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V E ELZE G G EN D E CIJFERS V A N L L O Y D ’S REGISTER OF SHIPPING
D e jaarlijkse Statistical Tables van
Lloyd’s Register o f Shipping vormen
altijd weer interessante lectuur, voor de
insider wel te verstaan, ondanks het feit
dat ze, de naam zegt het al, in hoofd
zaak uit cijfers bestaan. Cijfers zijn ech
ter veelzeggend, en zonder cijfermate
riaal zouden we het niet m eer kunnen
stellen. Daar komt bij dat L loyd’s R e
gister cijfers verstrekt die uniek zijn en
die m en dus nergens anders kan vin
den. H et is een enorm priegelwerk dat
daarvoor m oet worden verricht, maar het
resultaat loont ongetwijfeld de m oeite.
Het eer9te wat uit dit jaarlijkse cijferwerk van L loyd’s naar voren kom t is
het feit, dat de wereldkoopvaardijvlool
medio verleden jaar was sam engesteld uit
59.606 schepen m et een gezam enlijke inhoud van 289,93 m iljoen bruto registertoo bij een totaal draagvermogen van
452,47 miljoen ton deadweight. H et be
tekent, uiteraard, een recordomvang. D e
wereldhandelsvloot ondergaat een voort
durende expansie die een gevolg is van
het groeiende overzeese vervoer. Zo lang
dit vervoer blijft groeien zal ook de
scheepsruimte zich blijven uitbreiden.
Er zijn velerlei oorzaken voor dit pro
ces aan te wijzen: de groeiende w ereld
bevolking, de toenem ende industrialisa
tie, de stijgende produktie van grond
stoffen enz. H et zijn o.m . deze factoren
die de wereldhandelsvloot op haar hui
dige niveau hebben gebracht, een groei
met 21,59 mln brt o f m eer dan 8 pet.
vergelekerv-rftet 1972.
D e toenem ende groei van de vloot heeft,
in het bijzonder na de tweede wereld
oorlog, geleid tot een toenem ing van
het aantal vlaggen, zodat er thans koop
vaardijschepen van 140 verschillende na
tionaliteiten de wereldzeeën bevaren.
D e grootste vloot is geregistreerd on
der de Liberiaanse vlag, namelijk bijna
50 miljoen bruto registerton. Insiders
weten echter dat hier slechts sprake is
van een ’papieren tijger’, want Liberia
kan m en bepaald geen zeevarende natie
noemen. Het land wordt alleen door bui
tenlandse reders, in het bijzonder A m e
S. en
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rikaanse en Griekse, gebruikt voor registratiedoeleinden en dit heeft betrek
king op alle schepen die M onrovia als
thuishaven hebben en aan de achter
steven de Liberiaanse vlag. D e oorzaak
hiervan mag bekend worden veronder
steld: registratie in Liberia betekent voor
de reders belastingfaciliteiten, die ze in
eigen land niet hebben en die de ex
ploitatie van hun schepen aanzienlijk
goedkoper maakt.
Japan is een goede tweede met 36,79
mln ton, gevolgd door het Verenigd K o
ninkrijk m et 30,16 mln ton, Noorw egen
met 23,62 mln ton, Griekenland m et
19,29 mln torn Rusland m et 17,40 mln
ton en de Verenigde Staten met 14,91
mln ton, inclusief echter de opgelegde
reservevloot van 2,50 mln ton. D aar
m ee hebben we de groten gehad. Op
merkelijk is de groei van de G riekse
vloot, namelijk met rond vier m iljoen
ton scheepsruim te sinds 1972. N eder
land staat op de dertiende plaats met
ruim vijf m iljoen ton, een fractie meer
dan in 1972.
Een sterke opleving vertoont de Panamese
vlag met een nieuwe registratie van 1,77
mln ton tot 9,57 mln ton. Ook deze
goedkope vlag, die wat in discrediet
was geraakt, begint kennelijk weer wat
aantrekkelijker te worden. Ook de re
gistraties onder de vlaggen van Cyprus,
Singapore en Som ali zijn toegenom en,
de eerste met bijna een miljoen ton, de
tweede met wat meer dan een miljoen
en de laatste m et driekwart m iljoen ton.
Dit is natuurlijk een wat merkwaardige
zaak. Het valt namelijk niet aan te ne
men dat deze kleine staten hun koop
vaardijvloten zo drastisch zouden hebben
uitgebreid. D e handelsvloot van de W estduitse Bondsrepubliek is m et 680.000
ton afgenom en; de oorzaak daarvan
m oet gezocht worden in een groot sloop
programma, gecom bineerd met registra
ties in het buitenland, in hoofdzaak in
Singapore en Cyprus. D e groei van de
vloot van de republiek Som ali moet ook
aan dergelijke oorzaken worden toege
schreven. D eze politiek van Europese re

ders — ook Nederlandse zijn zoals be
kend deze weg reeds opgegaan — is een
consequentie van de fiscale politiek in
eigen land, die het rendabel exploiteren
van schepen tot een trieste zaak maakt.
Het m oet gezegd worden dat de N eder
landse regering maatregelen getroffen
heeft om de nationale scheepvaart te hel
pen, doch de om vang daarvan is niet vol
doende gebleken om registratie elders
een halt toe te roepen o f Nederlandse
schepen weer onder de eigen vlag terug
te brengen.
Het is duidelijk dat het dom inerende aan
deel dat de bouw van tankers in de
scheepsbouwindustrie heeft zich ook
weerspiegelt in de wereldkoopvaardijvloot. Van het totaal van 289,93 miljoen
brt aan scheepsruim te bestaat 115,37
miljoen ton uit tankscheepsruim te, rond
weg dus 40 pet. H et aandeel van de tan
kers in de wereldhandelsvloot is van
1972 op 1973 met ruim tien m iljoen ton
toegenom en, en een verdere groei ligt
in het verschiet. D e orderboeken van de
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werven laten daar geen twijfel aan be
staan. D e vloeibaar gastankers (LPG en
L N G ) zijn in de wereldvloot vertegen
woordigd met 2,28 mln ton, de chem i
caliën tan kers met 0,65 mln ton, de bulk/
oil carriers met 19,54 mln ton, de ore
en bulk carriers met 53,11 mln ton, de
stukgoedschepen met 69,51 mln ton, de
containerschepen met 5,90 mln ton, ove
rige schepen met 1 6 9 mln ton non-trading types met 21,89 mln ton. D e groot
ste uitbreiding na de tankervloot onder
gingen de vloten bulk/oil carriers en
ore en bulk carriers, resp. met 4,47 en
4,70 mln ton. D e om vang van de vloot
van stukgoedschepen nam met ruim een
m iljoen ton af, een ontwikkeling die ge
heel in de lijn ligt van de zich wijzigende
verkeerstechniek, waardoor voor stuk
goed het containerschip als nieuwe verkeersdrager op de voorgrond is gekomen.
D e vloot van containerschepen werd met
ruim anderhalf miljoen ton vergroot. D e
tonnage bestemd voor het vervoer van
vloeibaar gas nam toe met 389.000 ton.

geen tien jaar oud, terwijl slechts 6 pet
meer dan 25 jaar oud is. Van de N e
derlandse koopvaardij is 45 pet (2,26
mln hrt) jonger dan tien jaar, terwijl de
tonnage boven de 25 jaar verwaarloosd
kan worden. Een jonge vloot heeft Japan,
met nagenoeg 86 pet van de totale ton
nage jonger dan tien jaar, terwijl die van
meer dan 25 jaar iets meer dan 300.000
bedraagt. Japan ligt dus hoog boven het
gemiddelde van de wereldvloot. Liberia
haalt met 65 pet beneden de den jaar
bijna het wereldgemiddelde.
Een analyse van de voortstuwing laat
zien, dat van de 59.606 schepen
van samen 289,92 mln brt, die samen de
wereldvloot uitmaken, er 6.492 van to
taal 103,57 mln brt stoomschepen zijn
en 53.124 van samen 186,35 mln ton
motorschepen. Stoomvoortstuwing maakt
dus 36 pet en dieselvoortstuwing 64
pet uit. Bij de stoomvoortstuwing wordt
onderscheid gemaakt tussen voortstuwing
door middel van de zuigerstoommachine (5,09 mln ton) en de turbine en turboelektrische aandrijving. D e stoomturbi
ne is daarbij verre in de m eerderheid
met 94,5 m iljoen ton. D e dieselaandrijving wordt onderscheiden in diesel en
dieselelektrisch, resp. 184,34 en 2,01 mln
ton.

D e grootste tankervloot is geregistreerd
in Liberia (29,4 mln brt), gevolgd door
Japan met 14,2 mln ton, het Verenigd
Koninkrijk met 14,1 mln ton en N oor
wegen m et 11,2 mln ton.
Van het wereldtotaal van stukgoedsche
pen — ruwweg een kwart van de we- Voorts blijkt, dat in 1972 in totaal rond
reldhandelsvloot — bezit de Sowjet- vijf miljoen ton scheepsruimte werd ge
U n ie 6,5 m iljoen ton, Griekenland 6,3 sloopt, het hoogste cijfer dat ooit in één
mln ton, Japan 5,7 mln ton, het Vere jaar werd gehaald. Lloyd’s maakt hier
nigd Koninkrijk 5,2 mln ton en de Vere bij de opmerking, dat hieruit de conclu
nigde Staten 4,7 mln ton.
sie m oet worden getrokken dat er thans
van grotere afmetingen naar de
D e Lloyd’s statistieken geven ook uit schepen
sloopwerven
gaan.
gebreide informaties over grootte en leef
tijd van de schepen, van de wereldvloot
als geheel, doch ook van iedere natio Uit de laatste kwartaalstatistieken van
naliteit afzonderlijk. U it deze gegevens Lloyd’s blijkt, dat de wereldscheepsblijkt, dat het aantal schepen in de klas bouwindustrie er zonder ophouden mee
se 100.000/140.000 bruto registerton voortgaat nieuwe records te behalen. Aan
einde van het derde kwartaal van
(200.000/275.000 ton deadweight) en het
1973 waren in de gehele wereld in
groter reeds 293 bedraagt, waarbij het aanbouw
en bestelling 114,33 miljoen
aantal groter dan 140.000 brt (275.000 bruto registerton
scheepsruimte, ver
ton dw) 29 beloopt. Gezien de rol die deeld over 4.678aaneenheden.
Sinds het
Liberia als registratieland voor de scheep midden van 1973 is er sprake
van
vaart speelt, heeft dit land het grootste een expansie van het wereldorderboek
aantal van deze mastodonten in zijn re m et meer dan negen miljoen ton. Ver
gisters, namelijk acht in totaal, gevolgd geleken met het vorige jaar echter is er
door Denem arken m et zes, het Verenigd zelfs sprake van een uitbreiding van de
Koninkrijk en Noorwegen elk met vier, orderportefeuille met niet minder dan
Japan en Spanje elk met twee, en Frank 45 pet. H et thans bereikte cijfer van de
rijk, Italië en Zweden elk met één.
scheepsruimte in aanbouw en bestelling
W at de leeftijd betreft kan worden ge is de grootste omvang aan tonnage die
steld dat de wereldhandelsvloot betrek ooit door Lloyd’s Register in statistie
kelijk jong is: bijna 63 percent is nog ken werd vastgelegd.
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Van deze 114 miljoen brt aan opdrach
ten voor nieuwbouw hebben de Japanse
scheepsbouwers bijna vijftig miljoen ton
of rond 45 pet in handen. Het aandeel
van Zweden bestaat uit 10,32 miljoen
ton en dat van Spanje — als derde op
de wereldranglijst van scheepsbouwende
naties — 6,86 mln ton. Dat dit land ooit
in staat zou zijn deze vooraanstaande
positie in de wereldscheepsbouwindustrie
te bereiken kon nauwelijks tien jaar ge
leden worden verondersteld. In het eer
ste kwartaal van 1967, toen L loyd’s Re
gister of Shipping in zijn kwartaalstatis
tieken voor de eerste maal kwam met
een specificatie van de orderportefeuil
les van de voornaamste scheepsbouwlanden, stond dit land op de negende
plaats met niet meer dan een miljoen
ton in aanbouw en bestelling. Als
scheepsbouwland genoot het toen vrijwel
geen bekendheid. In de jaren daarna heb
ben de ogen van de scheepsbouw- en
niet minder die van de scheepvaartwereld
zich op dit land gevestigd.
H et Verenigd Koninkrijk, eens de eerste
scheepsbouwende natie ter wereld, staat
thans met 6,85 miljoen ton in zijn or
derportefeuilles op de vierde plaats.
Spanje heeft dus met de hakken over
de sloot de derde plaats gehaald, maar
niettemin het Verenigd Koninkrijk achter
zich gelaten. D e W estduitse Bondsre
publiek komt als vijfde met 6,83 mln
ton, Frankrijk als zesde met 4,65 mln
ton, Noorwegen als zevende met 4,41
mln ton, Italië als achtste met 3,88 mln
ton, de Verenigde Staten als negende
m et 3,57 mln ton, Denemarken als tien
de met 3,19 mln ton en Nederland als
elfde met 2,31 mln ton. Ditmaal behoort
Nederland tot de landen die hun order
portefeuille aanzienlijk konden uitbrei
den, namelijk met ruim een half miljoen
ton nieuwbouw. M idden-1973 stond N e
derland op de twaalfde plaats. H et heeft
geruild met Joegoslavië.
D e vraag dringt zich op welke invloed
de oliecrisis uiteindelijk zal hebben op
de gang van zaken in de wereldscheepsbouw. M et name komt de vraag naar
voren of deze crisis consequenties zal
hebben op de bestelling van nieuwbouwtonnage. Wij menen dat deze consequen
ties op korte termijn haast niet kunnen
uitblijven, omdat een daling van de olieproduktie, die vermoedelijk lang zal du
ren de behoefte aan scheepsruimte ver
mindert.
(vhk)

Newly developed sterntube seal *
by Dipl.-Ing. W. Kollenberger

of the H owaldtswerke-Deutsche W erft A .G ., Hamburg,
and dr. ing. G . Upper of the firin of Carl Frendenberg.
W einheim.

1. Survey
25 years ago the former Deutsche W erft A .G ., Hamburg,
brought onto the market the first sterntube seals with sealing
rings of synthetic rubber. Today it is taken for granted that
propeller shafts should run in oil-lubricated sterntube bearings.
A bearing of this kind, however, requires a perfect sealing of
the sterntube, to prevent on the one hand the escape o f oil
and on the other hand the intrusion of sea water.
The ‘Sim plex’ sterntube seal has made an important contribu-

tion towards the developm ent of the modern sterntube bearing.
As Fig. 1 shows, at the beginning the shipbuilding industry
adopted an attitude o f cautious watchfulness towards the new
style of sterntube seal. During the first 5 years not more than
about 100 of the new seals could be sold and fitted. But in
spite of all predictions to the contrary these seals proved
to be very safe in operation. During the next 5 years until
1958 almost 1,000 seals were sold. The good operational re
sults in use now convinced even the sceptics. The number of
seals working increased rapidly, and up to today they have
been fitted in about 12,000 ships.
In Fig. 1 there is also entered the draught of the greatest ship
that up to any given time had been fitted with the ’Sim plex’
seal. The jump in the greatest draught from 1965 to 1966
corresponds to the general trend in shipbuilding. However,
the greatly increased draught brought with it such an increase
in the pressure load on the sealing lips of the sealing rings
as could not be foreseen at the tim e that this seal was de
veloped.
T o make the loading on the sealing rings clear we have shown
graphically in Fig. 2 the operating conditions for a repre
sentative cross-section of the sterntube seals supplied recent
lyIt can be seen clearly that in operation peak values already
arise of 2.5 atmospheres excess pressure for the oil pressure
and of 9.3 m etres/sec ( = 30.5 ft/sec) for the circumferential
speed. If account is taken of the probable developm ent of
shipping during the near future, then in the operation of
sterntube seals one must reckon with oil pressures ’p’ of
about 3 k p/cm 2 ( = 42.7 lbs/in2) and circumferential speeds V
of 10 m etres/sec ( = 32.8 ft/sec). However, these two peak
values will probably not arise simultaneously in the same in
stallation. The maximum p.v. values, as measure of the ther
mal load on the sealing rings, will be around 15 to 20, in
the metric units given above.
In the further developm ent of sterntube seals it was essential
to keep pace with the impetuous development in shipbuilding
that set in during recent years, if one wished to retain the
large share of the market now obtained. Comprehensive tes
ting equipment had to be created and many series of tests
had to be run, in order to obtain comparative data as basis
for further development.

4 Lecture delivered at the Sixth Internationa! Conference on
Fluid Seals at Munich on 28th February 1973.

2. Operational M easurements
The basis for the further developm ent of the sterntube seal
was the experience of decades in practical use. It now became

Summary
With the developm ent in shipbuilding during recent years,
which has led to constantly bigger ships with correspondingly
increased draught, it became necessary to push forward the
development of the sterntube seal.
The starting point for the investigations dealt with in this
treatise was the Sim plex sterntube seal, which was introduced
in 1948 as the first sterntube seal based on lip sealing, and
which has since been put into service on about 12,000 ships.
In numerous tests on board ship and on test stands specially
designed for the purpose the operating conditions such as
temperature and friction characteristics o f these seals were
investigated. The deformation of the sealing lip as well as
the friction characteristics of the sealing rings were ascertain
ed and analyzed in relation to the draught of the ship and
the oil pressure in the sterntube.
On the basis of these investigations a new concept was deve
loped for a sterntube seal which is simpler in design but
nevertheless shows a consederably greater range of application
as regards the draught of the ship and the circumferential
speed of the shaft.
In comprehensive investigations the frictional characteristics
and the deformation of the sealing lips were ascertained for
the new seal. By reason of the temperatures at the contact
surface of the sealing lips being decidedly lower than with
the previous form the working life of the sterntube seal with
the new design can be considerably increased compared
with the former shape.
With sealing elem ents o f rubber on a nitrile or fluorine base
the new ‘Sim plex-Com pact’ seal can be em ployed on ships of
all sizes up to the fastest and biggest units now being planned.
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Fig. 3

observed. The reason for this peculiar behaviour can be found
in the fact that with increasing pressure the profile of the
sealing lip tilts over. When the profile tilts over, the area
under pressure becomes smaller, so that the radial pressure of
the sealing lip and therewith the frictional moment also becom e
smaller.

O il te m p e ra tu re betw e en the s e a lin g elem ents
o f a f o r w a r d s te rn tu b e

se a l

As a result of all these measurements it soon became clear
that the necessary enlargem ent o f the range o f application
could not be achieved by a m ere im provem ent o f som e details
o f the form er sterntube seal. A new seal capable o f with
standing the highest p.v. values had to be developed on the
basis of the good operational experience gained with the ’Sim 
plex’ seal.
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3. Developm ent of the Bulb Sealing Ring for the
’Sim plex-Com pact’ Seal
In the literature the design of the new sterntube seal has al
ready been dealt with in detail, whereby special emphasis must
be laid on the system of the assembly of standardized parts
used for this ’Sim plex-Com pact’ seal. For this reason we can
in what follows limit ourselves to a discussion of the most
important results arising out of the development work on the
new sealing ring.
Before bringing forward the individual test results it should
be mentioned that the most important main dimensions of
the new bulb sealing rings could be ascertained by calculation,
in a manner similar to a procedure known from the literature
(2). In this calculation the attempt was made to keep as low
as possible the radial pressure of the sealing lip on the shaft,
namely the pressure in the sterntube to be sealed off. The
relevant comparative tests showed a good agreement between
the calculated and the measured values.

6-
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Proceeding from the measurements (already shown in Fig. 4)
of the frictional characteristics as a function of the oil pressure,
measurements which lead to the conclusion that the sealing
lip suffers severe deformation, the deformation of the sealing
— o il t e m p e r a t u r e # i n 'C
lip under operating conditions was first determined. That it
was necessary to carry out this measurement under operating
conditions, in order to realize the actual circumstances cor
rectly, is clear from Fig. 5. Here, under the heading ’Conven
important to hold and record these empirical values as m ea tional’, is shown the deformation of a bellows sealing ring
sured values, in order to be able — as far as possible — to fitted in the previous type of ’Sim plex’ sterntube seal. The full
lines show the cross-section of the new sealing ring under no
carry out the developm ent work by means of test stands.
pressure,
directly after fitting at room temperature. The chain
Practical operation has shown that the thermal load is one
of the most important factors determining the useful life of line shows the cross-section of the sealing ring after a short
the sealing rings. The greatest development of heat occurs, run of only 37 hours, at a circumferential speed of 4.7 m e
owing to the unfavourable conditions for heat dissipation, in tres/sec, an oil pressure o f 0.5 k p /cm 2, and with an oil tem 
the forward seal of the sterntube, that is, at the end towards perature of 80 °C. It can be clearly seen that the geometrical
the engine-room . The temperature in the chamber between form of the non-pressure-loaded sealing ring has already con
the two sealing rings of the forward seal has been laid down siderably changed through the deformation consequent upon
as characteristic value for the range of use of the seals. Fig. the short run under operating conditions and the heat expan
3 shows the oil temperature in this chamber plotted against sion at operating temperature. The same test (shown in Fig.
p.v. values, with the pressure p in the sterntube as parameter.
This method of plotting thé graph was chosen, because the
pressure p is a constant for any particular ship under con
sideration, since it must be adjusted according to the grea
test draught of the loaded ship.
From Fig. 3 it can be clearly seen that the temperature in
creases with the circumferential speed much more rapidly than
with the pressure, a result that will agree with other tests.
The behaviour of the sealing rings (bellows sealing rings) used
up to now was investigated over a very wide operational range,
in order to obtain indications for further development. As
an example for measurements of this kind Fig. 4 has been
chosen, which shows frictional characteristics as function of
the oil pressure. At first the friction increases in a constant
linear ratio to the pressure, and then suddenly increases pro
gressively to a maximum at a pressure o f about 3 kp/cm 2,
immediately after which it actually falls in the range between
3 and 3.5 kp/cm -, whereupon a further linear increase can be
0-k W
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5 under the heading 'Com pact’) on the hulb sealing ring of
the new ’Sim plex-C om pact’) seal shows a very much smaller
alteration in the geometrical form of the sealing lip.
These tests were o f course also carried out with the sealing
rings under various pressure-loadings (Fig. 6). Here it can be
seen specially clearly that already under a pressure of 1.0
kp/cm - the older bellows sealing ring lies flat on the shaft over
the entire sealing width o f 11 mm. Under the same pressure
of 1.0 kp/cm - the width of the contact of the bulb sealing
ring amounts to only 2.1 mm.
Even under a pressure of 3 kp/cm - the bulb sealing ring has
a relatively narrow width of contact of only 3.1 mm.
These tests in our opinion show clearly that with the new
bulb sealing rings oil pressures of even 3.0 kp/cm - can be
sealed off with certainty, pressures such as can be expected
as maximum in the biggest tankers being planned at the pre
sent time.
It should be specially m entioned that no support ring is needed
for the sealing lip. It will therefore continue to be possible
to re-m achine the shaft liner, if this becom es necessary on
account of grooving, a procedure that could lead to difficul
ties with a supported sealing lip.
During these tests special attention was paid to the frictional
characteristics o f the sealing ring. In Fig. 7 the frictional
loss of the old bellows sealing ring and of the new bulb
sealing ring have been plotted against the pressure. Here can
be seen specially clearly the influence of the shape of the
sealing ring on the frictional loss and hence on the tem pe
rature of the sealing lip. It is known from many investigations
on radial shaft seals that the life of such seals is very greatly
dependent on the temperature (3, 4). In these tests it was
ascertained that an increase of 10 °C in the temperature of
the sealing lip reduced the expected life by about 30 % .
Hence the developm ent o f the new bulb sealing ring succeeded
in very considerably lowering the thermal load of the ’Sim 
plex’ seal. On the basis of these results the life of the sealing
rings can be correspondingly increased. This is an essential
requirement for the lengthening of the periods between in
spections of the sterntube installations by the classification
societies.
It goes without saying that with the new bulb sealing rings
long endurance tests were also run, for which Fig. 8 can serve
as a typical exam ple. A s already m entioned, the thermal
load of the sealing lip is a measure for the life o f a sealing
ring. The series of curves of sealing lip temperatures for the
new bulb sealing ring was ascertained through endurance tests.
T he curves o f constant sealing lip temperature do not, how 
ever coincide with the values p.v = constant, that is to say,
without supplementary data on the circumferential speed the
p.v values are o f only qualified use for estimating the field
of application of the bulb sealing ring.
The field o f application o f the sealing rings can be system a
tically ascertained by means o f endurance tests carried out
along the curves of constant sealing lip temperature. The en
durance test results shown in Fig. 8 mark off the possible field
of application of sealing rings of a nitrile-based material from
that of a fluorine-based material.
4. Literature
1. Kollenberger, W .: „Die Simplex-Compact Abdichtung” („The
Simplex-Compact Seal”). Periodical: „Schiff und Hafen”, Sept.
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2. Upper, G.: „Radial Lip Seals for Pressurized Fluids”. BHRA
5th International Conference on Fluid Sealing 1971.
3. Brink, R. A.: „The Working Life of a Seal”. Journal ASLE,
Oct. 1970, Lubrication Engineering.
4. Upper, G .: „Tem perature of Sealing Lips”. BHRA 4th Inter
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O VERHEIDSSTEUN ALG EM ENE MAATREGEL IN DE KOOPVAARDIJ
door Joseph Keereman

Wat door ingewijden als vanzelfsprekend
wordt aangenom en, gezien de interna
tionale maritieme verhoudingen, wordt
steun aan de nationale rederij door profanen niet met dezelfde spontaniteit aan
vaard. Overheidssteun aan de koopvaar
dij wordt door deze laatsten wel cens met
de vinger gewezen, vooral als het gaat
om een schijnbaar florissante bedrijfs
tak en daarbij verwijst men naar de on
gemeen sterke aangroei van de wereldhandelsvlool over de laatste tien 'jaren.
De totale wereldvloot steeg in die jaren
met meer dan 60 procent. Men vergeet
echter hieraan toe te voegen dat die forse
stijging voor een groot deel met over
heidshulp is tot stand gekomen.
Toch niet alle zeevarende landen blij
ven in de pas: som m ige vlaggen kennen
de laatste tijd geen merkbare vooruit
gang meer en andere lopen zelfs
achteruit. Niet dat de koopvaardijvloot
van die landen geen uitbreiding meer
maakt, maar de nieuwe schepen wor
den in toenem ende mate in de goedkope
vlaglandcn geregistreerd.
De koopvaardij is waarschijnlijk het meest
internationaal van alle econom ische ac
tiviteiten. Bovendien wordt de scheep
vaart geconfronteerd met snelle techno
logische ontwikkelingen en dus met snelle
econom ische veroudering. Er wordt een
ongelijke strijd gevoerd op een wereld
markt, die zeer conjunctuurgevoelig is en
niet aan valutarisico’s is ontbloot, tegen
vloten die door overheden zelf worden
geëxploiteerd of die op de uiteenlopende
wijzen worden geprivilegieerd. Het prijs
peil op deze markt wordt bepaald door
rederijen uit de goedkope vlaglanden of
door ondernemingen die een equivalente
steun ontvangen.
Dit protectionisme steekt schril af met de
leer van de vrije concurrentie op de w e
reldzeeën zoals die althans door de m ees
te van oudsher zeevarende landen kort
na de tweede wereldoorlog nog werd be
leden.
Inmiddels is men ver afgedwaald van de
beginselen van een „Mare Liberum”.
Overheidshulp aan de koopvaardij is een
algem ene praktijk geworden.
Het is niet alleen een kwestie van inter
nationale concurrentie. In de meeste lan
den heeft het een belangrijk econom isch
en sociaal aspect. Het belang van een
nationale koopvaardij is af te leiden uit
de grote betekenis welke de maritieme
activiteit heeft voor de betalingsbalans.
De scheepvaart is in menig geval een
belangrijke export-industrie. Afgezien
van de directe werkgelegenheid welke de
scheepvaart meebrengt, is de invloed op
toeleverende industrieën van niet te on
derschatten betekenis. Ook werkt zij sti
mulerend op de nationale havenactivi
teit en op de overzeese handel.
Vroeger
Steun aan de koopvaardij is niet van
36

vandaag. Het schecpvaartprotectionisme
heeft altijd bestaan. Vroeger ging het
dikwijls gepaard met geweld, met oorlog;
nu is het subtieler en doeltreffender. De
„Acts of N avigation” (Engeland) en de
„Pacte C olonial” (Frankrijk) uit de 17e
eeuw zijn voorbeelden van een stringent
scheepvaartmercantilisme. Het doel dat
beide landen nastreefden was een natio
nale koopvaardij uitbouwen en de han
del met de nieuw ontdekte gebieden tot
een m onopolie maken.
België heeft vrij vlug steun verleend aan
zijn toen opkom ende koopvaardij. Kort
na zijn onafhankelijkheid, nl. in 1837,
verscheen reeds een wet die premies
voorzag voor de aankoop van schepen
bij Belgische werven. In 1844 werd een
stelsel van differentiële rechten door het
parlement aangenomen. Het ging om een
voorkeurtarief voor koopwaren die
met schepen onder nationale vlag wer
den ingevoerd. D e wet diende tot aan
moediging van het rechtstreekse handels
verkeer tussen België en de overzeese
markten en tegelijkertijd tot steun aan
de nationale koopvaardij. De draagkracht
van die wet zwakte af door het verlenen
van concessies aan het Zollverein, de
V.S.A. en Engeland. België stond in de
19e eeuw echter niet alleen. Praktisch
ieder scheepvaartland, opkomend of
reeds gevestigd, ondersteunde zijn vloot.
Dichter bij en dan op wereldniveau zijn
de steunverlenende maatregelen tijdens
de maritieme crisis van de dertiger jaren.
Toen had ieder zeevarend land grote
m oeite om zijn vloot in stand te hou
den en het protectionisme tierde w eel
derig. Dit ging meestal gepaard met een
vernieuwingsproces van de vloot door
het toekennen van slooppremies.
Een classificatie
Overheidssteun kan op vele manieren ge
beuren, maar meestal kan men ze her
leiden tot een van de drie volgende ge
vallen: rechtstreekse subsidies, belastingsfaciliteiten en handelspolitieke maatrege
len. Dit laatste neemt verschillende vor
men aan zoals ladingreservering o f vlagbevoorrechting, waarbij ten minste een
zeker percentage van alle ladingen met
schepen van eigen land wordt vervoerd.
Omvang en vorm van steun zijn ver
schillend van land tot land. In feite kan
men de scheepvaartlanden in een van de
volgende categorieën onderbrengen:
1. de goedkope vlaglanden en de fiscale
paradijzen, die buitengewone fiscale
voordelen verlenen aan de reders;
2. de ontwikkelingslanden die naar een
groeiende en wezenlijke deelneming in
het maritieme goederentransport streven
en wier steunmaatregelen op billijke
gronden rusten en een onderdeel vor
men van de scheepvaartstrategie van
U N C T A D en D D II.;
3. de Oostbloklanden o f de staatsvloot-

landen, waar staatssteun equivalent is
aan staatsuitbating;
4. de traditioneel zeevarende landen die
tot maximum 10 procent van de aankoop
som van een schip rechtstreekse subsidie
e n /o f equivalente gunsten verlenen, o.a.
België, Nederland;
5. de traditioneel zeevarende landen die
meer dan 10 procent rechtstreekse steun
en/of allerhande voordelen toekennen
aan hun nationale koopvaardij, o.a. de
V .S.A ., Frankrijk, Groot-Brittannië vóór
1971.
Steun aan de scheepsbouw
Naast de steun aan de koopvaardijvloot
onderscheidt men nog de specifieke hulp
verlening aan de scheepsbouw. Som m i
gen zijn geneigd deze specifieke hulp als
onderdeel van de nationale scheepvaartpolitiek te beschouwen. V oor enkele lan
den is dit beslist het geval, zoals bv.
de V.S.A., Spanje en Duitsland. Het mes
snijdt in dit geval aan twee kanten, want
de nieuwe aanwinsten die onder deze
vlaggen worden geregistreerd komen bij
na uitsluitend van nationale werven.
Overigens geldt dit voor de m eeste
scheepsbouwlanden die tegelijkertijd een
steunpolitiek voeren: aankoop op eigen
werven is de voorwaarde voor het ver
krijgen van subsidies.
In praktisch alle scheepsbouwlanden is
daadwerkelijke steun van de overheid een
realiteit geworden. Ook binnen de EEG
wordt de scheepsbouwindustrie gesteund.
De laatste richtlijn van de Raad van M i
nisters (20 juli 1972) beperkt de daad
werkelijke steunverlening tot 4 % van
de verkoopprijs in 1973.
Overheidsbeleid inzake scheepvaart in
enkele landen
W e zullen nu de scheepvaartpolitiek in
België en in enkele ons omringende
zeevarende landen, alsmede die van de
V.S.A. van dichterbij bekijken. Ons doel
is vooral na te gaan in welke mate de
overheid bijstand verleent tot het in stand
houden en het ontwikkelen van de koop
vaardij. D e getroffen beschikkingen, in
zonderheid de fispale, zijn niet steeds
doorzichtig om dat zij eigen zijn aan de
econom ische structuur van het land. Wij
beperken ons tot de belangrijkste maat
regelen.
België
In België heeft de overheid steeds het
belang van een nationale koopvaardij
ingezien. De gedragslijn van onze re
gering is steeds geweest de nationale re
derij ter hulp te komen en van ant
woord te dienen op de oneerlijke prak
tijken van buitenlandse vloten. N och 
tans is onze vloot steeds relatief klein
gebleven in vergelijking met die van an
dere kleine maritieme staten, zoals de
Nederlandse en de Deense vloten.

Sedert de tweede wereldoorlog wordt pen. D e afschrijvingsmethodiek ziet er onder Nederlandse vlag opnieuw aantrek
de steunverlening aan de koopvaardij be als volgt uit: 20 % voor het eerste jaar; kelijk m oeten maken. Omdat het vooral
heerst door de wet van 23 augustus 1948, 15 % voor elk van de twee volgende fiscale m otieven zijn die de reders weer
houden in eigen land te registreren heeft
nl. de „W et strekkende lot het in stand jaren;
de overheid het fiscale klimaat willen
houden en het uitbreiden van de koop 10 % voor de overige jaren.
vaardij en de vissersvloot en van de Een schip is dus bij ons op 8 jaar voor verbeteren.
scheepsbouw, en houdende instelling, te de fiscus afgeschreven. Een bijzondere of Derhalve werd de vervroegde afschrij
dien einde, van een Fonds voor het uit versnelde afschrijving, naast de normale, ving heringevoerd en de bestaande in
reden en het aanbouwen van zeesche zoals die in som m ige landen van toepas vesteringsaftrek verhoogt van 10 tot
pen”. Evenals in alle bevrijde Europese sing is, werd nooit in onze wetgeving 25 procent.
landen wenste m en de door de oorlog voorzien.
D e vraag rijst o f de draagwijdten van
geslagen leem te in de koopvaardijvloot
deze
beschikking voldoende zullen blijken
zo snel mogelijk aan te vullen. Boven Merken we op dat in de begroting 1973 om de vlagvlucht tot stilstand te brengen.
van
het
M
inisterie
van
Verkeerswezen
dien bood zich een enige gelegenheid, w e
gens het wegvallen van enkele belang wederom nieuwe ordonnanceringsmach- Duitsland
rijke vijandelijke vloten, om een grotere tigingen werden voorzien, namelijk voor Ter bevordering van de activiteiten en
rol te gaan spelen in het wereldzeever- een bedrag van 365 mln fr.
van de Duitse scheepvaart stelt
voer dan dit tot nu toe het geval was D e wet van 23 augustus 1948 heeft niet belangen
Bondsregering jaarlijks een „Schifgeweest. Bij het in voege treden van de volledig aan de verwachting beantwoord. de
op, waarin
wet telde de Belgische vloot 78 vaar Onze koopvaardij heeft niet die expansie fahrtförderungsprogramma”
onder meer de bedragen voor nieuwtuigen, m etende 349.980 b.r.t. Streefdoel meegem aakt zoals de wereldscheepvaart bouwhulp,
borgtochten, voorschotten en
was de vloot in 10 jaar tijd uit te in de afgelopen kwarteeuw heeft onder de belastingsfaciliteiten
zijn vastgelegd.
bouwen tot 800.000 b.r.t door uitbreiding gaan. Het duurde bijna 20 jaar vooraleer De steunverlening bestaat
uit:
van de bestaande rederijen en oprichting onze vloot de 800.000 b.r.t. overschreed.
1. een rechtstreekse bouwsubsidie van
van nieuwe.
Belangrijkste bepalingen van de wet van Toch bezitten we zeer m oderne en ef 10 procent aan Duitse reders, overeen
23 augustus 1948 en van de latere wij ficiënte schepen. M idden 1973 bezaten komstig de scheepvaartwet van 1962 en
we 93 schepen met een gezam enlijke ton- van 1965. Met voorkeur wordt deze
zigingen:
nenmaat van 1.074.885 b.r.t. Het aan ondersteuning gegeven voor de bouw
1. R egeling van kredietw aarborgen,
deel van de eigen vloot in het overzees van schepen, die bestemd zijn voor een
voorschotten en subsidies.
goederenverkeer via de Belgische havens trade in welke zij aan zware buitenland
Volgens art. 1 is de M inister gemachtigd blijft gering en wordt op 7 % geraamd. se concurrentie bloot staan, terwijl te
Dit is zeer klein voor een land dat vens rekening wordt gehouden met de
aan Belgische rederijen:
hoofdzakelijk
van de buitenlandse han structuurveranderingen in de scheep
a. voorschotten te verlenen, tegen in
vaart.
terest voor het aankopen van schepen, del moet leven.
maar voor niet hoger dan 70 % van
2. Een voordelig afschrijvingsregiem.
Nederland
de waarde van elk schip;
Naast de gew one afschrijvingen voorziet
b. garanties te verlenen op leningen De Nederlandse reders zijn praktisch de belastingswetgeving sedert 1971 een
bij erkende Belgische kredietorganismen steeds van rechtstreekse overheidshulp bijzondere regeling voor rederijen die
gespeend geweest. D e daadwerkelijke verlieslijdend zijn. Het verlies mag tot
(A.S.L.K ., N .M .K .N .) aangegaan;
steun aan de scheepvaart in Nederland
procent worden afgeschreven, maar de
c. rentesubsidies te verlenen aan de ver is dan ook van recente datum. Wel werd 50
schepen
moeten minstens voor 30 % met
krijgers van leningen onder sub b, ten er kort na de tweede wereldoorlog een eigen middelen
gefinancierd. Dit
belope van ten hoogste de helft van de vlootreconstructieplan gelanceerd. H ier geldt voor de grotezijnvaart.
geëiste interesten, zonder dat de rente- door klom de Nederlandse vloot vrij snel D eze nieuwe belastingswet vervangt die
overbrugging 2 % te boven gaat;
terug naar haar vooroorlogse positie. Se van 1965. Toen werd een bijzondere af
d. een rentegevende o f renteloze terug dertdien heeft de Nederlandse overheid schrijving van 30 % toegestaan, als sti
betaalbare financiële steun te verlenen; echter op beperkte schaal — via een 10 m ulansmaatregel, op alle nieuwgebouw
e. gedurende een termijn van niet meer procent investeringsaftrek en een spe de schepen. Dat gaf aanleiding tot m is
dan 10 jaar de uitkering waarborgen ciale afschrijvingssysteem — maatrege bruiken. Immers, een aantal „investeer
van een dividend o f interest van ten len getroffen voor de scheepvaart. Door ders buiten de scheepvaart” werd aan
hoogste 5 % op de geïnvesteerde kapi de nieuwe beschikkingen van dit jaar getrokken die van de belastingsfacilitei
wordt de weg geopend voor een meer ten wenste te profiteren. Zo ontstonden
talen.
effectieve steun aan de koopvaardij.
de „tandartsschepen” — schepen waarin
2. M iddelen ter beschikking
Het bleek dat de vroegere maatregelen tandartsen, notarissen, kruideniers, enz.
Er dient een onderscheid te worden ge onvoldoende waren om te voorkom en kapitaal gestoken hadden (Zahnarztreemaakt tussen enerzijds kredietgaranties dat de Nederlandse koopvaardij ver der). Dit verschijnsel deed zich vooral
en anderzijds voorschotten en subsidies: dwijnt naar buitenlandse registratie. Eind voor in de kustvaart. De aantrekkelijk
a. Art. 2 van de wet stelt het gezam en 1972 was het zo dat ongeveer 40 pro heid van de scheepvaart als „belastingslijk maximum bedrag van de krediet cent van de totale voor Nederlandse oase” is sedert de nieuwe wet fel gem il
garanties vast. Aanvankelijk werd dit opdrachtgevers gebouwde vloot in het derd.
vastgeSfeld op 2,5 miljard frank. Dit pla buitenland was geregistreerd, vanwege de 3. Een vennootschapsbelasting van 15
fond werd herhaaldelijk naar om hoog daar bestaande financiële en fiscale voor % op de uitgekeerde winsten. D eze
getrokken. Het staat sedert 13 juli 1971 delen. Van de recent van stapel gelopen maatregelen die de modernizering van
op 6 miljard.
of bestelde schepen is resp. wordt 80- de Duitse vloot, en daarmee haar inter
b. Voor de financiering van de voor 90 procent buiten Nederland geregi nationale concurrentiekracht m oeten be
schotten en rentesubsidies werd een fonds streerd. Van 1963 tot 1972 verminderde vorderen, zijn vandaag de dag in de
opgericht dat met jaarlijkse dotaties van de tonnage onder Nederlandse vlag van m eeste gevallen niet eens toereikend om
de buitengewone begroting wordt gestijfd. 5,02 mln b.r.t. tot 3,08 mln, hetzij met de schepen onder D uitse vlag te houden.
Daarbij heeft de Duitse koopvaardij ook
In 1948 was het plafond op 2 miljard 23 procent.
gezet.
H et is vooral dit verschijnsel dat bij de af te rekenen met verliezen door de re
De laatste wetswijziging van 13 juli 1971 overheid de uiteindelijke doorslag heeft valuatie van de Duitse mark. Hier doet
bracht dit bedrag op 8 miljard.
gegeven om te komen met maatregelen hetzelfde probleem zich voor als in N e
Daarnaast is sedert 1951 in de belas- die het klimaat van de scheepvaart aan derland, maar minder scherp, daar de
tingswetgeving een speciaal afschrijvings passen aan de internationaal sterk in Duitse reders meer daadwerkelijke hulp
regiem voorzien voor de nieuwe sche beweging zijnde situatie en de exploitatie ontvangen.
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D e vlagvlucht is wel reëel, maar in het
algem een is het de verouderde tonnage
die wordt afgesloten op grond van kostenexplosie, inkom stenverm indering en
bem anningsvoorschriften en niet meer
voldoet aan de huidige eisen. Het gaat
meestal om verkoop in het buitenland
met gelijktijdige terugchartering door de
vroegere eigenaar. Het schip blijft dan
enkele tijd in lijndienst van de rederij.
Op deze wijze kan de rederij haar ver
plichtingen tegenover haar cliënteel na
komen.
Frankrijk

In Frankrijk maakt de nationale schecpvaartpolitick deel uit van een oplevingsplan voor investeringen in de koopvaar
dij, nl. het „Plan de relance des investissem ents m aritim es”. Dit plan is ge
smeerd over 5 jaar, van 1971 tot en met
1975, en vormt een onderdeel van het
zesde vijfjaren-programma (Plan VI). Het
is echter een constructieplan. Daarnaast
verleent de Franse overheid eveneens
subsidies voor het dekken van som m ige
exploitatiekosten.
Frankrijk’s overheidshulp aan de koop
vaardij ziet er als volgt uit:
1. „O perating subsidies" (exploitatie
subsidies)
Frankrijk heeft twee staatsondernem in
gen: de Com pagnie G énérale Transatlantique en de Com pagnie des M essageries
Maritimes.
Een wet daterend van 1948 en verschil
lende malen geam endeerd, kent aan bei
de schccpvaartondcrnem ingen operating
subsidies toe voor het onderhouden van
som m ige voor Frankrijk essentiële
scheepvaartdiensten, o.a. voor de passa
giers- en postdiensten tussen Le Havrc
en N ew York door de C.G.T.
Sedert 1961 verleent de Franse overheid
ook com pensatie-toelagen aan Franse re
derijen die met hogere kosten varen dan
de buitenlandse. D e hoogste toelagen
gaan naar de trades van nationaal "be
lang.
2. D e afschrijvingsform ule is praktisch
identiek aan de Belgische.
Een nieuw vaartuig wordt eveneens in 8
jaar afgeschreven.
3. H et „plan de relance des investissem en ts m a ritim es"
De aanleiding tot een „plan de relance”
was:
a. D e voortdurende daling van het aan
deel van de nationale koopvaardij in het
overzees goederenverkeer, vooral in de
petroleum sector, via de Franse havens.
Het relatief aandeel zakte van 67,2 %
in 1968 tot 56,3 % in 1971;
b. H ieruit vloeide namelijk een steeds
groter wordend deficit voort in de vrach
tenbalans. D it deficit was in het begin
der zestiger jaren 300 mln Fr.fr.. maar
steeg tot 1 miljard in 1969. In 1971 was
het reeds opgelopen tot 2,3 miljard;
c. D e werkverschaffing in de zeevaart
blijven verzekeren.
Men onderscheidt in het nieuw investe
ringsplan twee delen, nl. het bouw pro
gramma ( le program m e physique) en de
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financiële middelen (le programme finan
cier):
1. het programma voorziet tegen 1975
in een verdubbeling van de tanktonnage
(11.200.000 ton draagvermogen) om de
invoer van ruwe petroleum en aardgas
minstens met 80 procent te kunnen
dekken en in een vermeerdering van de
helft van de bestaande droge-ladingsvloot
(4.700.000 ton draagvermogen).
2. Het physisch programma zou inves
teringen vergen tot een bedrag van 10
miljard Fr. fr. D e autofinanciering en
de verkoop van oude tonnage zouden 25
% van dit bedrag kunnen dekken. D e
overige 7,5 miljard kan bij de diverse
kredietinstellingen verkregen worden.
Daar de Staat reeds op onrechtstreekse
wijze in het kredietwezen participeert,
blijkt een staatswaarborg zoals w e deze
kennen in ons land niet nodig. D e nieuwbouwhulp bestaat in het toekennen van
premies, waarvan de om vang afhangt
van de aard van het schip:
— voor container- en lashschepen, rollon, roll-off-schepen: 15 % van de aan
koopprijs;
— voor single-deck schepen bestemd
voor het vervoer van hom ogene ladin
gen: 8 % voor kleine en m iddelmatige
schepen;
3 % voor de zeer grote carriers;
— voor cargo-schepen met meerdere
dekken: 10 % .;
— voor tankschepen en gastankers:
3 % voor de kleine en m iddelmatige
tonnages;
0 % voor de supertankers.

mln ton op een globaal goederenvolum e
van 472,5 mln ton.
De wet ter bevordering van de zee
scheepvaart — de M erchant M arine Act
— die op het einde van 1970 werd goed
gekeurd, heeft dan ook als duidelijk uit
gesproken bedoeling een deel van het ver
loren terrein terug te winnen, en wel
zodanig, dat minstens 15 procent van de
import en export onder eigen vlag
wordt vervoerd.
Er is geen enkel maritiem land in de
vrije wereld waar de hulpverlening aan
de koopvaardij zo belangrijk is als in de
Verenigde Staten. D e voornaam ste wet
is de M erchant M arine A ct van 1936.
Daarin valt de subsidiëring uiteen in twee
categorieën: operationeel (operation differentials) en bouw (construction differentials). Onder de eerste dekt de re
gering het verschil tussen de kosten van
Am erikaanse en die van de buitenlandse
reders, om de concurrentie in gelijke ba
nen te leiden. D e bouwsubsidie laat de
federale overheid toe om tegen dezelfde
kosten als in het buitenland te kunnen
bouwen.
V óór de nieuwe wetgeving konden
slechts 14 rederijen met vaste diensten
van de operation differentials subsidies
profiteren, terwijl de bouw toelagen tot
55 procent van de bouwsom konden
gaan.
M et de scheepvaartwetgeving van 1970
wil de federale regering de sterk ver
ouderde vloot vernieuwen en de sam en
stelling drastisch verbeteren. Om dit te
verwezenlijken is een tienjaren-programma opgesteld. Het is een zeer ambitieus
scheepvaartprogramma want de wet
Groot-Brittannië
Sedert novem ber 1970 heeft de Britse voorziet onder meer in het subsidiëren
regering de rechtstreekse bouwhulp aan van de bouw van 300 nieuwe schepen in
de koopvaardij afgeschaft. Voordien 10 jaar tijd. H et vernieuwingsproces vindt
heeft G root-Brittannië steeds een zekere plaats in het kader van een vastgesteld
vorm van de bouwsubsidie voorgestaan. plan van typen, dat uit container- en
lash-schepen, tank- en OBO -schepen is
D e laatste maatregel inzake nieuwbouw- sam engesteld.
hulp dateerde van 16 januari 1966 toen
de overheid een „cash grant” van 20 Het is tevens de bedoeling van de re
procent toestond dat tijdelijk tot 25 pro gering de bijdrage gedurende de eerste
cent werd verhoogd in de jaren 1967 en zes jaren van 55 % tot 35 % te ver
1968. Een opvallende opleving van de minderen.
Britse koopvaardij was hiervan het ge M et de gehele voorziening aan subsi
volg. De „cash grant” werd ook gege dies onder deze wet zal een totaal be
ven voor het aankopen van schepen in drag van 3,8 miljard dollar gem oeid zijn.
het buitenland. Dit werd reeds in no N aast de directe steun heeft de V .S.
eveneens een aantal handelspolitieke
vem ber 1969 ongedaan gemaakt.
Op dit ogenblik geniet de Britse koop m aatregelen uitgevaardigd ter bescher
vaardij nog alleen van een uiterst soepel ming van de Am erikaanse vloot. In 1954
afschrijvingsm echanism e, nl. sedert de werd de Cargo Preference A ct afgeFinance Act van 1965 is de afschrijving kondigd. H ierm ede werden een aantal
in de scheepvaart vrij. M en kan in En beschikkingen van kracht die betrekking
geland bv. een schip volledig afschrijven hebben op het reserveren van overheidslading (governm ent controlled cargoes)
in één jaar.
voor nationale schepen.
I)e U .S.A .
Al die gunstm aatregelen hebben tot nu
Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog toe niet kunnen voorkom en dat een gro
geschiedde bijna 60 procent van de A m e te, Am erikaanse eigendom zijnde, koop
rikaanse buitenlandse handel over zee vaardijvloot onder goedkope vlag vaart.
met Am erikaanse schepen. In 1960 was D e Am erikaanse reders, die deze wijze
dit cijfer tot 11 procent gedaald o f 30,8 van exploitatie de voorkeur geven zijn
mln op een totaal van 277,9 mln ton. uiteraard van elke overheidssteun ver
In 1970 vervoerde de Am erikaanse vloot stoken.
Overgenom en uit „Sirene”, no. 93,
5,6 procent van de overzeese in- en uit
voer van de Verenigde Staten, nl. 26,5
sept./okt. 1973.

TOEPASSING CO M PUTERS
CONFERENTIE OVER TO EPA SSIN G VAN
COM PUTERS BIJ DE A U TO M A TISER IN G VAN
SCHEEPSW ERVEN EN BIJ HET
ONTW ERPEN VAN SCHEPEN

Onder auspiciën van de „Society of Naval Architects of Japan",
de „International Federation of Information Processing” (IFIP)
en de „International Federation of A utom atic Control” (IFAC )
werd in Tokio van 28 tot 30 augustus de C onference on C o m 
puter A pplications in the A u to m a tio n o f Shipyard O peration
and Ship D esign” gehouden.
Aan dit congres werd door een vierhonderdtal specialisten
(waaronder 100 van buiten Japan) deelgenom en. D e N eder
landse m issie bestond uit een groep van 5 personen, afkom stig
uit T H D , NSP en industrie.
De steeds stijgende lonen in Japan en het groeiend tekort
aan nieuwe arbeidskrachten maken dat automatisering van
scheepswerven voor dit land van zeer groot belang is, wil ,het
haar leidende positie op dit gebied in de wereld handhaven.
D e volgende tabellen geven een beeld van het loonsverloop
en de groei van het aantal em ployees over de laatste jaren.
Dat de Japanse scheepsbouwindustrie, door toepassing van
computers en num eriek bestuurde systemen, ver gevorderd
is op de weg die leidt van een arbeidsintensieve industrie
naar een industrie met een technologisch-intensief karakter
(als exponent van de tendens in de Japanse sociale structuur
die zich ontwikkelt van de „Industrial Society” naar de „In
form ation Society”) blijkt uit de volgende grafiek:
T rend o f Tonnage and E m plo yees

Een researchprogramma betreffende automatisering van
scheepswerven wordt sinds jaren uitgevoerd door het „Joint
Research and Developm ent Com m ittee on Unm anned Ship
yards” op initiatief van het „M inistry o f Transport” en door
het Researchpanel SR -110 „Research on Labour Saving at
Shipyards” van de „Shipbuilding Research A ssociation”.
Een boekwerk met de volledige teksten van de gegeven voordrachten is ter inzage in leen te ontvangen bij het M inisterie
van Econom ische Zaken, Bezuidenhoutseweg 28, Den Haag
(Hr. W. Jonkers, tel. 81 40 11).
T'ltels van de voordrachten:
I. Design — Production System
Britships — An integrated design and production system.
The development and integration of numerical control acti
vities within a shipbuilding environment.
Viking system for ship design and production.
The Foran system.
The developm ent and use o f the Aster numerical control
system.
Computer aided design and production in a multi-yards orga
nization. Status and trends.
II. Ship Performance
Inform ation retrieval system and its application for the
basic-design o f the ship.
Analysis and storing o f ship propulsion data.
Propeller design and perform ance calculation by computer.
Presentation o f propeller characteristics suitable for prelim i
nary ship design studies.
Ship m anoeuverability simulation program.
III. Automated Facilities
Image com m unication system.
Hi-cube com puter control system for flam e cutting machines.
M acsnet — Hierarchical com puter network in Mitsui Ship
building & Engineering C o., Ltd.
Autom atic steel plate stockyard.
Autom atic bending o f plates by a universal press.
M aps system; M itzui automated pipe shop system.
IV. Planning and Control Systems
Administrative control in the shipyard
M aplis — A tool for material planning and control in the
shipbuilding industry.
Material planning and control system in Sakaide shipyard.
SASP, a production planning and control system for ship
building on individual orders.
Planning of section building in the shipyard — A computer
aided approach to improved utilization of resources and
facilities.
Problems o f adapting a computer-aided manufacturing sys
tem in sm aller shipyards.

O ffice Workers
Regular
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

•S. en

29,448
31,648
31,874
34,951
35,470
33,082
32,836
33,898
38,777
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N on
regular
1,296
998
1,135
1,047
961
1,039
842
861
860
41,690
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N u m b er o f W orkers E m plo yed
Yard Workers
Regular
N onregular
9,662
89,305
6,442
86,395
7,068
84,638
5,757
87,548
85,886
5,311
5,606
84,545
3,734
87,678
90,420
3,797
87,817
4,298
90,965

Total
Regular
118,753
118,043
116,512
122,139
121,356
117,627
120,514
124,318
126,594

N on
regular
10,958
7,440
8,203
6.804
6,272
6,645
4,576
4,658
5,158

Grand
Total

129,711
125,483
124,715
128,943
127,628
124,272
125,090
128,976
131,752
132,655
Uit: Zosen Yearbook 72-73
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V. Structural Analysis and Design
A two-dim ensional package for finite element analysis utilizing
interactive m ini-computer graphics.
Finitc-elem ent analysis based upon the generalized varia
tional principle o f plastic and elastic distortion of plates and
shells.
Model experiment and comparative finite element method
calculation for a M oss-Rosenberg type liquified natural gascarrier.
Structural analysis of LNG vessels in a seaway.
On the application o f Istran for the development o f IHI
flat tank.
A computer program for large deflection analysis o f com 
posite axisym m etric shells.
Use of computers in welding fabrication.
Analog computer aided ship design.
Bureau Veritas and the use of computer.
Com puter usage at the American Bureau o f Shipping.
An approach to ship structural design by computer in Lloyd’s
Register.
Total system of analysis on the longitudinal strength of ships
in Nippon Kaiji Kyokai.
VI. Ship Design
Optimization in pre-contract ship design.
An application of optimization technique to design o f a tanker.
Interactive optimum design of tanker structures.
Computer-aided multi-level optimization method applied to
econom ic ship design.
Systems approach to optimize ship design in total transpor
tation system project — Application to LN G transportation
project.
W hich way computer aided preliminary ship design and op
timization?
Computer graphics in shipbuilding industry — A feasibility
study.
Interactive ship design system.
An interactive real time design procedure in ship initial design.
Pipe engineering system o f Nippon Kokan K.K., Past and
Present.
The application for piping design by Cads.
NEDERLANDS
SCHEEPSSTUDIECENTRUM
T N O , DELFT

Bespreking rapport no. 176 S.
Springing t.g.v. uitw aaierende spantvorm , door de heer ir. F. F. van
Gunsteren.
Voorwoord:
Indien een scheepsrom p door het perio
diek veranderlijke golfbuigend moment
continu wordt geëxciteerd in een van de
eigen trillingsvormen, wordt gesproken
van springing.
Als excitatie bronnen worden voornam e
lijk genoemd:
a. Lineaire golfkrachten.
b. N iet lineaire golfkrachten als gevolg
van uitwaaierende spanten.
Tot voor kort lag de frequentie van de
eigen trilvormen voor schepen zo hoog
dat de golven die de trilvormen voor wat
betreft hun ontm oetingsfrequentie m oes
ten onderhouden, hiertoe niet de vereiste
energie bezaten. Enerzijds echter hebben
de toenem ende scheepsafmetingen —
vooral de scheepslengte — en de afne
m ende buig- en torsiestijfheid als gevolg
van de toepassing van bijzondere con
40

W orker’s M onth ly Incom e and B onuses
M onthly income Increase Increase
Bonuses
as of September amount
Summer
Winter
rate
(yen)
(Yen)
(yen)
(% )
23,814
1962
2,554
54,839
55,201
11.0
1963
39,442
2,241
61,569
8.8
57,040
1964
43,927
3,464
13.2
65,749
70,332
1965
45,722
67,784
67,980
2,832
9.8
1966
51,250
3,366
72,910
78,937
10.8
1967
83,414
57,245
4,445
13.2
92,262
1968
61,195
5,343
97,704
109,090
14.5
1969
122,884
66,147
7,311
17.8
138,995
1970
81,447
317,617
9,473
20.1
1971
93,115
19.7
365,000
11,000
1972
385,000
11,592
17.7
Uit: Zosen Yearbook 72-73
VII. Surface Generation, NC Language and Others
Direct generation of fair ship hull surface from design para
meters.
Functions with controlled curvature distribution for ship sur
face definition.
Conversational design of ship lines at a typewriter terminal.
Hull form definition for design and production — A com 
parative evaluation of existing fairing methods and a novel
method for testing fairing accuracy for detail design and
production.
Contribution to nesting system.
Computer aided interference control and space reservation.
Alkon — A language for algorithmic design.
Oki-surf system and the application to ship propellers. •
Inleidende voordracht:
„Computerization o f Japanese Shipyards towards the „In
formation Society”.
Ir. E. D. Kunst
Technisch-W etenschappelijk Attaché
Tokio N ieuw s no. 75, nov. 1973.

structies en constructiematerialen, de
eigen frequenties drastisch verlaagd.
Anderzijds is door het opvoeren van de
scheepssnelheid de ontm oetingsfrequen
tie van energie rijkere golven hoger ge
worden.
Het niet lineaire deel van de golfkrachten
is in het bijzonder interessant m.b.t.
container schepen, waar de spanten in
het voorschip sterk uitwaaieren om bij
de zeer scherpe scheepsvorm voldoende
dekbreedte te verkrijgen.
Het in dit rapport behandelde onderzoek
is vooral gericht op de niet lineaire golf
krachten, om na te gaan wat het belang
van deze com ponent is in het totale ver
schijnsel. Een en ander voor het 2dim ensionale geval, dat wil zeggen voor
recht voorin komende golven en de 2knoops verticale buigingstrilling. D e be
rekening is toegespitst op een container
schip van de 3e generatie.
Het bedoelde onderzoek is een eerste
fase in een groter geheel. M om enteel
wordt een rekenmethode ontwikkeld
voor de berekening van de periodiek ver
anderlijke belastingen ten gevolge van
golven van verschillende golflengte en
golfrichtingen die de stijve scheeps

romp aanstoten in de 2-, 3- en 4-knoops
trilvorm, in verticale, horizontale en
torsierichting.
W ederom wordt gebruik gemaakt van de
striptheorie en gelineariseerde hydrody
namische krachten op een equivalent
balkmodel, gericht op een containerschip
van de 3e generatie.
Een en ander is ter hand genom en door
het Instituut T N O voor Werktuigkundige
Constructies.
Een evaluatie van de verkregen resul
taten is op dit moment nog niet mogelijk.
Experimenteel zal moeten worden be
vestigd dat de gekozen limiet-waarden
voor toegevoegde massa en dem ping in
derdaad correct zijn. Tevens zal uit een
meting de geldigheid van de striptheorie
en lineariteit voor het verschijnsel als
zodanig moeten blijken. Hiertoe is een
onderzoek opgezet in samenwerking met
de TH -D elft.
In een later stadium zal mogelijk ge
poogd kunnen worden om in een reken
procedure de invloed van vervorming van
de scheepsromp op de belastingen, de in
vloed van de demping van de constructie
en de invloed van de deform atie van de
inkom ende golven vast te leggen.

The new M.Ä.N.-Sulzer ÄSL 25/30 engine
M A N . are o m & g A c s espsse yw gH W K w A t e
fear-strete ASL 25/30 fiicsd o p i e o f M.A.NL - Strfser

ätaigB?

Tbey a « siKtssefaaagesi. i«a-n»«r$&te 6 a*d S-cylinder in
line Diesel a ^ n e c far heavy sH operatios;
Cylinder feste
2501
Ptosr* sfrake
3«? mm
14.727 cml§0kW /c\t
C in d e r
C245 HF cyCI
1000 tpm
f a p r 5§SS*d
10 m /s
14.? bar
M ess sffeetrve press»«
Coolant
w afer
Staffing system
ta o ^ n sstd ah
Specific f u d «
as full fasd

2 1 6 g /k W h

fl 59 gbp-fej
?Srrf.
1080 kW
{14» HP»
10.91
3445 s sa
1250 ms»
235« i

Ms*. c n a A u s « n f a f
MC«
Weigh?

*«yJL

1440 kW
{I960 HP»
14,11
4300 mm
12:5« mm
2350 mm

Fig, 1. The g A S t 25/3® engine m it compact mrdium-speed 4stroke heavy ml engine. Each cylinder develops ISO iff'
(245 ff Pi st MOS rev/min.

Fig. 2. Longitudinal section through m ASL 25/Mk
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— marine auxiliary engines
— stationary engines
As a “new generation engine' the ASL 25/30 extends the
M AN engine programme in the lower power range.
The sm oothly contoured, well-arranged engine is robust and
easily accessible for servicing purposes:
The engine casing is a single-piece, very stiff grey casting,
which extends down well below the centre-line of the bearings.
The bearing covers with the additional horizontally arranged
bearing bolts makes the engine assembly flexurally and torsionally rigid. Large openings at the sides ensure good accessi
bility to the running gear.
The running gear consists o f a chrom ium -m olybdenum steel
crankshaft with hardened journals, an angled split drop-forged
connecting rod of chrom ium nickel steel, and light-metal
pistons with an integral-cast cooling coil.
The camshaft is made up of six (or eight) equal sections and
bolted laterally to the engine casing by exchangeable bushes
via bearing blocks. Each section features one inlet, one outlet
and one fuel cam. The sections are connected by reamed bolts,
which makes it possible to exchange them readily.
The cylinder head, which is a double-bottom grey casting,
has two exhaust and two inlet valves o f chrom ium -silicon
steel. In addition, the valve stems are chrom ium -plated, the
seats hard-metal armoured, and valve rotators are fitted.
Charge-air and exhaust piping are arranged on one engine
side thus making the camshaft side, with its lateral starting air
valves, safety valves, indicator cocks and fuel delivery pipes,
extrem ely accessible. The arrangement of the fuel delivery
piping in the cylinder head to the injectors precludes any
possibility o f leakage fuel mixing with lubricating oil or
water. The fuel injection nozzles are water-cooled. T he four
cylinder head bolts are preloaded hydraulically.
The intercooler is m ounted on the charge renewal side in a
recess in the casing running the whole length o f the engine. By
means o f a special suspension device the cooler can be in
stalled and removed without any difficulty.
The engines are fitted with M A N exhaust turbochargers of the
well-proven N R series, which are connected to the engine
lubricating oil circuit. T he NR 26 turbocharger has a radial
turbine and is not cooled. Basic turbocharger com ponents
which are ready for installation, save time and m oney when
carrying out overhauls.
Because of their modern technical design these engines are
ideal as
— marine mam engines
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The M A N engine programme will have been com pleted when
the ASL 25/30 engine is cleared for sale. In addition to the
wide range o f two-stroke engines M A N can now offer fourstroke engines from 706 kW (960 hp) to 13,220 kW (18,000
hp).

N IE U W E O N T W IK K E L IN G E N V A N L O H M A N N & S T O L T E R F O H T

Onlangs is men bij Lohmann & Stolterfoht A.G., W itten/
Ruhr (W estduitsland) met enige nieuwe ontwikkelingen op de
voorgrond getreden nl. drie series scheepstandwielkasten van
zeer verschillende basisconstructies en een ongewone kabellier
met geïntegreerde aandrijving.
Scheepstandw ielkasten
De nieuwe scheepstandwielkasten hebben in alle 3 series enkelschuinvertande tandwielen met algemeen inzetgeharde en ge
slepen vertandingen. Daarboven zijn navolgende hoogstbelangrijke trends te onderscheiden: meer geconcentreerde vermogenseenheden, d.w.z. het overbrengen van meer vermogen in
minder bouwvolum e, gewichtsbesparing, voor inbouw gunsti
ger vormgeving, geluidsvermindering, gemakkelijkere montage
en onderhoud en tevens ten dele produktie-technische ver
eenvoudigingen.
Voor vrachtschepen met m iddel-snellopende motoren van
10.000 tot 25.000 pk werd een extreem vlakke co-axiale
scheepstandwielreductiekast met vermogensvertakking ontwik
keld van het type Navilus G U T (fig. 1).
Deze kast is in het achterschip ook bij moeilijke verhoudingen
goed te plaatsen, zonder uitsparingen in de fundaties, met
doorlopende fundatie-langsdragers voor motor en tandwiel
kast. Symmetrisch ten opzichte van de primaire en secundaire
as is aan beide zijden een tussenas gemonteerd, die bestaat uit
twee co-axiale holle ashelften, die met elkaar zijn verbonden
door een torsiestaaf; deze nivelleert belastingsverschillen tus
sen de vermogensvertakkingen.
Het onderste deel van het gelaste huis is tegelijkertijd oliecarter; een aflooptank is derhalve niet nodig.
Aangezien alle tandwielen, assen en glijdlagers — M ichel)-segmentdruklager — in hetzelfde horizontale vlak liggen is een
inspectie door openingen in de bovenkap of door het af
nemen van deze kap hoogst eenvoudig; ieder lager kan zonder
demontage van andere delen worden uitgebouwd.
Tengevolge van de constructie zijn alle binnendelen klein, licht
in gewicht en eenvoudig te vervaardigen.
De GUT-tandwielkasten kunnen ook met versprongen as wor
den geleverd en kunnen worden uitgevoerd met een automa
tische afstandscontrole van lager- en olietemperaturen en olie
drukken. Tn plaats van een niet-schakelbare koppeling kan
een schakelbare koppeling op de tandwielkast worden gem on
teerd met luchttoevoer door de dan hol te boren aandrijfas.
Bij blokkeren van de motor kan dan door de mogelijkheid
van schakelen grote schade aan de motor worden voorkomen.
De hoog-elastische Pneum aflex-koppeling, die tevens, in nood
gevallen ook bij het volle motortoerental, schakelbaar is kan
door zijn grote verdraaiingshoek torsietrillingen uit het kri
tische gebied verplaatsen en werkt zonder slip, dus zonder
vermogeps verlies.
De beproefde bouwwijze van de Axilus segmentdruklagers
vormt de basis van de nieuwe reductiekasten van de dubbelserie G U C /G U H (fig. 2 en 3), die zijn ontwikkeld uit de
Navilus-serie G U A en bestemd voor vermogens tot 18.000
pk. Zij zijn als voorheen eentraps en met versprongen as,
maar m eer „gecom prim eerd’' gebouwd, zodat meer vermogen
uit een geringer bouwvolum e met lager gewicht en ook minder
geluidsontwikkeling wordt bereikt.
De assen liggen bij de G U C boven en bij de G U H naast
elkaar. In beide types worden 2 groepen onderscheiden: 3
kleinere kasten 450 tot 560 met wentellagers, geïntegreerde
eigensmering en ingebouwd oliefilter en daarnaast 5 grotere
kasten 630 tot 1800 met glijdlagers, druksmering door een
oliepomp en opgebouwde filteroliekoeler. D eze tandwielkasten
S.
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A b trie b

A b trie b

Fig. 1. Schema van de tweetraps tandwiel redactiekast Navilus
G U T met vermonensvertakking.
I. Aandrijfas met tandwiel; 2. Tandwiel op Itollc as; 3.
Torsieas; 4. Rondsel op holle as; 5. Tandwiel op secun
daire as; 6. Hoofddruklager.
Fig. 2. Eentraps tandwielreductiekast Navilus G U T 500.
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Fig. 4. Schema van de compact-kabellier Mobilex GFW.
li Hydr. motor; 2. R em ; 3. Eerste planetaire trap; 4.
Tweede planetaire trap; 5. Planetaire brug voor de tweede
trap; 6. Tandwielkast/mis met ingeschroefde planetire holle
tandwielen; 7. Draaimomentsteun; 8. Buitenlager; 9.
Binnenste stennlager; 10. Draadtrommel; 11. Lierbok.

Fig. 3. Eentraps tandwielreductiekast Navilus GUT
1000.

kwam in eerste instantie op „lichtgewicht” aan, waarvoor men
huizen uit lichtmetaal in plaats van gietijzer koos. D e montage
werd vereenvoudigd door alle delen thans zijdelings in te
bouwen; hiervoor is de gehele voorzijde eendelig geconstrueerd
als gemakkelijk afneembaar deksel. Het oliekoelsysteem werd
„om gekeerd” ; bij de G U S stroomt de olie door een pijpenbundel, waaromheen water spoelt, in een aangebouwd huis;
bij de G U U -„turbulentiekoeler” beweegt de olie zich om een
geribde buis, waardoor water stroomt.

Fig. 5. Compact-kabellier Mobilex GFW met geïntegreerde plane
taire aandrijving.

worden door niet-schakelbare koppelingen, maar beter door
schakelbare koppelingen met de dieselmotor verbonden.
Voor jachten en kleine kustvaartuigen zijn de bijzonder com 
pacte keerkoppelingen Navilus G U U bestemd, die in grootte
hun vervolg vinden in de reeds bestaande GUS-serie. Het
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Kabellieren
D e nieuwe lierenserie M obilex G FW van Lohmann & Stolterfoht kan zowel voor scheepslieren als voor industrielieren
worden toegepast, b.v. in havens (of voor diverse stationaire
toepassingen zoals mobiele apparaten of machines in o.a. de
bouwsector).
Kenmerkend is, dat het aandrijfaggregaat met console voor
de hydromotor, compleet gemonteerd in de liertrommel wordt
geschoven.
Alle stilstaande delen waartoe de aandrijfskast behoort worden
star verbonden met de lierbok of het fundament.
D e roterende aandrijfelementen worden met de liertrommel
verbonden. De smeerolie kan bij opgewikkelde draad ver
nieuwd worden. D e lier bestaat voor een groot deel uit nor
male gangbare handelsartikelen en is zwaar te belasten. Zie
figuren 4 en 5.

N EDER LA N D SE V E R E N IG IN G

VAN

T E C H N IC I

OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen en excursies seizoen 1973-1974
LEZINGEN, EXCURSIES ENZ.
N.B.
29 jan. '74 (di) Glijlagers, metallurgie/constructie. Voordracht
') Lezingen gemerkt samen met Sectie Scheepstechniek Klvl.
samengesteld door Dipl. Ing. Hilgers en Dipl.
Groningen
lng. I.oewie van Goldschmidt Essen, te hou
s) Vrije keuze onderwerpen:
den door de heer B. Mets, Goldschmidt Am
— Kondensaatafvoering en regeling, spui-installaties voor
sterdam.
ketels e.d. (Ubel-Gustav F. Gerdts K.G.,.Bremen).
31 jan. '74 (do) idem
— Toepassing trillingsanalyse (Van der Weert).
Rotterdam
— Produktiebesturing met kostenbewaking en eventuele com
1 febr. ’74 (vr) idem
putertoepassing (A. Boesten, adviesbureau Sandwijk, Haar
Amsterdam
lem).
— Sociale aspecten van de Zeevaart.
21 febr. ’74 (do) LN G Tankers door Dipl. Ing. G. Meyer
Haake en Dipl. Ing. M. Lorenz van Marine
— Bouw van sleephopperzuigers.
R otterdam ')
Service, Hamburg., 1)
— Havens en havenontwikkeling in Nederland.
22 febr. ’74 (vr) idem.
— Corrosie en erosie in zeewaterleidingen.
Amsterdam
4) Pasen 1974 op 14 en 15 april.
26 febr. ’74 (di) Vrije keuze
Hemelvaartsdag 23 mei.
Groningen
Pinksteren op 2 en 3 juni.
28 inrt ’74 (do) Electronische apparatuur voor de navigatie,
door medewerkers Radio Holland B.V.
Rotterdam
5) N aar behoefte kan van het programma worden afgeweken.
29 mrt ’74 (vr) idem.
Amsterdam
2 april ’74 (di) idem.
Groningen
24 april ’74 (wo) Algemene Ledenvergadering in Vlissingen,
met excursie „de Schelde” en industrieën SloeBovenslaand programma zal in „Schip en W erf’ worden herhaald.
gebied.
Wijzigingen o) aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien
16 mei ’74 (do) Problemen rond oil pollution door . . . .
zal
van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
Rotterdam
gunstigers een convocatie worden gezonden.
17 mei ’74 (vr) idem.
Amsterdam
Het bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden,
21 mei ’74 (di) idem.
gelieve men alleen te doen na ontvangst van een convocatie.
Groningen
Nederlandse
Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied
UITSLAG VERKIEZING
HOOFDBESTUURSLEDEN

Voor de, in ’Schip en W erf’ nr. 21, van 12
oktober 1973, aangekondigde verkiezing van
hoofdbestuursleden werd aan 2019 stemge
rechtigde leden een stembiljet met ingeslo
ten antwoordomslag gezonden.
Hiervan werden voor de aangegeven slui
tingsdatum van 15 december 1973 slechts
850 stembiljetten terugontvangen.
Na een herhaalde oproep in ’Schip en W erf’
en een desbetreffende mededeling op de aan
de leden gezonden kaart voor de nieuwjaars
receptie, werd tot 8 januari nog een aantal
biljetten ontvangen dat het totaal bracht op
926.
Daarmede werd dus niet voldaan aan artikel
26 lid 2 vtjp de statuten, waar wordt gesteld
dat meer dan de helft van het aantal stem
gerechtigde leden zich voor het voorstel
dient te hebben verklaard.
Aangezien de statuten niet in deze situatie
voorzien, is op grond van artikel 35 lid 1
door het hoofdbestuur beslist dat voldoende
stemmen zijn uitgebracht
De enveloppen der 926 stembiljetten werden
door de commissie, belast met het tellen van
de stemmen, bestaande uit de heren C. van
Dijk, P. G. J. Hekkelman en de algemeen
secretaris der Vereniging geopend en de
stemmen geteld.
Van de 926 biljetten waren er 13 stemmen
blanco en 97 stemmen ongeldig, zodat 1742
geldige stemmen werden uitgebracht, waar
van op:
S
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AFDELING ROTTERDAM
Notulen van de vergadering van de afdeling
'Rotterdam’, gehouden op donderdag 13
december 1973, om 20.00 uur, in de Sociëteitszaal, 3e verdieping van hel Groothandelsgebouw te Rotterdam.
Aanwezig volgens de presentielijst: 3 be
stuursleden, 2 sprekers, 48 gewone leden,
1 junior-lid en 16 introducés.
Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d. 22
november 1973 (zie 'Schip en W erf’ no.
25 van 7 december 1973).
3. Herdenking overleden leden.
Nieuwjaarsreceptie te Rotterdam
Voordracht met lichtbeelden.
Op dinsdag 2 januari 1974 recipieerden de 4. Onderwerp:
voorzitter, secretaris en penningmeester van
’Inbouw van inertgasinstallaties a /b tan
het hoofdbestuur, de heren ir. A. van der
kers’, door de heer M. van Nielen (VerToorn, Prof. ir. J. H. Krietemeijer en
olme
Machinefabriek IJsselmonde) en
J. G. F. W arris, in de sociëteitszaal van de
’Autonome inertgas-generator’, door de
vereniging, ter gelegenheid van het nieuwe
heer ir. A. J. A. Schoenmakers (Smit
jaar.
Nijmegen).
Een 250-tal leden, begunstigers en belang 5. Ovens
Rondvraag.
stellenden maakten hun opwachting, ter 6. Sluiting.
wijl één der leden, die aan boord van de Voorzitter: Prof. ir. J. H. Krietemeijer.
Prinsendam een reis maakt, radiografisch
zijn beste wensen toezond.
1. Om 20.10 uur opent de voorzitter de
Het geanimeerde samenzijn van zoveel le vergadering met een hartelijk woord van
den, kenmerkte zich door een ongedwongen welkom aan de aanwezigen en aan beide
gezellige sfeer.
sprekers van deze avond.
2. De notulen van de vergadering d.d. 22
Bekendmaking aan de scheepvaart
november 1973 worden zonder wijzigingen
In de Nederlandse Staatscourant nr. 1 van goedgekeurd en getekend.
2 januari 1974 komen enkele bekendma 3. De volgende overleden leden worden
kingen aan de scheepvaart voor, o.a. nr. staande herdacht, nl.:
89/1974 ’Bijzondere maatregelen ter bevei K. van Schagen, overleden te De Kaag op
liging tegen brand aan boord van bestaan 18 november jl. in de leeftijd van 75 jaar,
de passagiersschepen’ en nr. 93/1974 ’Be oud-hoofdinspecteur Technische Dienst
proeving van reddinggordels’.
Shell Tankers B.V.
Ir. L. van der Tas
661 stemmen
Ir. L. J. C. van Es .............. 243 stemmen
Ir. J. W. Brand .................. 569 stemmen
Ir. O. R. M e tz la r................... 269 stemmen
De heren ir. L. van der Tas en ir. J. W.
Brand zijn dus gekozen. Als vertegenwoor
diger in het hoofdbestuur van de afdeling
’Rotterdam ’ is door de afdeling gekozen
ir. L. van der Tas.
De heren hebben hun verkiezing geaccep
teerd.
In een volgend nummer zullen de samen
stelling van het hoofdbestuur en de afdelings
besturen worden vermeld.
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N. E. H. Schmied, overleden Ie Gouda in
de leeftijd van 76 jaar op 4 december jl„
oud-ondcrdirecteur
Weir- W armtekracht
N.V., Rotterdam.
A. Zur Miihlen, overleden te Dordrecht
op 9 december jl. in de leeftijd van 60 jaar,
Senior Ship Surveyor to Lloyd’s Register
of Shipping.
Ir. W. R. Kruseman, overleden te Haarlem
op 10 december jl. in de leeftijd van 55
jaar, directeur N.V. Calefax, Amsterdam.
In een speciaal woord herdenkt de voor
zitter de grote verdiensten voor onze ver
eniging van ons overleden hoofdbestuurslid,
de heer ir. W. R. Kruseman, die vele jaren
tevens secretaris van de afdeling ’Amster
dam ’ is geweest.
4. Aan de hand van een overhead-projectie licht de heer M. van Nielen zijn
voordracht over de inbouw van inertgasinstallaties a/b van tankers toe, terwijl na
de pauze ir. A. J. A. Schoenmakers een
specifieke inertgasgenerator behandelt.
Aan het einde van de voordrachten werd
een discussie gevoerd, waaraan werd deel
genomen door de heren G. den Bakker,
J. C. A. Elshof, ir. Tj. G. Wiersma, ir. H.
W. Elshove, ir. A. J. A. M. Mols en Prof. ir.
J. H. Krietemeijer.
5. Bij de rondvraag werd door geen der
leden het woord gevraagd.
6. Om 23.10 uur sluit de voorzitter de
vergadering onder dankzegging aan de
sprekers, gesteund door een hartelijk ap
plaus van de aanwezigen, de vergadering,
nadat hij de sprekers verzocht om hun
voordrachten ter pubiikatie in ’Schip en
W erf’ aan te bieden.
A FD E LIN G G R O N IN G E N

Notulen van de ledenvergadering van de
afdeling Groningen, gehouden op 27 no
vember 1973 in de kantine van B.V. Ma
chinefabriek en Reparatiebedrijf, D. E.
Gorter te Hoogezand.
Aanwezig: 1 spreker, 1 demonstrateur, 5
bestuursleden en 29 leden en introducés.
Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d. 30
oktober 1973.
3. Voordracht.
Onderwerp:
H alf automatisch lassen met blanke en
gevulde draad', door de heer ir.
W. W. M. Janssen, manager Nederland
van 1’Air Liquide, met demonstratie
door de heer H. Hulsebosch, lasdeskundige.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.
Voorzitter: de heer E. Botje.
1. Om 20.15 uur opent de voorzitter de
vergadering met een woord van welkom
aan alle aanwezigen in de gastvrije ruimte
van Machinefabriek Gorter.
2. Voordracht door de heer ir. W. W. M.
Janssen, manager Nederland van 1‘Air Li
quide over half automatisch lassen met
blanke en gevulde draad.
Eerst wordt besproken wat onder blanke
en wat onder gevulde draad wordt ver
staan.
Daarna volgt een uiteenzetting over het
z.g. openbooglassen, waarbij ampèrages
nodig zijn van minstens 200 amp./mm- en
hoge tem peraturen in het lasbad optreden
en hoge Iassnelheden zijn te bereiken.
Het kortsluitbooglassen kenmerkt zich door
ampèrages van beneden 150 amp.mm^.
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Tengevolge van de lagere temperatuur in het worden bepaald die aan de constructie van
lasbad treden weinig vervormingen op zo de steiger moeten worden gesteld.
dat ook dunne plaat zeer goed te lassen is Na afloop van de voordrachten werd van
en ook in alle posities.
de gelegenheid tot het stellen van vragen
Door middel van een kleurenfilm wordt gebruik gemaakt door de heren S. de
een en ander nog een keer duidelijk ge Nobel, v. d. Berg, A. J. C. de Groot, ir. O. R.
maakt.
Metzlar, G. Munnik, W. v. d. Horst, Snijders
Nadat door de lasdeskundige de heer H. en M. Schaafsma, waarna de voorzitter te
Hulsebosch enkele demonstraties zijn ge 20.50 uur tot sluiting van de bijeenkomst
geven in de nieuwe plaatbewerkingshal van kon overgaan na de heren Pinkster en Bo
D. E. G orter wordt er over het behandel reel dank te hebben gebracht voor hun zeer
de onderwerp gediscusieerd met de heren interessante voordracht.
Vcrhek, Brandsma, v.d. Werf en Tjalma.
3. Om ongeveer 22.45 uur sluit de voor Op vrijdag 14 december 1973 kwam de af
zitter de vergadering, nadat hij de spreker deling bijeen in het Geveke-Groenpolhuis.
heeft bedankt voor het gebodene en de di Aanwezig waren 32 leden, introducés en
rectie van Machinefabriek G orter voor de belangstellenden. De voorzitter van de af
gastvrijheid.
deling, ir. C. Scherpenhuijsen, herdacht vóór
de aanvang van de lezing in een kort woord
op treffende wijze de heer ir. W. R. Kruse
A FD E LIN G AM STERDAM
man, die 10 december j.1. plotseling was
Op vrijdag 26 oktober 1973 kwam de af overleden.
deling bijeen in het Geveke-Groenpolhuis. De heer Kruseman was gedurende vele
Voorzitter was de heer G. Stapel die 40 jaren
van de afdeling ’Am ster
leden, introducés en belangstellenden kon dam ’, bestuurslid
waarvan
de
langste tijd als secreta
verwelkomen, waaronder 2 dames, bene ris, welke functie door
op voortreffe
vens de heren ing. D. E. d’Arnóud, hoofd lijke wijze werd vervuld.hem
maakte hij
Vlootzaken en J. H. Plugge, hoofdinspec gedurende enkele jaren Verder
deel uit van het
teur van Europese Waterweg Transporten hoofdbestuur.
B.V. te Rotterdam, welke beide heren een
voordracht hielden over het onderwerp: Na de woorden van de voorzitter namen
’Duwvaart' Nautische en Technische Ont de aanwezigen staande enkele ogenblikken
wikkeling in 15 jaar Westeuropese Duw stilte in acht ter herdenking van de heer
Kruseman, wiens nagedachtenis door zijn
vaart’.
persoonlijkheid en het vele
Door de heer d’Arnoud werd behalve het sympathieke
dat door hem voor de afdeling werd
scheepsbouwkundige en het operationele werk
aspect ook de rol die de mens in het gehele verricht, nog lang zal blijven voortleven.
duwvaart bedrijf vervult, op interessante Vervolgens heette de voorzitter de heer M.
wijze belicht, terwijl eveneens de betere van Nielen van Verolme Machine Fabriek
economie van de duwvaart ten opzichte IJsselmonde en ir. A. J. A. Schoenmakers
van het varen met sleepschepen werd aan van Smit Ovens Nijmegen welkom, die een
lezing met lichtbeelden hielden over respec
gehoord.
tievelijk Tnbouw van inertgas installaties
In het door de heer Plugge behandelde aan
boord van tankers’ en ’Autonome inert
gedeelte werd speciaal aandacht besteed gas generatoren’.
aan de eisen gesteld aan de inrichting van
Bij de door de heer Van Nielen behandelde
de machinekamer.
De lezingen van de beide heren werden installaties wordt het inertgas verkregen
door de aanwezigen met veel belangstel uit de uitlaatgassen van de hoofdmotoren.
ling gevolgd en van de mogelijkheid tot het Deze methode is goed bruikbaar wanneer
stellen van vragen werd gebruik gemaakt niet te zware eisen aan de kwaliteit van
door de heren W. J. Mom, M. Schaafsma. het inertgas worden gesteld en op tankers
C. J. Claasen, C. U. J. Huber, ir. J. W is deze methode dan ook goed bruikbaar.
De door de heer Schoenmakers behandel
Brand, G. Munnik en L. J. v. d. Klis.
Tenslotte kon de voorzitter te 21.20 uur de 'Autonome inertgas generatoren’ leveren
tot sluiting van de bijeenkomst overgaan inertgas van een samenstelling waaraan
na de heren d’Arnoud en Plugge dank te hogere eisen kunnen worden gesteld. D aar
hebben gebracht voor hun interessante tegenover staat dat men met deze installaties
in het algemeen wel duurder uit is dan met
voordracht.
de door de heer Van Nielen behandelde z.g.
Op vrijdag 23 november 1973 kwam de flue-gas installaties.
afdeling bijeen in het Geveke-Groenpol Aan de op de voordrachten volgende dis
cussies werd deelgenomen door de heren
huis.
De vice-voorzitter van de afdeling, ir. O. R. L. Barendregt, J. Ph. Wijdekop, J. Veter,
Metzlar, kon in zijn openingswoord 30 J. Schoen, Mook, Soesman, J. van Buuren,
leden, introducés en belangstellenden ver W. H. M. Moes, ir. C. Scherpenhuijsen en
welkomen, waaronder 1 dame, benevens de W. v.d. Horst, waarna de voorzitter te
heren ir. J. A. Pinkster en ir. L. J. Boreel 21.30 uur tot sluiting van de bijeenkomst
van het Nederlands Scheepsbouwkundig kon overgaan, na de heren Van Nielen en
Proefstation te Wageningen, die een voor Schoenmakers dank te hebben gebracht
dracht hielden over het onderwerp ’Aspec voor hun zeer interessante voordracht.
ten die een rol spelen bij het afmeren van
schepen’.
Door de sprekers werd aan de hand van NIEUWSBERICHTEN
lichtbeelden een uiteenzetting gegeven van
de problemen die zich voordoen bij het PER SO N A LIA
afmeren van schepen en werden enkele re A. Zur Miihlen f
sultaten vermeld van onderzoekingen op
dit gebied in het NSP te Wageningen. Hier Op 9 december 1973 overleed te Dor
bij werd o.a. aandacht besteed aan de drecht, na een langdurige ziekte, in de leef
krachten die optreden in de meertrossen op tijd van 60 jaar de heer A. Zur Miihlen,
één-punts meerboeien en aan de eisen die Senior Ship Surveyor to Lloyd’s Register
aan het materiaal voor deze trossen moeten of Shipping.
worden gesteld. Verder werd aangegeven De heer Zur Mühlen was lid van de N e
hoe uit de krachten die een gemeerd schip derlandse Vereniging van Technici op
op de steiger uitoefent de eisen kunnen Scheepvaartgebied.

Prof. ir. W. Vinke t
Op 20 december 1973 overleed te Wasse
naar in de leeftijd van 56 jaar prof. ir.
W. Vinke, Buitengewoon Hoogleraar in de
Scheepswerktuigkunde Technische Hoge
school Delft.
Prof. Vinke was Officier in de Orde van
Oranje Nassau met de Zwaarden; Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
Schout bij Nacht b.d. en tevens lid van de
Nederlandse Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied.
W. J. Rotteveel t
Op 27 december 1973 overleed te Badhoevedorp in de leeftijd van 71 jaar de
heer W. J. Rotteveel, oud-assistent-ingenieur N.V. Stoomvaart Maatschappij ’Ne
derland’, Amsterdam.
De heer Rotteveel was lid van de Neder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.
Afscheid ir. A. van der Toorn
Ir. A. van der Toorn, directeur van de
Koninklijke Nederlandse Redersvereniging
(operationele zaken), heeft wegens het be
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd
deze functie per 31 december 1973 neer
gelegd.
Na verschillende leidende functies, o.a. bij
de Nederlandsche Dok Maatschappij, de
Nederlandsche Vereenigde Scheepsbouw
Bureaux, de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-M aatschappij en laatstelijk als
directeur van Sea Transport Engineering,
aanvaardde de heer Van der Toorn in 1967
de opdracht om als directeur van de KNRV
de nautische- en technische belangen van
de Nederlandse zeescheepvaart te beharti
gen, o.a. in het overleg met de Nederlandse
overheid, alsook in het internationale over
leg. De vele verdiensten van de heer Van
der Toorn voor de Nederlandse koopvaar
dij kregen een officiële erkenning door zijn
benoeming in 1971 tot Officier in de Orde
van Oranje Nassau.
Sedert 1968 bekleedt de heer Van der
Toorn de functie van voorzitter van het
hoofdbestuur van de Nederlandse Vereni
ging van Technici op Scheepvaartgebied.
De heer J. N. F. Lameijer, nautisch ad
viseur van de KNRV sinds 1971, is met
ingang van 1 januari 1974 als opvolger
van de heer Van der Toorn benoemd tot
lid van de directie van KNRV, speciaal
belast met de operationele zaken.
Als scheepsbouwkundig medewerker van
de KNRV is per 1 januari 1974 aangesteld
ir. F. F. van Gunsteren.
Gebroeders Sulzer Escher Wyss Nederland
B.V., Amsterdam
De heer D. van der Vegt, hoofd Techni
sche Dienst van Gebroeders Sulzer Escher
Wyss Nederland B.V. is met ingang van
31 december 1973 gepensioneerd.
Tot zijtr opvolger is per 1 januari 1974
benoemd de heer T. J. Overdijk, die zijner
zijds is opgevolgd door de heer D. Geuzen
broek.
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij B.V., Amsterdam
De heer A. J. C. van Rietschoten, Voor
zitter van de KNSM Group N.V., heeft
per 1 januari 1974 deze functie neerge
legd wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd.
De heer Van Rietschoten trad op 13 sep
tember 1926 in dienst van de KNSM.
Gedurende de ruim 47 jaren die hij in
dienst was van deze rederij heeft hij vele
jaren op overzeese vestigingen gewerkt. In
1954 werd hij benoemd tot adjunct-direcS.
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teur, waarna in 1958 zijn benoeming tot di
recteur volgde. Voor zijn vele werk met
betrekking tot de samenwerking met de
Colombiaanse rederij FMG werd hij door
de regering van dat land begiftigd met de
Orde van San Carlos.
Op vrijdag 11 januari werd tijdens een druk
bezochte receptie afscheid van de heer Van
Rietschoten genomen in de Ontvangstzaal
van de KNSM aan de Surinamekade te
Amsterdam.
Amsterdamsche Droogdok-Maat schappij
N.V., Amsterdam
Met ingang van 31 december 1973 heeft
de heer M. Abel, onderdirecteur der ven
nootschap, wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd zijn functie neerge
legd.
Voorts is met ingang van 1 januari 1974
'procuratie verleend aan de heren ir. J. P.
Veldhuyzen en P. Winkel.
Mutaties bjj Phs. van Ommeren
(Rotterdam) B.V.
De heer A. H. Bijleveld, procuratiehouder
van de afdeling geregelde lijnen en de heer
A. ten Broek, procuratiehouder van de
afdeling expeditie van Phs. van Ommeren
(Rotterdam) B.V., hebben met ingang van
1 januari 1974 hun functie bij genoemde
vennootschap neergelegd.
Met ingang van dezelfde datum heeft de
heer A. B. Foort, momenteel procuratie
houder van Phs. van Ommeren (Rotter
dam) B.V. en tevens directeur van de BV
Mabi, zijn eerstgenoemde functie neerge
legd en wijdt zich uitsluitend aan de
leiding van laatstgenoemd bedrijf.
De leiding van de afdelingen geregelde lij
nen en expeditie, is eveneens per 1 januari
1974 toevertrouwd aan de heer W. D. Passenier, die reeds enige jaren procuratiehou
der van de afdeling geregelde lijnen is.

E. Verzijl, Leidschendam
A. J. B. v. d. Voort v. d. Kleij, Ruinerwold
M. H. v. d. Water. Delft
C. P. J. Wester, Delft
A. T. van Zanten. Delft (met lof)
A. J. v. d. Zwart. Barendrecht.
Expertise- en ingenieursbureau .1. G. F.
Coolegeiu, Consulting Engineers & Marine
Surveyors
De heren ing. J. G. F. Cooiegem m.c.m.s.
en ing. J. C. H. de Neef houden gezamen
lijk kantoor met ingang van 1 januari 1974
onder de naam van Expertise- en Inge
nieursbureau J. G. F. Cooiegem, Con
sulting Engineers & Marine Surveyors.
Het adres is Coornhertstraat 79, Vlaardin
gen 3170, telefoon kantoor: 010-35 39 26.
Telegramadres: Consulting.
Samenwerking fabriek van pijpleidingen
A. van der Ben B.V., Rotterdam, met van
Mal &. Rump B.V., Groningen
In nauwe samenwerking met het Technisch
Bureau Van Mal & Rump B.V. te G ro
ningen, heeft A. van der Ben B.V. te
Rotterdam, besloten een deel van de ac
tiviteiten naar het noorden des lands te
verplaatsen. Hierdoor zal A. van der Ben
B.V. een vestiging te Groningen krijgen,
waarbij gebruik zal worden gemaakt van de
werkplaatsen en kantoorruimte van het
Technisch Bureau Van Mal & Rump in de
Rouaanstraat te Groningen.
A. van der Ben B.V. te Rotterdam (Usselmonde), beschikt over meer dan een halve
eeuw ervaring op het gebied van pijpleidingsystemen ten behoeve van scheeps- en
landinstallaties, terwijl tevens al het bij
behorende draai-, boor-, frais- en kotterwerk verzorgd wordt. Soortgelijke werk
zaamheden staan ter beschikking in de
werkplaatsen van Van Mal & Rump B.V.
Minister Trip gaat Nederlands Maritiem
Instituut opricliten
TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT
De
M inisterraad heeft op 30 november 1973
Geslaagd voor het doctoraalexamen voor
Minister F. H. P. Trip (wetenschaps
scheepsbouwkundig ingenieur
beleid) gemachtigd om namens de Staat
P. J. van Drimmelen, Ritthem
der
Nederlanden op korte termijn over te
P. C. Klooss, Delft
gaan tot de oprichting van een Nederlands
J. D. Smit, Krimpen a /d Lek
Maritiem Instituut (N.M.I.).
R. Torenstra, mejuffrouw, ’s-Gravenhage
Het instituut, dat de vorm van een stich
ting krijgt, wordt opgericht door de werk
Geslaagd voor het doctoraalexamen voor geversorganisaties
in de scheepvaart en
wiskundig ingenieur
scheepsbouw,
de
werknemersorganisaties
in
W. G. Heitman, ’s-Gravenhage
de zeevaart en de Staat.
P. L. Jansen, Krommenie
Het instituut wordt in Rotterdam geves
J. v. Eeghen, Rotterdam
tigd. Op de begroting van het Ministerie
D. F. Goudriaan, Delft
van Verkeer en W aterstaat voor het jaar
1974 is hiervoor 1,6 miljoen gulden uitge
Geslaagd voor het doctoraalexamen voor trokken.
elektrotechnisch ingenieur
De oprichting van het N.M.1. vloeit voort
A. A. M. Bokmans, Rotterdam
uit de wens van alle instanties en groe
W. J. Des Bouvrie, Rotterdam
peringen die bij de zeevaart betrokken zijn
H. C. van Dam, Delft
om te komen tot een integratie van het
C. B. Dekker, Delft
nationale maritieme onderzoek.
A. J. Dermout, Maassluis
Van overheidszijde zijn hierbij in het bij
L. C. Don, Delft
zonder betrokken de departementen van:
A. D. F. Everaers, Delft
Verkeer en W aterstaat, Economische Za
V. C. Holman, Delft
ken, Defensie, Onderwijs en W etenschap
P. W. Jedeloo, Rotterdam
pen, Sociale Zaken en Financiën. Coördina
C. H. van Kappel, Schiedam
tor is Minister Trip. Het Nederlands M ari
D. J. Kohl, ’s-Gravenhage
tiem Instituut krijgt tot taak de huidige
T. J. C. de Krijger, Katwijk a/Zee
lacunes in het onderzoek te ondervangen.
Kwee Djien Aij, Delft
Daartoe zullen nieuwe activiteiten ontwik
P. H. van Leeuwen, Delft
keld worden.
B. C. Ligtenberg, Rijswijk
Het N.M.L gaat omvatten:
J. J. Meder, Vlaardingen
J. Mendrik, Delft
— een maritiem informatiecentrum, waar
L. T. N. M. Mulder, ’s-Gravenhage (met lof) in zowel documentaire als numerieke in
F. W. G. van Nispen, ’s-Gravenhage
formatie zal worden verwerkt;
J. A. F. Oomen, Rotterdam
— een maritiem navigatiecentrum, dat te
H. v. d. Peet, Delft
vens kan dienen als onderzoekinstituut voor
S. B. Sampurno, Delft (met lof)
de leerstoel in de navigatie die onlangs bij
T. Schaap, Delft
de Technische Hogeschool Delft werd inge
J. Smit, Delft
steld;
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— een maritiem sociaal centrum, dat stu
dies zal verrichten naar de sociale proble
matiek van de zeevaart, alsmede naar de
normstellingen voor het maritiem onderwijs.
Naast deze nieuwe activiteiten treedt het
N.M.I. op als coördinator van de bestaan
de maritieme research op technisch en eco
nomisch gebied. Dit in het kader van het
nationale wetenschapsbeleid. Daartoe zul
len in principe alle thans beschikbare fond
sen van bedrijfsleven en overheid voor col
lectieve research in de betreffende sector
worden geleid over het N.M.I, Hierdoor
wordt een gecoördineerde besluitvorming
mogelijk. Tevens kan, waar nodig, een mul
tidisciplinaire benadering bevorderd wor
den.
Als voorztitter van het bestuur van het
instituut is de oud-Minister van Economi
sche Zaken en van Verkeer en W aterstaat,
drs. J. A. Bakker, aangezocht.
Het ligt in de bedoeling dat prof. ir. W.
Langeraar, schout bij nacht b.d. en voor
malig hoofd van de Hydrografische Dienst
van het Ministerie van Defensie (Marine),
benoemd zal worden tot algemeen direc
teur van het N.M.I.
Uit 'Nederlandse Staatscourant’ nr. 238,
7 dec. 1973.
Wijziging Schepenbesluit 1965
Verschenen is staatsblad 532, bevattende
het besluit van 11 oktober 1973, houdende
nadere wijziging van het Schepenbesluit
1965.

dat iedere andere handelwijze vergelding
zal uitlokken en daardoor de schade aan
de internationale handel zal vergroten’.
West European Conference on Marine
Technology Den Haag van 15 tot 17 mei
1974
Voorlopig programma:
15 May 1974
9.15-9.30
Opening of the Conference
9.30-12.30
Technical Session I
In the chair: Sir A. J. Sims, President of
the Royal Institution of Naval Architects.
9.30-10.45
'V.L.C.C. ship - harbour design’
— The influence of increasing size of
bulk carriers on the planning and design
of port harbour facilities’, by Prof. Dr.Ing. E. Lackner, University of Techno
logy Hannover and Dipl.-Ing. B. Wirsbitzki,
Dr. Lackner/Dr Kranz-Barth Beratende In
genieure, Bremen.
— 'The influence of port facilities on
design and size of ships’.
— 'Ships in bulk trade’ by Dipl.-Ing. J.
Alsen, Assistant Manager, R & D De
partment, A. G. Weser, Bremen.
— 'Ships in container trade’ by Dipl.-Ing.
H. Langenberg, Director Shipbuilding De
sign Department, Blohm & Voss A.G.,
Hamburg.
10.45-11.15
Coffee break.
11.15-12.30
'Methane tankers and terminals’ by P. Verret, Inspector General, Gaz de France,
Paris.
12.30-14.00
Lunch in the Auditorium’s restaurant.
14.00-17.00
Technical Session II
in the chair: Prof. Dr. Ing. K. lilies, Presi
dent of the Schiffbau-technische Gesell
schaft e.V.
14.00-15.15
'Large ship handling’ by Dr. Ir. J. P. Hooft,
Vice President, Netherlands Ship Model
Basin, Wageningen.
15.15-15.45
Tea break.
15.45-17.00
'H alf million tons crude carriers and
above' by J. Coune, Director, Chantiers de
I’Atlantique, Saint-Nazaire.

Verklaring reders van de Europese
Gemeenschappen
In aansluiting op de persberichten van de
International Cham ber of Shipping d.d. 22
november en 4 december 1973, geeft de
Koninklijke Nederlandse Rcdersvcreniging
onderstaand de verklaring op vrijdag 7 de
cember 1973 te Brussel gepubliceerd door
het ’Comité des Associations d’Armateurs
des Communautés Européennes’ (de Orga
nisatie van Redcrsvcrenigingen in de Euro
pese Gemeenschappen), waarbij ook de
KNRV is aangesloten.
'De reders van de Europese Gemeenschap
pen,
1. geven uiting aan hun ernstige bezorgd
heid over het toenemend tekort bij de
brandstofverstrekking aan de scheepvaart,
veroorzaakt door de huidige crisis;
2. verenigingen zich volledig met de ver
klaringen terzake, op 22 november en 4
december jl. gepubliceerd door de Interna 16 May 1974
tionale Kamer van Scheepvaart (Interna 9.30-12.30
tional Chamber of Shipping = 1CS);
Technical Session III
3. herinneren er aan dat itlle nationale In the chair: M. C. Jourdain, President
economieën afhankelijk zijn van het inter of the Association Technique Maritime et
nationale vervoer van goederen en grond Aéronautique.
stoffen over zee; en dat de EEG, als een 9.30-10.45
van overwegend belang zijnde factor in de ’Ship propulsion-hydrodynamics’ by Dr. Ir.
wereldhandel, de voortgang en aanpassing M. W. C. Oosterveld, Vice-President, N e
van dit internationale vervoer dringend no therlands Ship Model Basin. Wageningen.
dig heeft, wat evenzeei geldt voor zijn vele 10.45-11.15
Coffee break.
handelspartners;
11.15-12.30
4. wijzen er op dat schade aan de doel ’Structural
in large energy
treffendheid en/of de regelmatigheid van het carriers’, by developments
J. McCallum, B.Sc., C. Eng.,
zeevervoer onvermijdelijk een sneeuwbal Chief Ship Surveyor,
Lloyd’s Register of
effect in beweging zal brengen, hetwelk Shipping, London.
extra schade tot gevolg heeft voor de hele 12.30-14.00
handel en de welvaart van ontwikkelde Lunch in the Auditorium’s restaurant.
zowel ais ontwikkelingslanden;
14.00-17.00
5. dringen er met klem op aan dat dien Technical
Session IV
overeenkomstig voldoende bunkerolievoor- In the chair:
Dr. A. W. Davis, Presidentziening voor de scheepvaart door de rege Elect of the Institute
of M arine Engineers.
ringen als een eerste vereiste in aanmerking 14.00-15.15
wordt genomen;
’Machinery trends with particular referen
6. verzoeken dringend dat deze voorzie ce to large energy carriers’ by Dr. P. A. Mil
ningen geldig zullen zijn op multilaterale ne, C. Eng., Technical Director and M. F.
basis, zonder discriminatie, overwegende Graig, B.Sc., C. Eng., Technical Manager,
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both at Swan Hunter Shipbuilders Ltd.
Wallsend.
15.15-15.45
Tea break.
15.45-17.00
’High capacity electrical power systems on
ships’ by Prof. Dipl.-Ing. A. Wangerin,
University of Technology, Hannover.
17.00-17.30
Closure of the Conference by Prof. Dr.
Ir. J. D. van Manen, Chairman of the
Executive Committee.
Nadere informatie en inschrijvingsformulie
ren zijn verkrijgbaar bij het WEMT secre
tariaat, P. O. Box 4300, Den Haag of
telefonisch 015-56 92 18 (Ir. W. Spuyman).
Metaalinslituut TNO, Apeldoorn
Metaalinstiluut TNO vormt een afdeling
Oppervlaktebehandeling en Tribologie
Met ingang van 1 januari 1974 beschikt
het Metaalinstituut TNO te Apeldoorn
over een afdeling Oppervlaktebehandeling
en Tribologie (O.B.T.). Deze afdeling is
ontstaan door samenvoeging van de reeds
jaren actief zijnde afdelingen Oppervlakte
behandeling en Corrosie (O.B.C.) en Tribo
logie.
O.B.C. hield zich vooral bezig met galvanotechniek, elektrolietontwikkeling en pro
cesaanpassing in verband met milieuproble
matiek deklaagonderzoek en corrosie. Tri
bologie werkte reeds jaren op het gebied
van wrijving, slijtage en smering. Begin
1973 werd aan dit pakket werkzaamheden
bovendien het opspuiten toegevoegd. Ten
einde meer gestalte te geven aan een ef
ficiënte aanpak van oppervlakteproblemen
met metalen, zijn de afdelingen O.B.C. en
Tribologie samengevoegd. De nieuwe af
deling is gevestigd in het TNO-Apeldoorncomplex en staat onder leiding van de voor
malig afdelingsleider van Tribologie, ir.
A. W. J. de Gee.
De sectie Corrosie is niet in de afdeling
Oppervlaktebehandeling en Tribologie on
dergebracht, maar ressorteert vanaf 1 ja
nuari jl. onder de afdeling Algemene Me
taalkunde.
Commissie voor dc examens van
scheepswerktuigkundigen
Geslaagden voor het diploma C2 Scheepswerktuigkundigen 2e helft 1973:
J. H. H. Bikker, Prinsenbeek; H. Lagerweij, Amersfoort; A. Bax, Den Haag; A.
Kuijt, Katwijk a/Z ee; J. Boekelman, Krim
pen a.d. IJssel; B. Degenhart, Norg; G.
Schot, Wormerveer; W. G. Jacobs, Malden;
F. H. Nieman, Amsterdam; J. J. van Vlaardingen. Vlissingen; F. J. de Haas, Zoetermeer; N. G. Moelker, Ellemeet; W. F.
van Vechel, Bussum; R. A. Risseeuw, Veere; N. Filius, Oost Souburg; H. H. Apfel,
Voorschoten; J. R. Evertz, Koudekerke; H.
W. M. Veugelers, Oost Souburg; R. v. d.
Berg, Hoogeveen; C. A. Meulenberg, Kam
perland; J. Zijp, Heer Hugowaard; E. E.
A. Guttenberg, Oud-Beijerland en W. J. M.
Gruter, Breda.
Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw,
Rotterdam
In december 1973 bedroeg het aantal be
zoekers aan het museum 1390 en aan de
bibliotheek 90. Voorts werden er 1172
boeken uitgeleend en 208 inlichtingen ver
strekt.
I’ecnoParts B.V., Barneveld
TecnoParts B.V. is per 8 januari 1974 ver
huisd van Amsterdam naar Nijverheidsweg 9, Barneveld. Postbus 66. Telefoon:
03420-56 57.

Nieuwe opdrachten
Stork-Werkspoor Diesel, de VMF diesel di
visie, heeft van de Duitse werf Nobiskrug
opdracht ontvangen voor de levering van
14 dieselmotoren voor een totale waarde
van circa 10 miljoen gulden.
Deze opdracht omvat de levering van twee
20-cilinder TM 410 dieselmotoren, die de
voortstuwing zullen verzorgen van een
nieuw veerschip dat voor rekening van de
Noorse rederij Jahre Line bij deze werf
wordt gebouwd. Stork-W erkspoor Diesel
zal voor dit schip tevens de hulpmotoren
leveren te weten vijf 8-cilinder F 240 mo
toren.
De twee 20-cilinder TM 410 motoren met
een vermogen van 24.000 tot 26.000 pk bij
520 om w/m in. zullen het schip een snel
heid geven van 22,6 knopen. Met zijn 11.500
brt zal dit nieuwe schip het grootste pas
sagiersschip met auto-accommodatie zijn
op de dienst tussen Duitsland en Noor
wegen.
Tegelijkertijd kreeg SWD van deze werf
opdracht de voortstuwingsinstallatie, be
staande uit vier 6-cilinder TM 410 m oto
ren met een vermogen van 16.000 pk bij
550 om w/m in. en de hulpmotoren, drie 9cilinder F 240 motoren, te leveren voor een
nieuw veerschip voor een Zweedse rederij.
In het verleden leverde Stork-Werkspoor
Diesel aan deze werf reeds de hoofd- en
hulpmotoren voor de veerschepen Gustav
Vasa van de rederij Lion Ferry en de
Prinz Hamlet van de rederij Prinzen Linien.
Ongeveer een half jaar nadat Scheepswerf
en M achinefabriek ’De Liesbósch’ te Nieuwegein (Utrecht) — groepsonderneming
van Ballast-Nedam te Amstelveen — een
contract sloot met de Poolse staatsonder
neming ’Navim or’ Foreign Trade Enter
prise te Gdansk voor de bouw en de le
vering van een grote hopperzuiger, heeft
de Liesbosch opdracht gekregen voor een
tweede hopperzuiger. Deze is geheel iden
tiek aan de eerste. Met beide opdrachten is
in totaal een bedrag gemoeid van onge
veer f 30 miljoen. Het contract kwam tot
stand in nauwe samenwerking met Bureau
Intermundo te Amsterdam.
De dubbelschroefs-zuiger heeft een dieselelektrische installatie met twee hoofdgene
ratorsets van elk 1740 pk. De twee schroe
ven worden aangedreven door elektromo
toren van elk 1400 pk en twee zandpompen
met elektromotoren van elk 800 pk. Voor
het boordnet zijn twee hulpgeneratorsets
geïnstalleerd met een vermogen van elk
220 pk.
Het schip heeft een laadruim met een capa
citeit van 1600 kubieke meter. Het kan zowel
via bodemkleppen als via een pijpverbinding met de kust lossen.
Er kan gewerkt worden tot een zuigdiepte
van 30 meter, dankzij twee zuigpijpen met
een diameter van 750 mm. Het ruim kan
binnen 45m inuten geladen worden.
De afmetingen van het schip: lengte over
alles 78,40 meter, breedte 12,90 meter, hoog
te 6,20 meter. De zuiger heeft een bunkercapaciteit voor brandstof en water van to
taal ongeveer 700 ton, hetgeen voor een
schip in deze klasse niet gering is. De hop
perzuiger is erop ingericht gedurende een
aaneengesloten periode van ongeveer 2
maanden zonder ravitaillering te werken.
De tweede hopperzuiger moet medio 1975
gereed zijn; de eerste eind 1974.
De regering heeft ingestemd met de bouw
van vier standaard-fregatten van Neder
lands ontwerp. Doordat onlangs een over
eenkomst met Rolls Royce is gesloten voor
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de levering van gasturbines voor de voortstuwingsinstallaties van vier fregatten, is
een beslissing genomen omtrent het type
fregat, dat in de toekomst als standaard
fregat voor de Koninklijke marine zal fun
geren.
De keuze is uiteindelijk gevallen op het
Nederlands ontwerp van circa 3500 ton,
waaraan sedert anderhalf jaar is gewerkt
door de hoofdafdeling materieel van de
Koninklijke marine in samenwerking met
het ’Nederlands Verenigd Scheepsbouw
Bureau’ (NEVESBU) en met de Koninklij
ke Maatschappij ’De Schelde’, Vlissingen.
Er wordt naar gestreefd het project op 1
maart 1974 aanbestedingsgereed te hebben
en in het tweede kwartaal van 1974 de
bouwopdracht voor vier schepen te ver
strekken aan de Schelde.
Behalve de opdracht aan Rolls Royce zijn
reeds of worden nog dit jaar en in het
eerste kwartaal van het volgende jaar, ver
schillende deelopdrachten verstrekt aan ’De
Schelde’ en aan diverse onderleveranciers
(o.a. Philips N.V.), teneinde het mogelijk te
maken dat het eerste schip in januari 1978
gereed zal zijn voor de proeftocht, om
vervolgens in oktober 1978 aan de vloot
te worden toegevoegd. Het tweede fregat
zal 9 maanden later volgen; de volgende
schepen steeds met tussenpozen van 6
maanden.
Bij Rolls Royce is een optie genomen voor
de levering van gasturbines voor vier vol
gende fregatten.
Het standaard-fregat
Een tweetal voorwaarden hebben een zeer
belangrijke rol gespeeld bij het ontwerp:
1. een hoge mate van automatisering,
teneinde het personeelsbestand te beperken
en dit personeel in de beperkte ruimte van
een oorlogsschip een accommodatie te ver
schaffen, welke past in deze tijd;
2. een hoge mate van standaardisatie van
apparatuur, zowel intern in de Koninklijke
marine als in bondgenootschappelijk ver
band.
Voornaamste gegevens
Een dubbelschroefschip met een waterverplaatsing van pl.m. 3500 ton. De twee
schroeven zijn verstelbaar. Lengte over alles
ca. 128 m, lengte tussen de loodlijnen
121,80 m, breedte 14,40 m, bemanning 185
man, actieradius 4000 mijl.
Voortstuwing: de Rolls Royce gasturbineinstallatie, bestaande uit 2 Olympus en 2
Tyne turbines voor respectievelijk hoofd
en kruisvaart. Maximum snelheid 30 kno
pen.
Onderzeebootbestrijdingsmiddelen
— sonar installatie SQS 505 voor middel
bare afstand;
— torpedo’s te lanceren vanaf het schip
en door een helikopter;
;— helikopter, die niet alleen geschikt zal
zijn voor de onderzeebootbestrijding,
maar ook voor surveillance en geleiding
van het aan boord geplaatste schipschip geleide wapen systeem.
Wapens tegen oppervlakte doelen
— een schip-schip geleid wapensysteem ty
pe SSM;
— kanon 76 mm OTO Melara.
Zelfverdediging tegen luchtdoelen
— het NAVO Seasparrow geleide wapen
systeem ;
— het eerder genoemde kanon.
Speciale voorzieningen
Om onder andere olieverontreiniging van
het zeewater tegen te gaan, zal een lenswaterreiniger worden geïnstalleerd.

Kosten
Kosten per schip ca. ƒ 208 mln. prijspeil
1974.
De taak van de S-fregatlen
Dit type schip past geheel in het huidige
takenpakket van de Koninklijke marine, dat
zich primair richt op het voorkomen van
crises, de crisisbeheersing, m aar zo dit al
lemaal mocht falen, in een oorlogssituatie
deel kan nemen aan het beveiligen van de
zeeverbindingen in bondgenootschappelijk
verband. De schepen moeten kunnen op
treden in een breed scala van situaties; van
voortdurende aanwezigheid en surveillance
in vredestijd tot de onderzeebootbestrijding
in tijd van oorlog.
Hun operatie- en oefenterrein zal zowel in
vrcdes- als in oorlogstijd in de Atlan
tische Oceaan liggen.
Een Nederlands ontwerp
De gestelde eisen werden geconcretiseerd in
een eigen ontwerp in samenwerking met
NEVESBU en de Schelde, maar daarnaast
heeft de marine zich uitvoerig georiënteerd
omtrent de mogelijkheden van een buiten
lands ontwerp. Een grondige vergelijking
tussen alle ontwerpen, alle nog in ont
wikkelingsstadia, leerde dat tenslotte een
keuze gemaakt moest worden tussen het
Nederlandse S-fregat en het Amerikaanse
’patrolfrigate’.
De andere ontwerpen werden minder ge
schikt geacht wegens een te groot ton
nage en een te grote bemanning.
Uiteindelijk werd de voorkeur gegeven aan
het Nederlandse ontwerp. Een belangrijke
overweging was de veel grotere diepgang
van het patrolfrigate en de één-voortstuwersconceptie, die beide grotere bezwaren
opleveren in Europese wateren dan in het
operatieterrein van het patrolfrigatc.
Bovendien paste het tijdschema van het
Amerikaanse ontwerp slecht in het N eder
landse vervangingsschema. De vervanging
van de huidige jagers zou daardoor nog
enkele extra jaren worden opgeschoven, het
geen gezien de veroudering van die ja
gers onaanvaardbaar is.
Tewaterlatingen
Op 15 december 1973 vond bij de B.V.
Scheepswerf en Machinefabriek ’De Biesbosch-Dordrecht’ de tewaterlating plaats
van de duwboot Wiking, onder bouwnummer 659 in aanbouw voor Schiffahrts- und
Speditionskontor ’Elbe’ G.m.b.H. te H am 
burg.
De doop en tewaterlating werd verricht
door mevr. A. A. Caron-Noorduyn, echt
genote van de vice-chairman van Unilever
N.V. te Rotterdam.
De Wiking is een drieschroefsduwboot, be
stemd voor de vaart op de Rijn en voor
het duwen van duwconvooien, die in
hoofdzaak zullen zijn geladen met grond
stoffen bestemd voor de fabrieken van het
Unilever concern.
De boot wordt gebouwd naar eigen ont
werp van de werf, met de hoofdafmetin
gen 38 x 1(3 x 2,75 m bij een diepgang
van circa 1,60 m, en zal worden voort
gestuwd door drie Diesel-motoren van het
fabrikaat MAK, van elk 1800 pk bij 800
om w /m in., aandrijvend via Reintjes omkeer-reduktiekoppelingen. De schroeven
draaien in straalbuizen.
De hulpinstallaties omvatten 2 generatoraggregaten van elk 57 kVA, elektrisch aan
gedreven pompen en compressoren, elek
trisch-hydraulische stuurmachines voor be
diening van de negen roeren en alles wat
verder op een dergelijke boot gebruikelijk is.
49

De woning is in zijn geheel ondergebracht
in een elastisch opgcsteld stalen dekhuis
en omvat een luxueuze en ruim opgezette
accommodatie voor 12 man bemanning in
één- en tweepersoonshutten, met afzonder
lijke salons voor officieren en bemanning,
een hobbyruimte en een modern uitgcrustc
keuken.
De stuurhut is ingericht voor éénmansbediening bij radarvaart. De voortstuwingsen besturingsinstallatie en de nodige hulpapparatuur zijn verder voorzien van de af
standbedieningen en signaleringen, die nood
zakelijk zijn voor varen met onbemande
motorkam er gedurende 16 uur per etmaal.
De duwboot W iking zal omstreeks half
februari 1974 door de rederij in dienst
worden genomen. Daarmee zal dan de om 
vangrijke uitbreiding van de duwvaartvloot
van Schiffahrts- und Speditionskontor ’Elbe’ G.m.b.H. gedurende de laatste 18 m aan
den zijn voltooid.
In het kader van die vlootuitbreiding bouw
de ’De Biesbosch-Dordrecht’ in 1973 twaalf
duwbakken voor droge lading van het
standaardtype B40A en 2 tankduwbakken
voor het vervoer van eetbare oliën. Daar
naast leverde 'De Biesbosch-Dordrecht’
ankerlieren, koppellieren en andere uit
rusting voor een havenduwboot en een
aantal ander duwbakken, die dit jaar voor
deze rederij door andere scheepswerven
•werden gebouwd.
De Wiking zal qua ontvang en vermogen
de grootste duwboot zijn, die door ’De
Biesbosch-Dordrecht’ is gebouwd en zal bij
zijn indienststelling eveneens de grootste
en krachtigste boot zijn, die op de Rijn
in de vaart is.
Op 15 december 1973 is van de werf
’Van der Giessen-de N oord’ te Alblasserdarn met goed gevolg te water gelaten het
bevoorradingsschip Sm it-Lloyd 109, dat in
aanbouw is voor Smit-Lloyd B.V. te Rot
terdam.
De doopplechtigheid werd verricht door
mrs. E. Scarascia Mugnozza, echtgenote van
mr. C. Scarascia Mugnozza, Vice-President
van de Europese Commissie in Brussel.
Bij deze gelegenheid heeft de Vice-Pre
sident in het dankwoord namens zijn echt
genote, aanhakend aan de moeilijke situa
tie in Europa, de nadruk gelegd op de
noodzaak en de wil tot solidariteit tussen
de Europeanen. Hij sprak zich zo uit, om 
dat hij in het bijzonder wilde verduidelij
ken dat de naties van de EEG-landen zich
nu en in de toekomst in feite nog louter
als Europeanen zouden moeten beschou
wen.
Als zijn persoonlijke overtuiging sprak hij
uit dat dit doel bereikt zou kunnen wor
den, terwijl dit tevens ten aanzien van de
bestaande moeilijke problemen de oplossing
voor de EEG-landen zou kunnen inhouden.
Enkele bijzonderheden van dit dubbelschroefs schip zijn:
lengte o.a. 63,931 m, lengte t.l.i. 54,634 m,
breedte o.a. 13 m, diepte 6,3 m.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit
twee 6-ci!inder ’W erkspoor' TM 410 diesel
motoren van elk 3750 pk, welke ieder een
verstelbare schroef aandrijven in vaste
straalbuizen. De dienstsnelheid bedraagt ca.
15 knopen. Het schip is eveneens voorzien
van een boegschroef en daardoor bijzonder
goed manoeuvreerbaar.
Het achterdek is speciaal geconstrueerd
voor het vervoer van zware ladingen, zoals
boorpijpen. Voor het vervoer van cement
en bariet zal het schip worden toegerust
met vijf Halliburton tanks onder dek. Er
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zijn tevens diverse tanks ingericht voor het Achterpiek voor waterballast met een capa
vervoer van olie en water, benodigd voor citeit van ± 77.000 cubft.
de boringen op zee.
Accommodatie is geplaatst op het achter
Buiten het vervoer van boorm ateriaal is schip, in totaal 7 lagen, en is geheel voor
het schip uitgerust voor het slepen en het zien van air-conditioning.
behandelen van de ankers van de boor Navigatie-uitrusting zal uit moderne appa
eilanden welke overal ter wereld op zoek ratuur bestaan, zoals gyro-uitrusting,
zijn naar olie en /of gas.
radio- en radio-telefooninstallatie, elek
De Sm it-Lloyd 109 zal medio maart 1974 trisch log, sallog, radar-installatie, een echo
aan haar eigenaars worden overgedragen. lood etc. in kaartenkamer en stuurhuis.
De proefvaart en oplevering van een zus Isolatie en beschieting in accommodatie.
terschip, de Sm it-Lloyd 108, dat nu af W aar nodig zijn brandvrije materialen toe
gebouwd wordt, zullen plaatsvinden in de gepast. Alle scheidingswanden zijn van
asbest en spaanplaat, afgewerkt met hardeerste helft van januari 1974.
lil februari 1974 zal worden aangevangen plastic.
Turbine, een meerhuizige turbine-set met
met dc bouw van een dubbelschroefs sleep dubbele
reduktiekast van het type Ver
hopperzuiger voor 1. H. C. Smit.
olm e/G eneral Electric met een max. ver
mogen van 32.000 shp.
Op 22 december 1973 werd bij Verolme Ketels. De hoofdketels zijn van het type
Verenigde Scheepswerven B.V. te Rotter Foster Wheeler stralingsketel met de overdam, lid van de Rijn-Schelde-Verolme verhitter in licentie door Verolme vervaar
Groep, de turbinetanker British Patience digd. Oververhitter uitlaatdruk 64 kg/cm 2.
251.000 tdw (bouwnr. 851) te water ge Oververhitter uitlaattemp. 513 °C.
laten, in aanbouw voor de BP Tanker Cy. Turbo-generator: Stroomvoorziening d.m.v.
2 hoofdgeneratoren en 1 noodgenerator
Ltd. London.
- 60 perioden. Voor norm aal bedrijf:
De doopplechtigheid werd verricht door 440V
1400 kW. Voor ’stand-by’
mevrouw G. A. B. King, echtgenote van de 11 turbo-generator
turbogedreven generator 1400 kW. Voor
General Manager BP Tanker Company noodbedrijf
1 dieselgedreven automatisch
Ltd., London.
startende
generator
600 kW.
De technische gegevens van de British Lading-systeem wordtvanverzorgd
door 4 turPatience zijn:
binegedreven centrifugaal ladingpompen,
Hoofdafmetingen; lengte over alles 344,39 Fabr. J.M.W. De ladingafsluiters worden
m, lengte tussen de loodlijnen 329,20 m, hydraulisch bediend. Voor ballasten 1 turbreedte naar de mal 51,80 m, holte naar de binegedreven ballastpomp en voor strip
mal 25,60 m, ontwerp diepgang 19,93 m, pen 1 pomp.
proeftochtsnelheid ± 16 knoop, ladingcapa- Brandbeveiligingsinstallatie. Het schip is
citeit ± 11.500.000 cubft. = 328.000 m», voorzien van een inert gas installatie voor
:hoofdmaehine Verolm e/G eneral Electric de ladingtanks en een COa brandblusinStoomturbine.
stallatie voor de machinekamer en de pomp
kamer.
Classificatie
Machine-installatie, deze wordt geheel ver
Het schip zal gebouwd worden overeen zorgd
Verolme Machinefabriek IJsselkomstig de voorschriften en onder toezicht mondedoor
B.V.
te Rotterdam.
van Lloyd’s Register of Shipping.
Elektrische
installatie. De gehele instal
In toevoeging op deze classificatie zal het
is uiterst modern en betrouwbaar van
schip aan de navolgende eisen moeten vol latie
opzet en werd door Verolme Elektra B.V.,
doen:
Maassluis verzorgd.
a. The International Loadline Convention Het
hoofdschakelbord bevat 3 railsyste
of 1966
b. The International Convention for Safe- men.
Het middelste railsysteem wordt gevoed
ty of Life at Sea of 1960
de 2 turbo-generatoren of via de
c. The Regulation Department of Trade door
koppeling met het noodschakelbord door
and Industry
de dieselgenerator.
d. The Suez Canal Authority Rules of Met
behulp van koppclschakelaars is het
Navigation
de beide andere railsystemen te
e. The Classification Agency Regulations mogelijk
voeden.
for the Certification of Cargo Gear.
De belangrijke gedupliceerde verbruikers
A Igemene omschrijving
worden uit veiligheidsoverwegingen over
Het schip is een enkeldekschip zonder de beide railsystemen verdeeld.
kampanje en bak en voorzien van twee Verder zijn alle starters van de voor de
zijlangsschotten en heeft haar accommoda voortstuwing zo belangrijke verbruikers
tie, machinekamer en brug op het achter ondergebracht in 2 groepstarterborden, die
een geheel vormen met het hoofdschakel
schip.
De ruimten onder het hooddek worden ver bord.
deeld door schotten en dekken voor de De walaansluiting is een deel van het nood
volgende compartimenten:
schakelbord.
Voorpiektank tot Piekdek: capaciteit Automatisering. Vanuit de machinecon± 185.000 cubft. voor waterballast,
trolekamer kan de volledige machinekamer
2 afzonderlijke ketting bakken,
worden bediend.
Bootsmanbergplaats op piekdek vóór.
Dominerend in deze ruimte is de in nauwe
Gedeeltelijke Cofferdam in voorschip boven samenwerking met Verolme Machinefabriek
piekdek,
IJsselmonde door Verolme Elektra ontw or
Ladingtanks: 1-5,
pen lessenaar.
Sludge tanks: ± 350.000 cubft.
De machine-installatie is grotendeels ge
Pompkamer voor ladingpompen met toe- automatiseerd en kan ook bediend worden
gangstrunk naar hoofddek, daarboven toe- vanaf de stuurhuislessenaars.
gangsdekhuis.
iSettlingtanks, in machinekamer achter
pompkamer. Capaciteit ± 36.000 cubft. Op de werf van de Nederlandse Dok en
Scheepsbouw Maatschappij te Amster
brandstofolie.
Zij-oliebunkers, elk met toegangsluiken op dam, lid van de Rijn Schelde Verolme
hoofddek. Capaciteit totaal ± 310.000 Groep, werd op 5 januari 1974 de 228.600
tons turbinetanker British Purpose gedoopt.
cubft. voor brandstofolie.

Het schip is gebouwd in opdracht van de lijnen 74,40 m, breedte op spanten 14,30 3 oorbereideude distribiiticmaatregcl voor
British Petroleum Tanker Co. Ltd., London. m, holte tot bovendek 8,75 m, holte tot de binnenvaart
Eigenaren van binnenvaartschepen kunnen
He doop werd verricht door mrs. M. Adam, hoofddek 6,64 m en diepgang 6,32 m.
echtgenote van de heer R. W. Adam, direc Het schip heeft een groot luikhoofd van met ingang van 20 december 1973 een Be
teur van de British Petroleum Co. Ltd., 45,12 X 11 m vrije doorlaat, afgedekt wijs van toewijzing van m otorbrandstof
door stalen luiken welke geschikt zijn voor fen en smeermiddelen aanvragen. Aanvraag
London.
formulieren zijn met ingang van deze da
De British Purpose is de l ie mammoet- het vervoer van containers.
tum verkrijgbaar bij de kantoren (dus ook
tanker, welke op de Amsterdamse werf Het ruim is rechthoekig.
schippersbeurzen) van de Rijksverkeers
werd gebouwd. Einde januari a.s. zal de Onder de langscoamings zijn nl. langsschot- de
inspectie. Bij het indienen van de aanvraag
tanker de proeftocht maken.
ten aangebracht.
zal de meetbrief moeten worden getoond.
De stapelloop van het achterschip vond De ruiminhoud is 165.000 cub. ft.
De uitreiking van deze Bewijzen geldt als
plaats op 11 augustus 1973, die van het
ruim is geschikt gemaakt voor het ver voorbereiding op de eventuele distributie
voorschip op 13 oktober 1973. Een week Het
van motorbrandstoffen. In het bewijs, w aar
voer van zware stortlading.
later vond de koppeling van de beide Tevens
zijn er sjorvoorzieningen voor stuk in de gegevens van het vaartuig en de naam
scheepshelften in het water plaats.
van de eigenaar staan vermeld, zal na het
De technische gegevens van de British goed.
van de distributie worden aange
Ook is het schip geschikt voor het vervoer ingaan
Purpose zijn:
tekend
welke
hoeveelheden brandstoffen en /
of smeermiddelen aan het vaartuig zijn toe
Classification: Lloyd’s Register of Shipping, van deklast — hout.
schip is uitgerust met een dekkraan gewezen.
+ 100 A.I, oil tanker, higher tensile steel, Het
met een hefvermogen van 8 ton.
Het Bewijs wordt op aanvraag verstrekt
c.c., defined ballasting.
Deze kraan is verrijdbaar op een portaal aan elk Nederlands binnenschip, bestemd
Characteristics: length over all 330 m, terwijl
dit portaal over het gehele laad- voor het vervoer van droge of natte la
length between p.p. 314,12 m, breadth
hoofd verrijdbaar is en dus de kraan het ding en van passagiers (dus ook schepen
moulded 48,68 m, depth moulded at side gehele
beneden 20 ton), sleepboten, duwboten —
ruim kan bestrijken.
25,60 m, summer draught 19,85 m, dead
of hiermee nationaal of inter
weight 228,600 t, cargo tanks (100 pet) Het schip heeft een zeer ruime accommo ongeacht
nationaal wordt gevaren — veerboten,
(incl. slobtanks) 299.170 ma.
datie voor 16 personen.
parlevinkers, enz.
Trial speed: 16.10 knots at summer De hoofdm otor is van het fabrikaat Smit- Het
ministerie van Economische Zaken ver
draught and at maximum horse power.
Bolnes en heeft een vermogen van 2500 zorgt de brandstofvoorziening van aanne
Main propulsion: One HP and one LP pk welke een verstelbare schroef aandrijft, mers- en baggermaterieel.
turbine working in series, V erolm e/G ene- fabr. Lips.
Voor deze categorieën behoeft men geen
ral Electric. Maximum continuous ahead Deze hoofdm otor kan tevens een asgene bewijs aan te vragen.
power 32.000 hp.
Evenmin is de regeling van toepassing op
rator aandrijven.
Boilers: 2 m arine boilers, V erolm e/Foster In de motorkamer zijn verder 2 hulpaggre- de pleziervaart. De brandstoftoewijzing aan
de binnenvissers wordt verzorgd door het
W heeler ESD III, M aximum evaporation 70 gaten opgesteld.
Produktschap voor Vis en Visprodukten.
t.p.h., Norm al continuous evaporation 46.3
t.p.h., Superheater outlet pressure 63.27 Alle 3 generatoren hebben een vermogen Buitenlandse schippers hoeven geen aan
vraagform ulier in te vullen. Zij krijgen het
kg/cm -, Superheater outlet temp. 513 °C, van 200 kVA., fabr. Heemaf.
Electrical plant: 2 turbo alternators 1,400 Ook is op het zeer ruime motorkamer- bewijs zodra zij vragen om toewijzing van
KW, 440 V., 3 ph. 60 c., 1 emergency bordes een geïsoleerde controlekamer in- motorbrandstof. Als een bewijs aan een
diesel alternator 600 KW, 440 V., 3 ph. gehouwd waarin tevens het hoofdschakel buitenlandse schipper is verstrekt wordt dit
aangetekend in de meetbrief. Het bewijs
bord is ondergebracht.
60 c.
Tank arrangement: 5 centre tanks, 2 X 5 Doordat ook een bulbstevcn is aangebracht zal van 7 januari 1974 af alvast worden ge
voor de distributie van benzine voor
wing tanks. Clean ballast carries in centre bedroeg de snelheid tijdens de proeftocht bruikt
hulpwerktuigen aan boord van binnensche
tanks, Siobtanks arranged in no. 6 centre bijna 14 knoop.
pen. Te zijner tijd zal bekend worden ge
tank and wing tanks.
Het schip vaart onder Deense vlag.
hoeveel benzine er voor dit doel be
Cargo system: Four suction lines: 30", Direct na de overdracht vertrok het schip maakt
Two discharge lines: 36", All cargo valves vanaf de werf naar de thuishaven Kopen schikbaar wordt gesteld.
in pumproom to be hydraulically operated hagen.
from C.C.R. N o heating coils fitted.
Scheepswerven Niestern B.V. en
Appingcdam B.V. fuseren
Cargo pumps: 4 turbine driven pumps,
each of 4,700 rrri seawater/hr, against a Verkochte schepen
Commissaris en Directie van Gebr. Nies
head of 140 m.
bemiddeling van Maritiem Bureau tern Delfzijl B.V., scheepswerf en machi
Stripping pump: 1 steam driven stripping J.Door
nefabriek te Delfzijl, en de Commissarissen
E. den Brave B.V. te Amsterdam zijn de en
Directie van Scheepswerf Appingedam
pump, 350 m3 seaw ater/hr, against a head volgende schepen verkocht : m.s. Westropa,
of 140 m.
te Appingedam, delen mede dat zij
groot 497 brt., gebouwd in 1961, van B.V.
Gen. purpose pump: 1 turbine driven gen. Rederij H. Boon te Rotterdam , naar Pa het voornemen hebben tot het aangaan van
purpose pump, 2,300 m3/h r, against a head nama, het m.s. Metre, groot 423 brt., ge een fusie tussen beide bedrijven.
of 140 m. Accommodation: Berths provided bouwd in 1956, van Scheepsexploitatie Mij. Het is de bedoeling deze bedrijven te
opgaan in één B.V. onder de naam:
for 44 persons.
’Het G ein’ te Amsterdam, naar Libanon, doen
'Appingedam
Niestern Delfzijl’ B.V. met
het m.s. Leonidas, groot 499 brt, gebouwd bedrijven te Delfzijl
en Appingedam. Als
in 1958, van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. Directie van deze B.V.
Overdrachten
zullen dan optre
te
Amsterdam,
eveneens
naar
Libanon,
het
Op 18 december 1973 werd het nieuwe m.s. Inga Bastian, groot 1596 brt., gebouwd den de heren B. H. Niestern en G. Verheek,
zeemotorvrachtschip Tobias Lönborg door in 1958, van H. Bastian te Bremen naar thans beide directieleden van Gebr. Niestern
B.V., en de heer G. W estra, thans
De Groot en Van Vliet Scheepswerf en Marseille
het passagiersvaartuig Fair Delfzijl
directeur
van Scheepswerf Appinge
M achinefabriek B.V. te Slikkerveer over Lady, van enRederij
(Ned. Spoorwe dam B.V. De
overwegingen die bij de
gedragen aan de Deense rederij Lönborg gen) naar Kiel. DitKoppe
schip werd gebouwd voorgenomen fusie
gelden kunnen in het
Line Rederi A.S. te Kopenhagen.
in
1959,
heeft
een
160
pk
M
aK
motor
en
Deze overdracht vond plaats te Slikker heeft plaats voor 200 passagiers. Het werd kort als volgt worden aangeduid:
veer in de onlangs gereedgekomen nieuwe gebruikt voor rondvaarten op het IJ te In 1969 bleek, dat door de schaalvergro
ting in de kleine handelsvaart en de daar
haven van de werf.
Amsterdam.
mee gelijk te stellen scheepstypen, het mo
14 december vond de zeer goed geslaagde
ment was gekomen, dat de Scheepswerf
technische proeftocht plaats.
Appingedam
B.V. en de afdeling nieuw
Via
bemiddeling
van
Supervision
Shipping
Het schip is vrijwel gelijk aan de 3 reeds & Trading Company Rotterdam is het m.s. bouw van Gebr.
Niestern Delfzijl B.V.,
eerder door de werf gebouwde schepen Hendrik B verkocht aan kopers in Trini minder in staat waren,
elk afzonderlijk,
voor Rederij M. Smits te Kopenhagen.
de gevraagde scheepstypen te bouwen.
dad,
de
heer
H.
Bruis
te
Hardinxveld
was
De Tobias Lönborg heeft een deadweight de verkoper, gebouwd in 1957, 500 tons Verschillende maatregelen werden overwo
van 3726 ton bij een bruto tonnage onder d.w.,
singledecker, uitgerust met een 200 gen, eerst in elk der bedrijven apart en
de 1600 brt.
pk Brons hoofdm otor. Het schip is in op zekere dag, nu ongeveer vier jaar ge
De hoofdafmetingen zijn als volgt: lengte middels overgedragen en onder de naam leden, gezamenlijk.
over alles ca. 84,20 m, lengte tussen lood Nicklan K vertrokken.
Na korte onderhandelingen werd besloten,
S.

en
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gezamenlijk een schip aan te nemen dat
onder bouwnumer 209/275, Ostestrom
werd ingeschreven; het schip werd technisch
een succes.
De samenwerkingsvorm werd niet als ideaal
ervaren.
Nadien werd nog regelmatig aan ver
betering van de organisatievorm en van
de technische outillage gewerkt. Een heel
belangrijke verbetering bleek de vergrootte
doorvaartbreedte van Eemskanaal ’Brug 15’
tot 16 m, alsmede de uitzonderlijke water
diepte voor de bouwwerf.
De voorgestelde fusie gaat aanmerkelijk
verder dan de hiervoor genoemde samen
werking, omdat ook de afdeling machine
fabriek en de afdeling scheepsreparatie van
Gebr. Niestern Delfzijl B.V. in het voorge
stelde nieuwe geheel zijn betrokken.
Een zeer belangrijke rol bij het groeipro
ces naar nauwere samenwerking is de in
vloed geweest van het rapport Keyzer en
het Structuur Rapport van de Stichting
Nederlandse Scheepsbouwindustrie over de
kleine en middelgrote scheepsbouw, terwijl
via het lidmaatschap van Conoship sterke
stimulansen uitgingen naar samenwerking
op allerlei terreinen. Als één der gerealiseer
de samenwerkingsvormen is Centraalstaal
B.V. in Groningen te noemen.
D oor de voorgenomen fusie ontstaat een be
drijf met 150 medewerkers, met directe
plaatsingsmogelijkheid voor nog een der
tigtal werknemers. Bij een gunstige ont
wikkeling zal dit aantal nog aanmerkelijk
toenemen.
Met de vakbonden en de personeelsver
tegenwoordiging van beide bedrijven is
overleg gepleegd, terwijl het totale personeel
is ingelicht.
Terminal in Europoort groeit incl
vergroting van de schepen mee
De onstuimige groei van liet vervoer van
pu.ssugicrs en vracht tussen het Continent
en het Verenigd Koninkrijk en omgekeerd,
heeft in de laatste jaren b(j Noordzee
Veerdiensten niet alleen de behoefte aan
nieuwe, grotere schepen doen ontstaan,
inaar tevens de noodzaak van een verdere
uitbreiding van haar basis aan Nederland
se zijde aangeloond.
De bestaande accommodatie aan de Beneluxhaven in Europoort, in 1968 nog ruim
schoots opgewassen tegen de 85.000 passa
giers, de 22.000 personenauto’s en de 300.000
ton vracht die in dat jaar tussen Rotterdam
en Huil v.v. werden vervoerd, biedt te wei
nig soulaas aan de steeds wassende stroom
van mensen en goederen die in de afgelopen
jaren gebruik zijn gaan maken van de
diensten van Noordzee Veerdiensten.
Begin 1974
Een uitbreiding derhalve. Op 18 april 1973
werd op het terrein aan de Beneluxhaven
de eerste paal geslagen voor een nieuwe
terminal, die voldoende ruim geaccommo
deerd zal zijn om de afhandeling van zo
veel meer passagiers en zoveel meer vracht
te kunnen realiseren. De terminal zal een
ruimte op de begane grond voor de af
handeling van in- en ontschepingsformaliteiten omvatten, met daarboven een tussenverdieping en een kantoorlaag. Tevens om
vat het nieuwbouwplan de aanleg van enke
le fundaties ten behoeve van een nieuwe
laadbrug en een nieuwe loopbrug voor
een vlottere verwerking van vracht en passa
giers bij aankomst en vertrek van de veer
schepen. Het terrein dat Noordzee Veer
diensten in de Beneluxhaven in gebruik
heeft moet door deze nieuwbouw een uit
breiding met 1800 vierkante meter bebouw
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zijdig is afgestemd geweest op de olie
vond Thomassen niet terecht.
„Rotterdam is niet eenzijdig. Rotterdam
heeft de grootste graanhaven, de grootste
ertshaven en de grootste containerhaven in
dit deel van de wereld”, zo zei hij. Tho
massen wees er verder op dat, wat er ook
gebeurt, de uitnemende geografische po
sitie van de Maasstad blijvend is.
„Er is geen reden tot paniek of mismoedig
heid”. aldus de Rotterdamse burgemees
ter.
Op de tocht
Het Rotterdamse gemeentebestuur rekent
er wel op dat bij een langer aanhouden
de olieboycot de functie van Rotter
Det norske Veritas' rules for permanent van
dam als belangrijke doorvoerhaven van olie
offshore structures
op de tocht kan komen. De di
A comprehensive rule proposal for the (tijdelijk)
rectie van het Rotterdamse Havenbedrijf
design, construction and inspection of per zet
overigens zijn berekeningen over uit
manent offshore structures were the main dieping
van de oliegeul in de Noordzee
topic of the annual meeting of the Advi- voor Hoek
van Holland tot 72 voet rustig
scry Committee on Offshore Technology of voort.
Det norske Veritas, which took place in Verdieping van de geul kan, zo denkt men
Veritas House in Oslo on December 5, 1973. in Rotterdam , het antwoord zijn op de
Det norske Veritas is the first one among
plannen van Le Havre om de
the classification societies to propose ten ambitieuze
van Rotterdam als belangrijke olietative rules for such structures which cover positie
over te nemen. De 72-voet geul
both steel and concrete production plat haven
maakt de Rotterdam se oliehavens bereik
forms and storage tanks.
voor tankers in de klasse van 380.000
The oil and gas fields of the North Sea baar
tot 420.000 ton, waarvan er op het ogen
as well as in other waters are now being blik
ongeveer tachtig in bestelling zijn.
rapidly developed and rules for permanent
offshore structures are considered to be a Volgens de Rotterdamse havenwethouder
valuable contribution to a safe design and Viersen kunnen, overigens rekening hou
dend met een blijvende olie-schaarste,
construction of such production units.
Control and repair work of marine struc enkele vraagtekens geplaatst worden bij de
tures which in many cases are exposed to plannen van bijvoorbeeld Le Havre.
rough weather conditions create intricate Er vanuit gaande dat de olie-aanvoer in
problems which have to be solved. Manned de toekomst gehandhaafd zal blijven op
and unmanned under-water vehicles are het niveau van 1972 kunnen de Fransen bij
among the means to be utilized in this het uitvoeren van hun plannen (oliehaven
connection and the Advisory Committee Antifer en lange pijpleidingen) met invesalso dealt with a rule proposal for con teringsproblemen te maken krijgen.
struction and classification of manned „Het is de vraag of overheid en bedrijfs
under-water chambers and vehicles and leven m iljarden willen investeren in een
diving systems.
waarin geen groei meer zit”,
The rule proposal has been worked out bedrijfstak
aldus
de
theorie
van wethouder Viersen.
by groups of experts from the Society and
represents an extensive research- and de
velopment work which has been going on New ship factory part of
for several years.
reconstruction plans
In the Advisory Committee on Offshore Sunderland Shipbuilders, part of Britain’s
Technology of Det norske Veritas we find Court Line Group, has revealed plans for
representatives from national authorities, the future reconstruction and m oderni
international oil companies, owners, desig sation of its three north east England
ners and manufacturers of drilling plat yards.
forms, technical universities and under This includes building a new £ 10 million
writers.
shipbuilding factory at the Pallion
The Advisory Committee was established covered
Yard on the River Weir modelled on
in 1972. Last year the Committee accepted Court’s
highly successful Appledore com
the Society’s rules for classification of plex western
mobile offshore units which were published The Pallion England.
ship factory, however, will be
in M arch this year.
capable of producing two vessels side by
side up to 35,000 dwt each compared with
the Appledore upper range which is around
Geen paniek over toekomst voor haven
8.000 tons.
van Rotterdam
Volgens Rotterdams burgemeester Thomas Substantial new facilities are also be to
sen is er geen reden tot ernstige bezorgdheid undertaken at the company’s Deptford
over de toekomst van de Rotterdamse ha yard, which can build vessels of up to
ven. In een gesprek waarin „hij er be 70.000 dwt and at N orth Sands yard,
hoefte aan had om enkele geruststellende which can build vessels of up to 160,000
woorden over de haven te spreken", zei dwt.
Thomassen dat de Rotterdamse haven een It is proposed to spend a total of about £ 6
blijvend succes zal zijn mits het gemeente million on these two shipyards with the
bestuur en de centrale overheid hun slag principal object of improving steel pro
vaardige anticipatiepolitiek handhaven.
duction and outfitting capability.
Hij wees er op dat Rotterdam ook zonder The value of the order book now held
olie, opnieuw de grootste haven van de we by Court Shipbuilders’ four yards, in
reld zal blijken te zijn met meer dan 30 mln cluding Appledore, totals £ 157 million.
ton goederen.
Sunderland’s share of this is 21 vessels un
De talloze verwijten aan het adres van Rot der construction or on order valued at
terdam dat de havenontwikkeling te een £, 142 million.

de oppervlakte ondergaan. De totale terreinoppervlakte zal dan 12,5 ha bedragen.
Met de aanleg van dit nieuwe complex in
Europoort is een bedrag van 7,5 mln gul
den gemoeid. De ingebruikneming ervan
wordt begin 1974 tegemoet gezien, op
welk tijdstip het huidige kantoor van N oord
zee Veerdiensten aan het Haringvliet te
Rotterdam naar het nieuwe terminalgebouw wordt verplaatst. Voor het ontwerp
van het nieuwe complex tekende het Am
sterdamse architectenbureau Elling. De uit
voering geschiedt door de Aanneming M aat
schappij J. P. van Eesteren B.V. te Rotter
dam.

