinsendam  telt zeven dekken. De passagiershutten 
—  191 in to taal —  bevinden zich op het zonnedek, het b rug
dek, het hoofddek en op de A- en B-dekken. Het zijn nage
noeg alle buitenhutten, waarvan de meeste voor tw eeper- 
soonsgebruik zijn ingericht. D e luxueuzere hutten op het zonne
en brugdek zijn uitgerust met privé-faciliteiten in de vorm van 
bad en toilet; de overige —  evenals de enkele eenpersoons
hutten  —  met douche en toilet. In een aantal hutten kan des
gewenst een pullm anbcd ter beschikking w orden gesteld.

Promenadedek
H et prom enadedek is in zijn geheel gereserveerd voor recrea
tieve doeleinden en als zodanig ingericht naar een asym m e
trische lay-out van het architectenbureau H. Brouwer en T. T. 
D eurvorst in A rnhem .
G eheel vooruit bevindt zich een nachtclub m et een bar en 
een dansvloer, w aar de passagiers overdag een rustig plekje 
kunnen vinden en via ram en aan stuur- en bakboord over het 
voorschip heen naar buiten kunnen kijken. In de ruim te h ier
ach ter bevindt zich een w inkclarcade met aan bakboord de 
kapsalon, de „beauty  p arlo r” en een kantoor voor de verkoop 
van landuitstapjes. Aan de overzijde van de tussenliggende 
co rridor is een theater gebouwd, dat plaats b iedt aan ruim 
honderd toeschouwers. D e corridor loopt door to t in de cen
traal op het prom enadedek gelegen lounge, die p laats biedt 
aan ruim tw eehonderd gasten. Hierin is ruim te vrijgem aakt 
voor een dansvloer en een bar. M eer n aa r achteren ligt het 
lidorestaurant, w aar plaats is voor ruim  90 gasten, met een 
bar en een terras. Op het Iidodek is een zwem bad ingebouwd, 
dat op attractieve wijze m et keram iekc tegels en een cirkel
vormige, teakhouten bank is omgeven.

V oor de betim m eringen, uitgevoerd door De N ijs Interbouw  
te R otterdam , is in hoofdzaak van de houtsoorten ceder en 
wengé gebruik gem aakt.

De bem anningshutten bevinden zich op het brugdek, hoofd
dek en de A-, B- en C-dckkcn. Een zwem bad voor de be
m anning is ingebouwd op het hoofddek vooruit. D e hutten 

voor de officieren liggen in hoofdzaak op het A-dek en op het 
hrugdek. H et schip is uitgerust m et drie liften, twee voor ge
bruik door de passagiers en een voor dienstgebruik.

Voortstuwing
De voortstuw ingsinstallatie bestaat uit vier 8-cilinder Stork-

Lounge

W erkspoor-dieselm otoren van het type TM  410, die een totaal- 
verm ogen van 17.600 pk kunnen ontw ikkelen en via tandw iel
kasten twee verstelbare vierbladige Escher W yss-schroeven aan 
drijven. D e verstelling van de schroefbladen kan of vanaf de 
brug of in de m achinekam er geschieden. De snelheid van het 
schip bedraagt 21 knopen. V oor de opw ekking van de nodige 
elektrische energie zijn twee asgeneratoren geïnstalleerd, die 
door twee van de hoofdm otoren w orden aangedreven en twee 
dieselgeneratoren. Een boegschroef met een verm ogen van 800 
pk vergem akkelijkt het m anoeuvreren in de havens. De 
Prinsendam  is uitgerust met Sperry G yrofin-stabilisatoren. Het 
schip is geheel airconditioned.

H et schip is voorzien van de m odernste navigatie- en veilig- 
heidsm iddelen. Behalve over de (zes) reddingboten beschikt 
de Prinsendam  over twee dubbelschroeftenders voor het ver
voer van passagiers naar en van de wal. In  de m achinekam er 
bevinden zich drie drinkw aterverdam pers die in totaal 340 ton 
drinkw ater per etm aal kunnen produceren.

N E D E R L A N D S  
S C H E E P S S T U D IE C E N T R U M  
T N O ,  D E L F T

Bespreking rapport no. 31 S.
Enige experim enten op het gebied  
van het éénzijdig lassen m et sm elt- 
bad ondersteuningen, door de heer 
J.M . Vink.

Deel I: Handtassen m et beklede 
elektroden en half gem echaniseerd  
gasbooglassen.

Voorwoord:
De belangstelling voor het éénzijdig 
lassen in de scheepsbouw is de laatste 
tijd sterk aan het toenem en. V oornam elijk 
is dit een logisch gevolg van het streven 
naar toepassing van zo econom isch 
mogelijke lasm ethoden, daarnaast echter 
kan het éénzijdig lassen een stap  naar 
verdere autom atisering  zijn.

H et gevolg hiervan ds dat de behoefte 
aan inform atie op dit terrein  groeit.
In  nauw  overleg m et de Adviesgroep, 
bestaande uit vertegenw oordigers van het 
bedrijfsleven, is daarom  aan de Afdeling 
Lassen en Solderen van het M etaal- 
instituut T N O  verzocht een aan ta l toe
passingen van het éénzijdig lassen te 
onderzoeken. D e Stichting N ederlandse 
Scheepsbouw Industrie stelde hiervoor 
een financiële bijdrage beschikbaar.

Strevend naar een eenvoudige en prag
m atische aanpak  werd besloten te be
ginnen met een evaluatie van op dat 
m om ent (m edio 1972) in N ederland op 
de m arkt zijnde m ethoden. Begonnen 
werd m et het handlassen m et beklede 
elektroden en het (halfm echanisch) gas
booglassen m et massieve en gevulde 
draad , in com binatie met vaste sm eltbad- 
ondersteuning. De nadruk ligt hierbij dan 
u iteraard  op het lassen van de grondnaad.

Een volledig system atisch onderzoek van 
alle lasprocessen in com binatie m et alle 
ondersteuningsm aterialen was niet reali
seerbaar. U itgegaan is daarom  van de 
aanbevelingen van de fabrikanten.
Aan de sam envatting van de resultaten 
zijn ook enige gegevens over het eenzijdig 
lassen zonder ondersteuning toegevoegd. 
H e t spreekt vanzelf dat onder labora- 
torium om standigheden uitgevoerde p roe
ven niet volledig representatief kunnen 
zijn voor op een w erf onder praktijkom 
standigheden uitgevoerd laswerk, m aar 
wel mag gesteld w orden dat een dergelijk 
onderzoek een w aardevolle voorselectie 
geeft en een aan ta l m ethoden oplevert 
die op de bedrijven nader geëvalueerd 
kunnen worden.
V oortbouw end op de bij dit project o p 
gedane ervaringen w ordt thans het ge
m echaniseerd gasbooglassen m et smelt- 
badondersteuningen onderzocht.
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TH E AERO TYPE MARINE GAS TU R B IN E  FOR LARGE WARSHIPS

The em ergence of the sim ple cycle gas turbine engine based 
on established aero gas turbines has been one of the most 
notable features in the developm ent of naval propulsion sys
tems during the last fourteen years.

It is significant tha t after the start in the last 1950’s with the 
Royal N avy’s Brave class fast patrol boats, the adoption of 
this type of engine has spread rapidly in the past few years 
to  most of the navies of the world and, perhaps even more 
significant from  com paratively small specialised engines for 
fast patrol boats to the m ain engines of m uch larger vessels of 
the frigate and destroyer type which included the new frigates 
for the Royal N etherlands Navy.

The developm ent of the aero gas turbine for aircraft use has 
been so rapid, it is difficult to appreciate that only thirty 
years ago very few people had heard of this m ethod of aircraft 
propulsion. During this period the thrust of jet engines has 
increased some thirtyfold; com pression ratios have increased 
from  around 4 to  1 to 25 to 1 for present day Turbo-fan  
engines and the specific fuel consum ption of 1.0 lb of 
fuel per h o u r /p e r  lb o f thrust has decreased to  0.36 lb of fuel 
per hour/per lb of thrust a t sea level.

The aero engine was initially developed to  m eet m ilitary 
requirem ents and following this it was successfully adapted to 
meet the needs of civil transport aircraft.

These extensive efforts have resulted in today’s high techno
logical standards. C om parable efforts have not been under
taken in connection w ith any other propulsion engineering.

As a result, the lightweight aero gas turbine, w ith the minimum 
of change, has been fully com petitive in both m arine and 
industrial engineering. F urtherm ore its launching costs were 
relatively small in these fields as the m ajor developm ent costs 
had already been covered in its aero foie.

From  the early use of the aero type m arine gas turbine in fast 
patrol boats, torpedo boats, hovercraft and hydrofoils, where 
this type of engine is practically unchallenged, the applications 
have expanded to include w arships with a displacem ent of up 
to  20,000 tons. It was largely the experience gained w ith the 
early small boat gas turbines that led the m ajor navies o f the 
world to support the developm ent of o ther and m uch larger 
engines, again based on successful aero engines, to provide 
propulsion for larger naval vessels at their top speed.

Naval vessels with a displacem ent of up to 8,000 tons require 
very high specific powers at speeds of 30 knots and above 
and real advantages are gained in the disposable loads and 
space in such ships by the use of lightweight gas turbines.

In the last eight years the marinised aero gas turbine has 
totally  eclipsed all other prim e movers in providing full 
pow er for warships in the displacem ent range from  700 to
7,000 tons with speeds of up to 40 knots. The propulsion plant 
include simple cycle gas turbines, com bined diesel and gas 
turbine or alternatively com bined diesel o r gas turbine. The 
characteristics of the type of gas turbine considered are such 
th a t the cruising role cannot be undertaken by throttling 
back the main gas turbine due to the unacceptable increase 
in specific fuel consum ption which occurs under these con
ditions. Separate cruising engines are a necessity and the rival 
m erits of gas turbines and other engines m ust be considered 
for the role by the ship designer.

Therefore, as previously m entioned, lightweight gas turbines 
were installed in small fast naval vessels because they were 
virtually the only prim e m over which could be fitted in the 
space available to achieve the desired high speed. In  large 
warships, different circum stances dictate the reasons for the use 
of gas turbines and  listed below are some of the reasons

Fig. 1. A typical modern warship gas turbine engine, in 
m odule form , designed to withstand underwater explosions, 
and fo r  ease o f maintenance and operation.
Rolls-Royce M arine O lym pus T M  3B

why the gas turbine has superceded steam turbines and diesel 
engines.

1. Reduced volume, space and weight.

2. Rapid response to  power dem ands - starting from  cold to 
full pow er within two minutes.

3. M inim um  developm ent costs.

4. Low vibration levels.

5. Low lubricating oil consum ption.

6. Ease of autom ation.

7. Self contained power units —  with m inum linking of vul
nerable power sources.

8. Econom y of man power —  in the Royal N avy’s new 
frigates, 50,000 b.h.p. of gas turbine p lant is being fitted in 
place of the 30,000 s.h.p. steam plant fitted in Leanders. The 
engine room com plem ent for this larger frigate is reduced 
from  two officers and forty-seven men to one officer and 
twenty-eight men.

9. Increased ship availability —  m ajor m aintenance being 
carried out by replacing the main m achinery units by units 
which have been overhauled under controlled factory condi
tions. A com plete gas generator change can take place in a 
m atter o f hours.

10. Reduced staff training due to standardization of simple 
cycle gas turbines.

11. Ability to  up-grade m achinery systems during ships life 
through uprating of gas turbines.

12. Reduced shipbuilding time.

D isadvantages associated with gas turbines are namely: 
Transm ission com plexities —  existing gas turbines are non- 
reversible and consequently require either reversing gearboxes 
or C.P. Propellers.

Large intake and exhaust ducting —  these ducts are much 
larger than those required for other propulsion systems.

T o  summ arise, gas turbines have been chosen fo r m ajor 
warships because they have effectively reduced repair costs, 
personnel costs, im proved world wide m achinery logistic sup-
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Engine design
A lthough the aero gas turbine is a highly developed engine, 
it cannot be brought down to  earth  and pu t to w ork in a m ari
ne environm ent w ithout fu rther developm ent and modification.

This work falls into two main categories. The first is due to 
operating engines a t sea level, the second is salt contam ination.

Sea level operations involve m uch higher am bient air pres
sures than are norm ally experienced in flight, and this p ro 
duces higher loading on blades, thrust bearings, com bustion 
cham bers, and indeed all parts o f the engine. T hrust bearing 
problem s are solved by increasing bearing sizes, by double 
stacking, or by altering the thrust balance. Blade form s are 
altered as little as possible, but some m odification m ay be 
needed to redistribute stress patterns at sea level. Com bustion 
cham bers may need some m odification to stand up to the m uch 
higher heat release at sea level, as well as the use of diesel 
fuel, and to ensure smoke free operation.

Salt is a m ore difficult problem. All gas turbines, unless 
operated at uneconom ically low tem peratures, will suffer salt 
corrosion if m easures are no t taken to protect them. These 
are of two kinds. The first is the selection of suitable m a
terials, particularly  fo r the hot parts o f the engine such as the 
turbine nozzles and blading, or suitable protective coatings.

The other way is to exclude salt as far as possible from  the 
intake air and fuel. In the case of the fuel, this is simply 
done by suitable filtration, centrifuging, and settling tanks; 
in the case of air intakes, the problem  is aggrevated by the 
need to keep down intake duct sizes.

O ther gas turbine installation problem s which require study 
include protection against shock from  underw ater explosion, 
the provision of a sm ooth air flow  to the engine, heat and 
noise insulation, nuclear, biological and chem ical protection, 
ensuring adequate m aintenance access and easy engine re 
moval.

Engine space ventilation, noise attenuation  and N BC pro tec
tion can be achieved in the case of larger ships by m ounting 
the engine in a com pletely enclosed module. This no t only 
meets these requirem ents, but also ensures good access for 
m aintenance, w hatever the layout o f the rem ainder of the 
engine room. W ithin the module, a cascade bend is incor
porated  in fron t o f the air intake to straighten out the air 
flow to the engine and ensure an even pressure distribution.

Fig. 2. Three types o f warship machinery layouts which in
clude gasturbines.

port and reduced 'dow n' time to repair ships, so giving im 
proved overall ship effectiveness. The gas turbine powered 
ship is a new concept w hich generates new capabilities.

Future development
T he aero type gas turbine lends itself to  im provem ent as far 
as reliability, long life and increased perform ance are con
cerned and one great advantage of the lightweight gas tu r 
bine is that m odifications can be incorporated  when they are 
removed fo r periodic overhaul. This m eans that the m achi
nery is regularly  updated  during the life o f the ship.

T he second line of developm ent is to adapt new aero engines 
to m arine service. The new generation of gas turbines show 
big im provem ents in efficiency over curren t units and these 
are an obvious possibility fo r the future. However, if full 
advantage is to be taken o f aero engine developm ent, it is 
necesary to wait until these engines are in service and have a 
reasonable background of troublefree operation. The process 
o f putting them  to sea can then be carried out w ith m inim um  
cost and m inim um  risk.

CODAG -T U R U N M A A

O LYM PU S EX H A U ST  G EA R BO X D IESEL
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NEDERLANDSE VERENIG ING  VA N  T E C H N IC I OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of M arine Technologists)

LEZIN G EN , EXCURSIES ENZ.

Voorstel voor lezingen en excursies seizoen 1973-1974

N.B.

2 jan. ’74 (wo)
(vr)
(do)

(vr)

(di)

4 jan. ’74
31 jan. ’74 
Rotterdam 

1 febr. ’74 
Amsterdam 
29 jan. ’74 
Groningen
21 febr. ’74 (do) 
Rotterdam’)
22 febr. ’74 (vr) 
Amsterdam
26 febr. ’74 (di) 
Groningen

(do)

16 mei ’74
Rotterdam
17 mei ’74 
Amsterdam 
21 m ei ’74
Groningen

Nieuwjaarsreceptie Rotterdam. 
Nieuwjaarsreceptie Groningen.
Ervaringen mei het Autokon-systeem  door .

idem.

idem of vrije keuze3).

LNG Tankers d o o r  ')

idem.

idem.

28 mrt ’74
Rotterdam
29 mrt ’74 (vr) 
Amsterdam

2 april ’74 (di) idem. 
Groningen 
24 april ’74 (wo)

Electronische apparatuur voor de navigatie, 
door medewerkers Radio Holland B.V. 
idem.

Algemene Ledenvergadering in Vlissingen, 
met excursie „de Schelde” en industrieën Sloe- 
gebied.

(do) Problemen rond oil pollution door . . . .

(vr) idem.

(di) idem.

’) Lezingen gemerkt samen mei Sectie Scheepstechniek M vl.

3) Vrije keuze onderwerpen:
— Kondensaatafvoering en regeling, spui-installaties voor 

ketels e.d. (Ubel-Gustav F. Gerdts K.G., Bremen).
— Toepassing trillingsanalyse (Van der Weert).
— Produktiebesturing met kostenbewaking en eventuele com

putertoepassing (A. Boesten, adviesbureau Sandwijk, Haar
lem).

— Lager Metalen (Th. Goldschmidt N.V.).
— Sociale aspecten van de Zeevaart.
— Bouw van sleephopperzuigers.
— Havens en havenontwikkeling in Nederland.
— Corrosie en erosie in zeewaterleidingen.

4) Pasen 1974 op 14 en 15 april.
Hemelvaartsdag 23 mei.
Pinksteren op 2 en 3 juni.

5) Naar behoefte kan van het programma worden afgeweken.

Bovenstaand programma zal in „Schip en Werf" worden herhaald. 
Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien 
zal van elke vergadering o f andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.

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

CONTRIBUTIE 1974
De leden van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied, worden er op attent gemaakt, dat op de Algemene 
Ledenvergadering van 25 april 1973 besloten is, om de contributie met ingang van 1 januari 1974 te verhogen tot ƒ 50,—  per jaar. 
Voor junior-leden en gepensioneerde leden —  die minstens 10 jaar lid zijn —  bedraagt de contributie ƒ 20,—  per jaar. 
Stortings-/Acceptgirokaarten zullen begin januari a.s. worden toegezonden.

DRINGEND VERZOEK

De stemgerechtigde leden van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied worden verzocht de hun toegezonden stembiljetten voor de verkiezing van hoofdbe-
stuursleden ONVERWIJLD in te zenden.

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het gewoon  
lidmaatschap de Ballotage-Commissie ge
passeerd:
Th. J. BRUINS

Oud-Stuurman G.H.V. (met diploma 
SI); Procuratiehouder Verheul-Meta- 
center, Rotterdam, Wilhelminasingel 
11, Hendrik Ido Ambacht.
Voorgesteld door J. A. Dros.

J. GLAS
Afgest. PBNA (Electrotechniek); Be
drijfsleider Groenpol Electrotechnische 
Fabriek B.V., Amsterdam, H. Gorter- 
straat 1, Wormerveer.
Voorgesteld door F. P. van Driel.

H. H. HASZ
Hoofdwerktuigkundige (met diploma 
C volledig) Koninklijke Nederlandsche 
Stoomboot Maatschappij B.V., Am
sterdam, Hoekblok 24, Wateringen. 
Voorgesteld door H. M. van der Werf.

W. J. DEN HEETEN
Afgest. HTS afd. Scheepsbouwkunde; 
Scheepsbouwkundig expert Expertise
bureau Bosdijk, Spijkenisse, Ophemert- 
straat 43, Rotterdam-3022.
Voorgesteld door P. C. van Kampen.

Ir. C. KOOMAN, c.i.
Hoofd Hoofdafdeling Scheepvaart 
Dienst Verkeerskunde Rijkswaterstaat, 
Dordrecht, Savornin Lohmanlaan 6, 
Papendrecht.
Voorgesteld door F. Wegman.

C. W. LEVERLAND
Oud-Werktuigkundige (met diploma 
B), Zonnebloemstraat 213, ’s-Graven- 
hage.
Voorgesteld door W. H. Elink Schuur
man.

C. NOORDEGRAAF
Afgest. PBNA (Scheepsbouwkunde); 
Scheepsbouwkundig constructeur Sea 
Transport Engineering, Amsterdam,

Erasmuslaan 27, Amstelveen. 
Voorgesteld door ir. F. F. van Gun- 
steren.

J. G. H. TIMMER
Afgest. HTS afd. Schcepsbouwkunde; 
Ingenieursbureau en Expertisebureau 
4102 Homberg/Ndrh. Königstrasse 88. 
Voorgesteld door H. G. A. Sinjorgo 
Jr.

Gepasseerd als belangstellende:
J. A. THEUNS

Directeur B.V. Handelsonderneming 
Theuns, Gentiana 29, Dordrecht. 
Voorgesteld door H. G. A. Sinjorgo 
Jr., J. Pilaar en ing. W. P. Stiekema.

Gepasseerd als junior-lid:
H. BRUMMEL

Student a.d. Technische Hogeschool 
Delft, afd. Scheepsbouwkunde, Gustav 
Mahlerlaan 28, Voorschoten. 
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema.
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NIEUW SBERICHTEN
P E R S O N A L I A

IN M EM ORIAM  

Ir. W. R. K RUSEM A N

Plotseling is op 10 dec. jl. ons mede
bestuurslid en goede vriend, Rob 
Kruseman, uit ons midden wegge
nomen.
Enige weken geleden wist hij, dat de 
kwaal die hem sloopte, hem nog 
slechts enkele jaren Ie leven zou toe
staan. Hij wist dit, samen met zijn 
vrouw, te verwerken en energiek als 
hij was, nam hij zijn taak, voor de 
tijd die hem nog gegeven was, weer 
op.
Niemand kon vermoeden dat dit nog 
slechts enkele weken zou zijn. Midden 
in zijn werk, dat hem zo lief was, 
kwam zijn leven plotseling tot een 
einde.
Wij verliezen in hcni een goede vriend 
en een goede bestuurder, die de Ne
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied vele jaren met gro
te toewijding heeft geleid.
Moge zijn vrouw en kinderen mede 
troost vinden in de vriendschap die 
bij velen blijft voortbestaan.
Hij ruste in vrede.

Ir. A. van der Toorn, 
Voorzitter.

In één der eerstvolgende uitgaven van 
„Schip en Werf" hopen wij nog een 
necrologie van de overledene te pu
bliceren.

G. F . Siiurinejjcr t
Op 2 december 1973 overleed plotseling in 
de leeftijd van 58 jaar de heer G. F. Suur- 
mcijer, directeur Scheepswerf Gebr. Suur- 
meijer B.V. te Foxhol.

N. E. H. Schiiiicd f
Op 4 december 1973 overleed te Gouda in 
de leeftijd van 76 jaar de heer N. E. H. 
Schmied, oud-onderdirecteur Weir-Warm- 
tekracht N.V., Rotterdam.
De heer Schmied was lid van de Neder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

B. A. van der Grauff geridderd
De heer B. A. van der Graaff, adjunct- 
directeur van Boele’s Scheepswerven en 
Machinefabriek B.V. te Bolnes, is per 24 
oktober 1973 benoemd tot ridder in de 
orde van Oranje Nassau.

Receptie J. C. Schalkwijk
Op vrijdag 28 december 1973 zal de heer 
J. C. Schalkwijk, scheepsbouwkundig ex
pert op de tekeningenafdeling Bureau 
Central Hollandais van Bureau Veritas te 
Rotterdam, de pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken.
Ter gelegenheid hiervan wordt op ge
noemde datum een receptie gehouden in 
Café-Restaurant „Bellevue”, Parkkade 2, 
Rotterdam, van 17.00 tot 18.30 Uur.

Niestern's Scheepswerven Groningen B.V.
Met ingang van 1 december 1973 is de 
heer J. H. Prinssen benoemd tot adjunct- 
directeur van Niestern’s Scheepswerven Gro
ningen B.V. De heer Prinssen zal in het 
bijzonder belast worden met de verantwoor

delijkheid voor de technische en commer
ciële activiteiten van de onderneming.

Nieuwe behuizing Electro Industrie
S. Bakker B.V.
Met ingang van 3 december 1973 is bo
venstaande vennootschap verhuisd naar: 
Leeghwaterstraat 59, Sliedrecht. Het nieu
we telefoonnummer luidt: 01840-66 00.

W ettelijke aansprakelijkheid van 
exploitanten van nucleaire schepen
In Staatsblad 536 is gepubliceerd de Wet 
van 24 oktober 1973, houdende regelen in
zake wettelijke aansprakelijkheid van ex
ploitanten van nucleaire schepen.

Samenwerking Ballast-Nedam  en 
Van der G iessen-D e Noord
De Ballast-Nedam Groep N.V. te Amster
dam en Van der Giessen-De Noord N.V. te 
Krimpen aan de IJssel zijn een nauwe sa
menwerking aangegaan op het gebied van 
de produktie, de verkoop en de montage 
van bouwelementen volgens het Variël-sys- 
teem. De samenwerking wordt tot stand 
gebracht doordat de Ballast-Nedam voor 
de helft gaat deelnemen in het kapitaal van 
Variël Nederland B.V. te Alblasserdam, 
waarvan alle aandelen tot dusver in het 
bezit waren van de scheepsbouwonderne- 
ming Van der Giessen-De Noord. De di
rectie van Variël Nederland zal worden ge
voerd door W. van der Linden en A. Jongs- 
ma.
De samenwerking — waarin de vakbon
den en de ondernemingsraden zijn gekend — 
zal geen nadelige gevolgen hebben voor de 
120 personeelsleden die voor Variël Ne
derland werken.

O fficiële gieting van het eerste en grootste  
onderdeel van de nieuwe Stork-W erkspoor 
Diesel (SW D) dieselm otor, de TM 620
De gieting van dit onderdeel, de fundatie- 
plaat van 50 ton, vond plaats op 7 decem
ber 1973, in de nieuwe hal van de Stork- 
Werkspoor Gieterij te Utrecht.
Het officiële startsein tot deze spectacu
laire handeling werd verricht door drs. 
J. A. M. Molkenboer, Directeur-Generaal 
van Industrie van het Ministerie van Eco
nomische zaken.
Deze gieting in de Utrechtse vestiging van 
de Werkspoor Gieterijen, die sinds kort 
deel uitmaken van de VMF-Dieseldivisie 
betekent tevens het begin van een nieuwe 
produktielijn van de middelsnelle diesel
motoren met een hoog vermogen naast de 
reeds bestaande produktielijn van de be
kende TM 410.
De nieuw te bouwen TM 620, met een ver
mogen van 2000 pk per cilinder, zal in 
staat zijn supertankers van een miljoen ton, 
alsmede de nieuwste generatie container
schepen met een snelheid van 36 knopen, 
voort te stuwen. Stork-Werkspoor Diesel 
zal de TM 620 eind 1974 op de markt 
brengen.

Koninklijke Nederlandse Redersvereniging, 
’s-Gravenhage
Oliecrisis en wereldscheepvaart 
De International Chamber of Shipping 
(ICS) te Londen, heeft in verband met de 
wereldbrandstofcrisis op 23 november ’73 
de aangesloten organisaties (waaronder 
voor Nederland de Kon. Ned. Redersvere
niging) verzocht er bij hun regeringen op 
aan te dringen dat „bunkervoorraden ter be
schikking worden gesteld van alle schepen 
ter wereld, zonder discriminatie ten aan
zien van de vlag”. In aansluiting op dit ver
zoek, hetwelk door de KNRV op 27 no

vember ’73 werd besproken met Staats
secretaris dr. M. van Hulten, heeft de ICS 
thans het volgende bericht vrijgegeven 
voor directe publikatie:
„De Internationale Kamer van Scheep
vaart, die meer dan de helft van de we- 
reldkoopvaardij tonnage vertegenwoordigt, 
gaf op 4 december een nadere verklaring 
over het effect van de oliecrisis voor de 
wereld-scheepvaart. „De situatie is snel 
verslechterd’.’ zei de heer Dennis Martin- 
Jenkins, vobrzitter van de ICS, „en zou 
tegen het eind van deze maand kritiek 
kunnen worden. De scheepvaartmaatschap
pijen hebben stringente maatregelen inge
voerd om op olie te bezuinigen, maar de 
drastische besnoeiingen op de leveranties 
die de oliemaatschappijen nu gedwongen 
zijn uit te voeren, betekenen dat zelfs met 
deze bezuinigingen het niet mogelijk zal 
zijn in het zeetransport de ladingen te ver
voeren, die volstrekt noodzakelijk zijn 
voor het economische welzijn en het le
vensonderhoud van alle volkeren.
De regeringen moeten onder ogen zien dat 
— tenzij ze verzekeren dat schepen onder 
welke vlag dan ook de noodzakelijke bun
kerolie krijgen — de internationale zee
scheepvaart niet in staat zal zijn de export- 
fabrikaten naar hun plaats van bestemming 
te vervoeren of voedingsmiddelen dan wel 
industriële of energie-grondstoffen te trans
porteren. Dit zal een directe en scherpe in
werking hebben op de industrie en de le
vensstandaard, en de werkgelegenheid van 
mensen over de gehele wereld in de waag
schaal stellen. De scheepvaart vervoert 
jaarlijks 2,6 miljoen ton lading. Dat ver
voer loopt gevaar, tenzij de schepen van 
brandstof worden voorzien”.
Onder de huidige omstandigheden worden 
de schepen te vaak gedwongen her en der 
„te winkelen” voor olie, als gevolg waar
van ieder land gevaar loopt schade te leiden 
aan zijn onontbeerlijke transportbehoeften.
Deze vicieuze cirkel kan het beste gestopt 
worden wanneer iedere regering er op toe
ziet dat een toereikend deel van zijn be
schikbare brandstof wordt bestemd voor 
het bevoorraden van de schepen.
Snel handelen is noodzakelijk om te voor
komen dat het zeetransport niet zodanig 
terugloopt dat een economische terugslag 
wordt veroorzaakt die progressief, cumu
latief en uiterst moeilijk weer terug te scha
kelen zou zijn.
De ICS legt nogmaals de nadruk op het 
grote belang van reders en bevrachters in 
alle landen om hun schepen voor te schrij
ven alle mogelijke maatregelen te nemen 
om op het olie-verbruik te bezuinigen, met 
inbegrip van de snelheidsvermindering, 
wanneer uitvoerbaar”.

M ededeling Am sterdam -Rolterdam  
Bank N  V

AM R O bank in nieuwe sclieepsfinanciering 
bank: Euratlanlis Maritime Bank Ltd.
Twee Europese en drie Amerikaanse ban
ken — met een gemeenschappelijk balans
totaal van circa 12,5 miljard dollar — 
hebben een „consortium-bank” opgericht 
die zich uitsluitend bezig houdt met het 
verlenen van financiële diensten aan de 
internationale scheepvaartindustrie: de
Euratlantis Maritime Bank Ltd.
De vijf aandeelhouders zijn: de AMRO 
Investment Company (Curagao) — een 
dochter van de AMRO bank; Cripps War
burg te Londen; Indiana National Over- 
seas Corp. (Indianapolis); New England
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directies.
Door de samenwerking-, die geen gevolgen 
za! hebben voor hei permlW-eh zulle» | f  
beide bedrijven trachten een i e  grtJdl fna= 
gelijke basisverbreding to t stand ie brén
gen.
Boot-Lemmer heeft eert minderheidsbelang 
in het aandelenpakket van Paul Dinges 
aangeschaft. De beide bedrijven vullen el
kaar goed aan: Boot-Lemmer k  eer?
scheepswerf, terwijl Paul Dinges zich met 
scheepsreparaties en het inhouwen van mo
toren bezighoudt.
Het bedrijf in Lemmer speelt zijn aanvra
gen voor reparaties voortaan door naar 
Paul Dinges, waardoor de eigen meaw- 
bouwcapaciteit vergroot wordt. Voor bet 
Delfziitse bedrijf betekent de nieuw aan
gegane relatie tevens een aansluiting «net 
de producenten van Broiss-IndiisSriemoto- 
ren.

Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw, 
R otterdam
is  november 1973 bedroeg het aantal be
zoekers aan het museum 1491 en aan de 
bïbliotheeek 103. Voorts werden e r  1591 
boeken uïlgeleend es 296 inlichtingen ver
strekt.

R esultaten grote zeevisserij 1970 en 1971
Bij het Land boaw -Economisch Instituut 
(afdeling Visserij) is een puhlikatie versche
nen over de rentabiliteit in 1970 er. 1971 
van de grote zeevisserij.
De schepen (zij- en hektrawiers) visten 
voornamelijk in de Noordzee en in de wa
teren rond Ierland en in het Engelse Ka
naak De vloot van deze tak van visserij 
bestond per ultimo 1970 en 1971 uit resp. 
80 fgetn» motorvermogen 940 pk) en 74 
schepen igem, motorvermogen 1020 pk), 
welke schepen is beide ja n »  het eigen
dom waren van 18 rederijen. De verjon
ging van de vloot en de toeneming var», het 
gemiddelde motorvermogen heeft zich 
ook in 1972 en 1973 voortgezet, vooral 
door het afstoten van de meestal verouderde 
kleine zijtrawiers en het in de vaart bren
gen van moderne hektrawiers met dtep- 
vriesinsiallaties,
In september 1973 bestond de vloot uit
69 schepen igem, motorvermogen 1160 pk), 
waarvan 24 hektrawiers met diepvriesin- 
staliaïie Igem. motorvermogen 1580 pk); 
bovendien zijn er nog verschillende vries- 
hektrawlers in aanbouw.
ïn 1970 en 1971 werd door de vloot resp.
70 en 69 mln (1969 75 mln.) kg haring, 
makreel, rond- en platvis aangevoerd met 
een opbrengst van resp. ƒ 67 en ƒ 70 mln. 
(1969 f  59 mln). T.o.v. 1069 daalde is  deze
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M m m m  W M  mui 
Am  hei pfsgigam m  m ó tm
— «, H A/C, M Sprnmt.- IMM; 
,j0nt.werp£B lezen tim?mtMehêé? grf.wó- 
siaget? en cer< to e p ssd B g ^ ö srtc # #
— k .  L. w .  Kom f l ia qptm n» ffm m érn  
B.V-i:
„Thermal fh0ek--amt*itmg mtè&pper- 

vla fetes”
— k .M  £'. Maar* A u d M ) ;
„Slijtage vsi; wspéós m  fótitós tö4 tfcef- 
aasefee sdsöfetotr'
— tr, R. B. C . i ^ a i u  fM .¥, Kóts. Mij, 
„De Schelde“, Vlisstnget»);
„Ontwerpen van componenten aan de hand 
van thermische Wassingen™
Na elke voordracht zal gelegenheid Be
staan to t het stellen van vragen .
Nadere inlichtingen verstrekt het bureau 
van de Bond voor Materialenkennis» Post
bus 9321, Den Haag. Telefoon: 070-
39 49 30,

Tewaterlatingen
O p 24 november jl. is bij Scheepswerf en 
Reparatiebedrijf „Harlingen” te Harlsngen 
het containerschip m.s. CMemsee mei 
succes van stapel gelopen.
De belangrijkste technische gegevens zijn: 
lengte o j .  76,46 m, breedte 11 80 m , diep
gang '3.52 m» draagvermogen 1.306.66 ton. 
klasse Germanischer Lloyd 100 A4 E3, 
motor/vermogen M W M /ca. 1.480 pk, snel
heid 13 kn.
Het schip wordt gebouwd voor Duitse re
kening,
De proefvaart is gepland in januari 1974.

Op 7 december werd hij Scheepswerf Gebr, 
Suurmeijer B.V. ie Föxhol, een tot de 
„Nescos” Scheeprfsouwcontbinatie B.V. 
behorende .w af, te water gelaten iset a u .  
Gmesheek, fetsr. 232.» type gladdekschtp 
beneden f ,600 ferl.
De hessfdafmetingen zijn: lengte over alles 
77,0? m, lengte tussen loodlijnen 70,10 m, 
grootste breedte over spanten 12.60 m. 
holte tot vrijboorddek 7 m , diepgang tot 
zomermerk 5,80 m, draagvermogen zomer- 
merk zeewater 2970 tonnen, ruimtnhood
138.000 cbft.graïn. dieselolie 100 tonnen, 
waterballast 690 tonnen, drinkwater 25 
tonnen.
Voortstuwing: MAK 6Mu 452AK — 1800 
hp — 500 rpm„ met reductiekast 2 : !.
De bediening van de hoofdmotor geschiedt 
op de brug volgens eisen Nederlandse 
Scheepvaartinspectie.
Klasse: Lloyd's Register o f  Shlpping Nor-
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bouwd is bij E. I . Smit & Zonen’s Scheeps
werven B.V. te Westerbroek in opdracht 
van Splieihofrs Bevrachtingskantoor c.s. Je 
Amsterdam.
Het is een schip van het gladdektype met 
een draagvermogen van ca. 2900 tem be
neden de 1600 hrj
De voornaamste afmetingen bedragen; 
lengte o.a, 77.87 m, lengte t i l ,  70,80 m, 
breedte 12,60 m, holte 7 m  en bcfatden 
diepgang 5.80 m.
De ruimsnboud is ca. IM..OÖ0 eft grain. 
Benevens de nodige motoren voor holp- 
aandrijvtng van pompen en compressoren 
is het schip ongerust met een 1800 pk 
MAK-dieselmotor. waarmee tijdens de 
proefvaar! een snelheid is behaald van ca. 
13 mijl.
Door toepassing van een uitgebreid alar
meringssysteem kunnen zowel hoofd- als 
taipmoSoren vanaf de bntg worde» be
diend.
De Weêlooper is astgerust met twee ns-ast- 
kranen met een hefvermogen van 6 ton 
elk, alsmede een dekkraan met een capa
citeit van 6 ton.
De nautische en technische voorzieningen 
bestaan uil o.ra. radiotelefonie, echolood, 
richtïngzoeker, radar, VHF, gryokompas, 
elektrisch-hydraulische stuurinrichting, 
automatische piloot, stalen toiken etc.
De bouw vond plaats onder toezicht van 
hoogste Klasse Lloyd’s Register o f  Ship
ping 100 AT, Northern Baltic Ice Class 
i-B en de Scheepvaart inspectie voor de 
onbeperkte v aart

Nieuwe gids van C aterpillar
Een 120 pagina's tellende gids van Cater
pillar, vermeldt bijzonderheden eis gege
vens, benodigd voor het inhouwen van 
scheepsmotoren, zoals machstsefundaties, 
monteren ets uitlijnen, sehroefaftseSiBge», 
instrumenten, enz.
Scheepsbouwers en motoren-iastaliateors
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kunnen deze gids verkrijgen bij de vertegen
woordigers van Caterpillar, Geveke Moto
ren en Grondverzet N.V., Spaklerweg 45, 
Amsterdam-O.

Stichting D oelm atig Verzinken, Den Haag
In het nummer van: „Verzinken 1973/3", 
dat zojuist verscheen, zijn artikelen afge
drukt over thermisch verzinkte verkeers- 
bruggen, bouwliften, roltrappen, veevoeder- 
silo's, vliegtuighangars en antennemasten. 
Voorts zijn in dit nummer te vinden: een 
Zwitsers artikel over de economische voor
delen van thermisch verzinken in de hoog
bouw, een bericht over eventuele vervor
ming van staalconstructies en hoe zulks 
kan worden vermeden, een beschrijving van 
het reconditioneren van lassen met soldeer- 
stavcn en een artikel over thermisch ver
zinkt staal in een olieraffinaderij.
Dit nummer omvat 18 pagina’s en is met 
26 foto’s, grafieken en tabellen geïllus
treerd.
Lezers van dit tijdschrift kunnen een kos
teloos abonnement verkrijgen door aan
vrage bij de administratie der Stichting 
Doelmatig Verzinken, Weissenbruchstraat 
115, Den Haag, tel.: 070-24 59 64.

Doorgaand transport via waterwegen 
tussen Engeland en Europa
In Groot-Brittannië gebouwde aken zul
len het volgend jaar een transportdienst 
onderhouden tussen Engeland en Europa 
via de waterwegen van het vasteland, ge
ïntegreerd in de container service, BACAT 
genaamd.
De aken verzamelen zich in één van de 
voornaamste havens, nl. Huil en Middles- 
brough in Noord Engeland en worden dan 
aan boord van een soort vlot of carrier 
gehesen en over de Noordzee getranspor
teerd, waarna ze afgeladen worden in Rot
terdam en de reis langs de Europese wa
terwegen voortzettcn. De aken worden vol
gens een bepaald ontwerp gebouwd door de 
Yorkshire Droogdok Mij., zodat ze op 
de carrier verankerd kunnen worden, die 
in september in Denemarken van stapel 
liep.
Er worden twee soorten aken gebruikt, de 
BACAT schepen van 140 ton, die aan 
boord van de carrier gehesen worden door 
middel van een lift en de LASH schepen, 
die in de romp van de carrier verankerd 
worden.
De nieuwe dienst gaat in vanaf midden 
januari 1974.
Deze service verbindt de industriële ge
bieden van Noord Engeland aan de Hum- 
ber en Tees- mondingen ter water met 
industriële gebieden in Europa tot Bazel.
De schepen hebben een waterdicht sta
len dek met verzegeling, dat opgelicht kan 
worden en onder douanetoezicht staat, 
zodat het mogelijk is de verschillende 
grenzen zonder verdere formaliteiten te 
passeren.

Verdere inlichtingen:
NETHERLANDS-BRITISH CHAMBER 
OF COMMERCE. The Dutch House. 307/8 
High Holborn, London WC1V 7LS, Mrs. 
R. E. Phaff.

Dienstverlening bij het gebruik van 
springstoffen op zee
Nieuwe overeenkomst betreffende 
chemische energiesystemen bestaande 
uit twee componenten
Explo-Ridgeway International (ERI), het 
bedrijf dat diensten verleent ten behoeve 
van het gebruik van springstoffen op zee.

is onlangs een overeenkomst aangegaan met 
ICI’s dochteronderneming Nobel’s Explo- 
sives Co. Ltd., Stevenston, Ayrshire, Schot
land.
Aldus zullen enkele hulpbronnen van NEC 
beschikbaar komen, zoals researchfacili- 
teiten, levering, voorraadcontrole, distributie 
en algemeen administratieve functies, zo
wel als de diensten van technici in de bui
tendienst, waardoor de werkzaamheden van 
ERI zullen kunnen worden uitgebreid, ten
einde te kunnen voldoen aan de stijgende 
behoeften van de olie-industrie op zee. 
Explo-Ridgeway International, met vesti
gingen in Parijs, Londen en Beiroet, is ge
specialiseerd in de toepassing van che
mische energiesystemen, bestaande uit twee 
componenten; deze systemen worden toe
gepast in diverse onderwaterapparatuur 
voor het snijden van pijpen en het aan
leggen van sleuven voor leidingen onder zee. 
Deze systemen vertegenwoordigen een 
nieuwe explosieventechnologie en omdat 
de desbetreffende materialen geclassificeerd 
zijn als veilige, niet-explosieve chemische 
stoffen, kunnen ze worden vervoerd aan 
boord van vliegtuigen, met het voordeel 
van de snelle levering, die door aannemers 
op zee meestal worden verlangd. Bij aan
komst op het werkterrein kunnen de che
mische stoffen dan worden gemengd zodat 
er een veilige, sterke springstof ontstaat.

H effing van bunkertoeslag in het U .S. G ulf- 
cn South Atlanticverker
Zoals bekend heeft de huidige oliesituatie 
beleid tot een sterke stijging van de bunker- 
prijzen, die reeds voor vele rederijen aan
leiding is geweest over te gaan tot het 
instellen van een bunkertoeslag. Ook de 
rederijen die diensten onderhouden van en 
naar de U.S. Gulf- en South Atlantic-ha- 
vens ontkomen niet aan de noodzakelijk
heid op deze wijze verlichting te zoeken 
voor de op hen drukkende extra kosten.
Zo hebben in het verkeer van de U.S. 
Gulfhavens naar het continent de bij de 
Gulf Eastbound Freight Association (Gefa) 
aangesloten rederijen. Combi Line (een ge
combineerde dienst van Hapag-Lloyd en 
Holland Amerika Lijn), Central Gulf Con- 
tramar Line en Lykes Lines moeten beslui
ten per 1 december 1973 een bunkertoeslag 
te heffen van US $ 3.00 per vrachtton. 
Naar de US Gulfhavens zal door o.a. 
Combi Line, Central Gulf Contramar Line

en Lykes Lines eveneens een toeslag van 
US $ 3,00 per vrachtton worden ingesteld, 
die van kracht zal worden op 6 december
1973.
In het verkeer van en naar US South At- 
lantic-havens zal per 1 december 1973 een 
bunkertoeslag worden geheven van 
US $ 2.50 per maatton of US $ 4.00 per 
wichtton, door de in deze diensten opere
rende rederijen:
Atlantic Gulf Services, Combi Line, Sea- 
Land Service Inc., Seatrain International
S.A. en United States Lines Inc.

Onderwater - Habitat
Op verzoek van vertegenwoordigers van 
de Koninklijke Marine, de Rijkswaterstaat 
en de TH Delft houdt het Waterloop
kundig Laboratorium te Delft een enquête 
om de belangstelling van het Nederlandse 
bedrijfsleven voor een praktijklaboratorium 
voor onderwatertechniek in de vorm van 
een onderwater-habitat te onderzoeken.
De gedachten gaan uit naar een onderwa
ter-habitat waarin maximaal 4 personen 
gedurende langere tijd kunnen verblijven, 
o.a. op de bodem van de Noordzee, voor
lopig op een diepte van ca. 17 m onder de 
zeespiegel en ca. 10 km uit de kust van 
Zuid-Holland. De habitat en zijn directe 
omgeving kunnen worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek op verschil
lende gebieden, voor het opleiden en trai
nen van duikers en voor het beproeven van 
materialen, instrumenten, apparatuur en 
werkmethoden.
Met het verzenden van de enquêteformu
lieren aan bedrijven en instituten is een be
gin gemaakt. Bedrijven en instituten die 
geen enquêteformulier hebben ontvangen 
en niettemin belangstelling hebben voor 
het habitatproject kunnen inlichtingen in
winnen bij het Waterloopkundig Laborato
rium, afdeling Maritieme Constructies 
Postbus 177, Delft.

H alf m iljoen subsidie voor Rotterdam
Minister Westerterp (Verkeer en Wate 
staat) heeft Rotterdam een voorlopig 
subsidie van een half miljoen gulden 1' 
gezegd. Deze bijdrage is bedoeld als , 
moetkoming in de kosten, verbonden 
het opvijzelen van de Willemsbrug over 
Nieuwe Maas. Te zijner tijd zal het defi 
tieve subsidiebedrag worden vastgesteld.

Ingebonden jaargangen van „Schip en W erf’ zijn een kostbaar bezit!

Talrijke lezers bewaren reeds de verschenen jaargangen als studiem ateriaal 
o f naslagwerk. Ook voor de

JAARGANG 1973

kunnen weer banden w orden besteld en wel door ƒ 9,75 (inclusief B.T.W .) 
per postwissel o f per giro (No. 58458) aan ons over te m aken. De jaargang 
kan dan bij een boekbinder ter plaatse w orden ingebonden.

M en kan de exem plaren van de jaargangen 1973 echter ook toezenden aan 
Boekbinderij A. P. Joppe, Rösener M anzstraat 47, Rotterdam -3006. Bij toe
zending vóór 1 april 1974 zorgt deze voor band en inbinden voor de totale prijs 
van ƒ 17,50 (excl. B.T.W. en porto). N a 1 april 1974 bedraagt de prijs f  19,50 
(excl. B.T.W. en porto). In dit geval behoeft de band dus niet afzonderlijk te 
w orden besteld!
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