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Vijfentwintig jaar

Een opmerkelijk resultaat 
gepaste wijze gevierd

Op vrijdag 28 oktober I977 kwamen ca. 
500 genodigden bijeen in de Prins Bem- 
hardhoeve te Zuidlaren, Drente, om mei 
bestuur en direktie van Conoship het zil
veren jubileum te vieren.
Een feestdag voor de noordelijke scheeps
bouwers met hun werven in Groningen en 
Friesland. Het smakelijke feestpro
gramma vermeldde verschillende gebeur
tenissen zoals een symposium, gevolgd 
door een Drentse koffietafel, een bezoek 
aan Centraalstaal en een ontvangst in het 
nieuwe bedrijfspand van Wolfard & Wes- 
sels bv. te Groningen. Deze receptie liep 
daarna uit in een vrolijk en langdurig sa
menzijn, waarbij de honderden gasten zich 
konden laven aan de vele buffetten met 
uitgelezen spijzen en dranken terwijl een 
voortreffelijke band voor muzikale omlijs
ting zorgde.
Een ongedwongen samenzijn waarbij de 
vele vrienden met hun dames, scheeps
bouwers, reders, relaties uit overheids
kringen, bankwezen, toeleveringsbedrij
ven, klassebureaux, collega’s uit de grote 
scheepsbouw en diverse instituten enz. 
enz. elkaar konden treffen.
Met mijn echtgenote moest ik niet te laat 
afscheid nemen, doch bij het weggaan had 
ik de indruk dat het feest wel eens tot in de 
vroege uurtjes van zaterdag kon zijn 
voortgezet.
In de wat bedrukte algemene sfeer in de 
wereld van de scheepsbouw deed dit feest 
van gepaste vrolijkheid weldadig aan. En 
Conoship had waarachtig wel reden om
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van samenwerking op

door Prof. Ir. J. H. Krietemeijer

feest te vieren. Het is een schoolvoorbeeld 
van goede resultaten van een geheel parti
culier initiatief tot samenwerking in de 
noordelijke scheepsbouwers wereld. Men 
kan nu zeggen dat deze initiatiefnemers 
waarlijk een vooruitziende blik hebben 
gehad en gevoel hadden voor ontwikke
lingen in de bedrijfsvoering en bundeling 
van krachten in een tijd dat de overige 
scheepsbouw in ons land daar nog nauwe
lijks aan dacht.
Elders wordt in dit blad een recent produkt 
van Conoship beschreven nl. het m.s. 
'Langeland T o " .

Conoship
In de herfst van 1952 namen de heren T. 
Barkmeijer te Hoogkerk-Vierverlaten en 
J. C. Coops teHoogezand het initiatief om 
te komen tot een samenwerking van 
noordelijke scheepswerven, hetgeen 
leidde tot de oprichting van de Vereniging 
Combinatie Noordelijke scheepsbouwers 
CONOSHIP. Tot deze vereniging traden 
zowel Friese als Groningse scheepswer
ven toe.

Volgens art. 2 van de statuten is het doel 
van de vereniging de behartiging van de 
commerciële belangen van haar leden. 
Dit doel trachtte men te bereiken door het 
houden van vergaderingen, het maken van 
reclame en het aanstellen van agenten. 
Hoewel de vereniging dus werd opgericht 
met als specifiek doel gezamenlijke order- 
verwerving -  en dan vooral vanuit net

buitenland -  te bedrijven, werd in eerste 
instantie echter meer aandacht besteed aan 
andere zaken dan de gezamenlijke ver
koop.
Achteraf blijkt deze koerswijziging in den 
beginne gunstig te zijn geweest voor een 
goede ontwikkeling van de vereniging. 
De eerste resultaten van de samenwerking 
zijn geweest:
a. het overleg plegen bij het uitbrengen 
van individuele offertes, waarbij de be
doeling vooropstond elkaar te beschermen 
voor fouten en vergissingen in calculaties.
b. het gezamenlijk bespreken van nacal
culaties, waardoor men inzicht verkreeg 
in de wijze van kostprijsberekening van de 
aangesloten werven, wat uiteindelijk tot 
een uniforme wijze van kostprijsbereke
ning heeft geleid.
c. het melden van alle individueel ont
vangen opdrachten aan de andere leden 
met opgave van prijs, wijze van betaling, 
technische gegevens, naarn van de klant 
etc. Dit heeft bijzonder goed gewerkt en 
veel vertrouwen geschept tussen de leden 
onderling.
d. het gezamenlijk exploiteren van een 
tekenbureau. De oorzaak van deze activi
teit was gelegen in het feit, dat de omvang 
van de werven in het algemeen te gering
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Barkmeijer J. C. Coops

De initiatiefnemers in 1952

was om een eigen tekenbureau te kunnen 
exploiteren. De kosten hieraan verbonden 
zijn n.1. zeer aanzienlijk. Aldus ontstond 
dan ook een centraal ontwerpbureau.

e. Het centraal inkopen van scheeps- 
bouwmaterialen. Per 1 januari 1966 werd 
met dat doel de inkoopcoöperatie 'Coöp- 
ship' opgericht waar alle leden van Cono- 
ship zich vrijwillig bij aansloten.
f. Het voeren van collectieve reclame. 
Dit alles verwezenlijkt maakte men toe
komstplannen gericht op:
-  Opvoering van de produktie.
-  Opvoering van de produktiviteit.
-  Het treffen van kostenbesparende maat
regelen.
-  Specialisatie op de werven,
-  Gezamenlijk investeringsbeleid.
-  Verdere uitbreiding en verbetering van 
het verkoop-apparaat.
Vele van deze doelstellingen zijn verwe
zenlijkt.
In 1970 is door de gezamenlijke aangeslo
ten werven Centraalstaal B.V. opgericht, 
op dit moment een welhaast uniek bedrijf 
in Nederland.
Oorspronkelijk berekend op een capaciteit 
van 9600 ton te verwerken staal (het toen
malig verbruik van de Conoship werven) 
bedraagt de productie thans 16.000 ton en 
wanneer ook de laatstelijk aangeschafte 
outillage geheel in bedrijf zal zijn zelfs
20.000 ton.
Om ook bij de machinekamerinrichting 
onafhankelijk van derden te zijn werd con
tact gezocht met het Technisch Bureau 
Wolfard en Wessels. Sedert 1976 maakt 
dit bedrijf nu deel uit van Conoship. Tot 
nieuwbouw en uitbreiding van het oude 
Wolfard en Wessels complex werd beslo
ten.

De opening van de nieuwe bedrijfshallen 
vormde deel van de festiviteiten dezer ju 
bileumviering.
Toen de vroegere Scheepswerf Kramer &

Booij te Kootstertille in moeilijkheden 
kwam te verkeren werd door het ministe
rie van Economische Zaken contact ge
maakt met Conoship wat resulteerde in de 
uiteindelijke overname van dit bedrijf wat 
thans opereert onder de naam Tille 
Scheepsbouw B .V ., een honderd procent 
dochter van Conoship. En ook nu nog 
worden verdere acquisities van toeleve
ringsbedrijven overwogen, waarvan een 
enkele alweer in een vergevorderd sta
dium verkeert.

Daarbij is een bedrijf op het gebied van 
electrische installaties.
Nu, 25 jaar na de oprichting ziet de leden
lijst er als volgt uit:
Scheepswerf Voorwaarts B .V ., Hoo- 
gezand; Scheepsw erfG ebr. Coops B .V ., 
Hoogezand; Scheepswerf Hoogezand 
B .V ., Hoogezand; Scheepswerf Bodewes 
Bergum B .V ., Bergum (Fr.); Scheeps
werf Bodewes Volharding B .V ., Foxhol; 
Scheepswerf Appingedam-Niestem Delf
zijl B .V .. Appingedam/Delfzijl; Scheeps
werf' Bijlholt B .V ., Foxhol; Scheeps
werf Ferus Smit B .V ., Foxhol; Scheeps
werf Bijlsma & Zonen B .V ., Warte.na; 
Scheepswerf Ton Bodewes B .V ., Frane- 
ker (Fr.); Scheepswerf Bodewes-Gruno 
B .V ., Foxhol; Barkmeijer-Stroobos 
B .V ., Stroobos (Fr.); Tille Scheepsbouw 
B .V ., Kootstertille (Fr.);

voorts maken nog deel uit van Conoship 
Centraalstaal B.V. en Technisch Bureau 
Wolfard & Wessels B.V. beiden te Gro
ningen gevestigd.

Het bestuur van Conoship bestaat thans uit 
de heren:
J. A. Bijlholt, voorzitter
H. Bodewes, secretaris 
E. Coops, penningmeester 
Toegevoegde leden:
J. G. Hijlkenia, vice-voorzitter
G. Bijlsma.

Het symposium
In de openingsspeech door de heer A. 
Planting, direkteur van CONOSHIP. 
maakte hij op ludieke wijze gewag van het 
feit dat deze manifestatie van Groningse 
en Friese scheepsbouwers niet plaats vindt 
in een der steden Groningen o f Leeuwar
den, maar op ’neutraal' grondgebied van 
Drente (waar overigens nog wel een oer- 
stuk noordelijke scheepsbouw is ge
weest). ’Om kleine gevoeligheden te ont
zien’, zoals hij zei. Welke overigens geen 
enkele invloed hebben op de goede sa
menwerking tussen de leden, integendeel, 
getuige de dag van vandaag. Hij wijst nog 
op de huidige situatie waarbij overleg tus
sen werven, reders en overheid noodzake
lijk is. Men heeft dan ook gemeend om op 
dit symposium over de toekomst van de 
scheepsbouw en scheepvaart het licht op 
dit onderwerp te laten schijnen door en
kele vooraanstaande personen uit de we
reld van reders en overheid.
Aldus hoorden de vele aanwezige dames 
en heren allereerst een voordracht aan van 
de heerdrs. W. Westra, direkteur van het 
Verenigd Scheepvaartbedrijf V .S.B. 
(maatschappij Vrachtvaart bv. en J. Ver
maas Scheepvaartbedrijf bv.) over het on
derwerp ’De Kleine Handelsvaart en de 
Noordelijke scheepsbouw’ . Na discussie 
en koffiepauze volgde een voordracht van 
de heer J. A. M. Molkenboer, direkteur- 
generaal van Industrie, Ministerie van 
Economische Zaken over het onderwerp 
'Haalt de, Nederlandse Scheepsbouw 
1984?'.
De heer W estra gaf een historisch over
zicht vanaf de oorspronkelijke zeil- 
kustvaart tot de overgang van zeilvaart op 
motorvoortstuwing, waarbij de toepassing 
van de stoommachine grotendeels werd 
overgeslagen wegens de te hoge brand- 
stofgewichten. In de dertiger jaren waren 
de draagvermogens der motorkustvaartui- 
gen opgelopen tot ca. 300 ton. Na de 
tweede wereldoorlog is er een snelle groei 
tot eenheden van ca. 1100 ton dw ., 
waarbij nog de 500 BRT grens bleef ge
handhaafd. In de zestiger jaren ontstonden 
moeilijkheden in de kustvaart die de reders 
noopten om zich tot de overheid te wen
den, waarop in 1966 een onderzoek 
volgde door het Directoraat Generaal voor 
de Scheepvaart. Ook de reders lieten een 
onderzoek instellen via het Verenigd Ac
countants Kantoor, naar de rentabiliteit 
van de kleine handelsvaart. Na andere on
derzoeken volgde de conclusie dat met 
name in de sector van de ca. 600 ton dw. 
schepen de situatie slecht is. De rapporten 
leidden tot het instellen van drie werk
groepen in tripartite verband (reders-
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scheepsbouwers-overheid).
Een en ander voerde tot de verlegging van 
de 500 BRT grens naar de 75 m. lengte 
grens. Daardoor ontstond een progres
sieve stijging in de reeds aan de gang 
zijnde schaalvergroting welke bijdroeg tot 
de redding van de Kleine Handels Vaart 
(KHV) en een stimulans zou blijken te zijn 
voor de scheepsbouw, met name in het 
noorden.
De heer W estra gaf vervolgens belang
wekkende cijfers over de samenstelling 
van de Nederlandse KHV-vloot die in 
1967 voor ca. 90% bestond uit schepen 
beneden de 500 BRT grens en in 1977 
voor ca. 80% uit schepen van de 75 m. 
grens. De totale dw. tonnage is in de tus
senliggende 10 jaren evenwel teruggelo
pen van ca. 560.000 ton dw. tot ca.
475.000 ton dw. Bij de aan vang van deze 
schaalvergroting vonden de reders in 1969 
tamelijk goed bezette werven in ons land, 
die een intensieve buitenlandse acquisitie 
hadden gevoerd en daarmede onder an
dere hadden meegewerkt aan de opbouw 
van vooral de Duitse, Deense en Engelse 
KHV-vloten. Daardoor was de Neder
landse KHV aanvankelijk genoodzaakt 
om voor grotere schepen een markt te zoe
ken in het buitenland. Enkele jaren later 
kon evenwel op de nederlandse markt 
nieuwe tonnage worden besteld.
Een inmiddels in gang gezette slooprege- 
ling werkte meer als een verzachting van 
een harde sanering die reeds aan de gang 
was en vele schepen van vooral kleine 
reders deden verdwijnen. Dit en de vele 
verkopen van kleinere schepen (waarover 
nu nog steeds berichten in de scheepvaart- 
pers verschijnen) deden de totale tonnage 
slinken. De heer W estra ging vervolgens 
in op de verslaggeving aan de Tweede 
Kamer en de werkzaamheden van de eind 
1974 ingestelde Commissie Vierssen, 
alsmede op het rapport van deze commis
sie aan de toenmalige staatssecretaris van 
Hulten. Voor wat betreft de KHV luidde 
het advies: ’doorgaan met de lopende re
gelingen’. Daarbij werd vervolgens een 
relatie gelegd naar het Ministerie van 
Economische Zaken in verband met de 
intussen opgekomen noodzaak tot steun 
aan de scheepsbouw.
De medio 1972 ingevoerde fiscale ver
ruiming en vooral de in medio 1976 daar
voor in de plaats gekomen investerings- 
premie van 5 x  43/4% voor schepen be
steld tussen medio 1976 en medio 1978 
heeft voorde KHV behoorlijk gewerkt. Er 
is tot nu toe voor ca. 695 miljoen gulden 
geïnvesteerd aan bestellingen van 70

schepen waarvan 63 gebouwd zijn en 
worden op Nederlandse werven, vooral in 
het noorden.
Er wordt nu verder meer gemikt op ver
jonging, vernieuwing en herstructurering 
dan op uitbreiding. In dit verband wordt 
gewag gemaakt van het goede effect van 
de ambtelijke commissie Schuld, een ad
viescommissie inzake het toekennen van 
de premies op grond van bepaalde voor
waarden.
Voorts schetste de heer W estra aan de 
hand van diagrammen de positie van de 
Nederlandse KHV temidden van de ove
rige Europese KHV-vloten. Daarbij wordt 
opgemerkt dat de moderne KHV vloot van 
thans in ons land nog niet de omvang heeft 
van die in 1967, terwijl de omvang van de 
KHV-vloten van de andere landen sedert
dien wel is toegenomen, vooral in de 
Duitse Bondsrepubliek. Aan de groei 
heeft de Nederlandse KHV dus niet deel
genomen.
Tenslotte geeft spreker een visie op de 
toekomst waarbij het er vooral om zal gaan 
om de exploitatiekosten in de gaten te 
houden. Daarbij heeft met name de hard
heid van onze valuta een nadelige invloed. 
Het samenspel van overheid en de partners 
in het bedrijfsleven, werkgevers en werk
nemers, zal met name het in de hand hou
den van de kosten tot eerste prioriteit moe
ten hebben. Voorts zal er een intensief 
marktonderzoek (maxktverkertnitig, geen 
marktvoorspelling) nodig blijven.
Deze belangwekkende voordracht is el
ders in dit nummer opgenomen.

De heer Molkenboer hield vervolgens zijn 
rede over het onderwerp ' Haalt de Neder
landse Scheepsbouw 1984?’.

Het jaartal 1984 is kennelijk geïnspireerd 
door Orwells boek ’Nineteen eighty four’ 
waarin een verhouding overheid- 
onderdanen geschetst wordt met de uit
drukking ’Big Brother is W atching you’. 
Spreker meent dat een scheepsbouwer in 
ons land wel eens de relatie tussen Eco
nomische Zaken en scheepsbouwbedrijfs- 
leven met deze laatste uitdrukking heeft 
gekenschetst. Hij ziet echter deze relatie 
geheel anders en heeft geen problemen 
als de woorden ’Big’ en ’W atching’ wor
den geschrapt en dus de verhouding tot het 
broederlijke wordt teruggebracht.
Na het uitspreken van gelukwensen aan 
het adres van Conoship en het geven van 
een kort commentaar op de betekenis van 
deze organisatie ging de heer Molkenboer 
dieper in op de situatie in de Nederlandse

scheepsbouw. Het beeld is som beren me
nigmaal heft spreker een waarschuwende 
vinger op naar de scheepsbouwers. In dit 
deel en de aanbevelingen die hij doet voor 
overlevingskansen tot 1984 komt veel 
voor dat al eerder door anderen is gezegd. 
Dergelijke aanbevelingen heb ik o.a. ge
daan in mijn voordracht 'Heeft scheeps
bouw in West-Europa nog zin?’, gepubli
ceerd in De Ingenieur van 7 juni 1973. 
Ook in de vijftiger en zestiger jaren heb ik 
in publicaties gewezen op noodzakelijke 
verbeteringen in technologie en manage
ment van de scheepsbouw, aanvankelijk 
door vergelijking met Zweden en later 
door vergelijking met ontwikkelingen in 
Japan.
Maar het was goed dat de heer Molken
boer deze zaken nogmaals aan de orde 
stelde al was het niet bepaald een opge
wekt beeld. Dit laatste vermocht echter 
geen domper te zetten op de feestvreugde 
van deze dag, hetgeen vanzelfsprekend 
ook niet de bedoeling was van de heer 
Molkenboer.
Ook zijn rede zal t.z .t. in dit blad worden 
opgenomen.
In het grote restaurant van de Prins Bern- 
hardhoeve werd, na een aperitief een 
voortreffelijke Drentse koffietafel opge
diend. waarna velen zich naar Centraal- 
staal begaven om dit bedrijf te bezichti
gen. Begeleid door de feestelijke tonen 
van een draaiorgel konden de gasten dit 
moderne bedrijf bezien, waarbij vooral de 
nieuwe loods met de allernieuwste snij
machines (voor 4 platen tegelijkertijd) 
de aandacht trok. Opmerkelijk is dat Cen- 
traalstaal niet alleen voor de Conoship- 
werven de platen en profielen voorbe
werkt, maar zelfs belangrijke opdrachten 
van de grote werven uit het Westen des 
lands uitvoert. Ook platen van grotere 
dikte kunnen door de aard van het bedrijf 
hier worden behandeld.
Na dit bezoek begaven de gasten zich naar 
het nieuwe bedrijfsgebouw van Wolfard & 
Wessels bv. waar het Conoshipbestuur 
hen ontving. Tijdens deze receptie stelde 
de heer J. Bijlholt, voorzitter van Cono
ship dit bedrijfspand officieel in gebruik. 
Over de hierna volgende feestelijke bij
eenkomst, met lopend buffet dat in het tot 
feestzaal omgetoverde deel van de fa- 
brieksruimte was ingericht, heb ik in de 
aanhef reeds gewag gemaakt.
Conoship kan vol tevredenheid op deze 
geslaagde dag terugzien vooral ook door 
de geweldige belangstelling.
Moge het Conoship op de verder te volgen 
weg in alle opzichten goed gaan.
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De kleine handelsvaart en de noordelijke scheepsbouw

door drs. W. Westra. 
Dir. Verenigd Scheepvaartbedrijf V.S.B.'

Scheepvaart in de vorm van koopvaart en scheepsbouw werden in 
de vroege Middeleeuwen reeds uitgeoefend door de bewoners in 
de Noordelijke kustgebieden van ons land.
Historisch is er derhalve een oude en sterke band tussen beide 
takken van bedrijf in het Noorden.
Kenmerkend voor beide takken van bedrijf is dat na perioden van 
economische neergang, die er in de afgelopen eeuwen geweest 
zijn, scheepvaart en scheepsbouw in het Noorden steeds weer tot 
ontwikkeling kwamen.
In de 30er jaren van deze eeuw kwam de motorcoaster tot ont
wikkeling, aanvankelijk nog met hulpzeilen (voorschrift van de 
onderlinge assurantie). De scheepsgrootte nam toe tot ca. 600 
ton. De Kleine Handelsvaart werd toen niet meer alleen in het 
Noorden uitgeoefend. Ook in het Westen van ons land werd deze 
vorm van zeevaart uitgeoefend. Bij het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog telde de Nederlandse Kleine Handelsvaart-vloot 
ca. 500 eenheden.
Gedurende de tweede wereldoorlog voeren ca. 200 Nederlandse 
Kleine Handelsvaartschepen voor de geallieerden. De overige 
ca. 300 schepen vielen onder Duits bereik. Beide groepen leden 
grote verliezen. Ca. 25% van de vloot ging verloren (A. Boerma - 
Kustvaart).
Na de oorlog werd met kracht aan het herstel van de vloot gewerkt 
en aan het einde van de 50er jaren bezat Nederland de grootste 
Kleine Handelsvaart-vloot van Europa met de vloot van de Duitse 
Bondsrepubliek als grootste concurrent.
De 60er jaren geeft ons een geheel ander beeld te zien. Het herstel 
in Duitsland, later begonnen dan in Nederland, zette ook in de 
60er jaren door. De Duitse Kleine Handelsvaart-vloot werd de 
grootste van Europa. In Nederland stagneerde de ontwikkelingen 
van 1967 af was er zelfs sprake van een teruggang in omvang 
(draagvermogen) door verkoop. De enkele nieuwbouwopdrach- 
ten konden dit niet compenseren.
De teruggang, veroorzaakt door onbevredigende resultaten in de 
exploitatie, was aanleiding voor Overheid en bedrijfsleven om de 
gang van zaken in de bedrijfstak aan een nader onderzoek te 
onderwerpen,
In 1966 werd door het Directoraat-Generaal van Scheepvaart een 
onderzoek ingesteld onder een groep Groningse coasterreders. 
Eveneens in 1966 werd door de Noordelijke en Westelijke 
redersorganisaties opdracht gegeven aan de Verenigde Accoun
tantskantoren om een onderzoek te verrichten naarde rentabiliteit 
van de gehele bedrijfstak. Dit onderzoek was in juli 1967 gereed 
en illustreerde de slechte gang van zaken bij de Kleine Handels
vaart.
Medio 1967 werd door de redersorganisaties opdracht gegeven 
aan de Noordelijk Economisch Technische Organisatie (het hui
dige E.T.1. Groningen) tot een struktuuronderzoek van de be
drijfstak. Dit rapport 'de Economische positie van de Neder
landse Kleine Handelsvaart’ kwam gereed in april 1968.
In september 1967 werden door Staatssecretaris Keyzer (Ministe
rie van Verkeer en Waterstaat) twee Werkgroepen ingesteld, 
waarin naast ambtenaren van het Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart en Scheepvaartinspectie tevens vertegenwoordigers 
van werkgevers (reders) en werknemers zitting namen.

Werkgroep I (economisch) en Werkgroep II (nautisch-technisch) 
hebben op basis van o.m. het VAK-rapport, het NETO-rapport 
en een memorandum van de Werknemersorganisaties in de zee
vaart een grondige studie gemaakt van de situatie en de onderlig
gende oorzaken.
De besprekingen in Werkgroep II leidden tot vervanging van de 
500 brt grens voor de Kleine Handelsvaart door een lengtebe- 
grenzing - de 75 m grens. Na lange onderhandelingen tussen 
werkgevers en werknemers werd door Minister Bakker van V & 
W begin 1969 de knoop doorgehakt. De reders kregen de 75 m 
grens, de werknemers de Arbeids- en Rusttijden-regeling toege
zegd.
In afwachting van wettelijke regelingen - aanpassing Wet op de 
Zeevaartdiploma’s en Schepenbesluit - werd de mogelijkheid 
geboden om reeds terstond met de noodzakelijke schaalvergro
ting van schepen te beginnen.
Dit besluit kan zonder overdrijven de redding van de Kleine 
Handelsvaart genoemd worden. Er werd ook door de reders 
ogenblikkelijk gebruik van gemaakt.
Nieuwbouw was slechts in zeer beperkte mate mogelijk. De 
scheepsbouwers - die in de voorgaande jaren duidelijk de gevol
gen van de geringe nieuwbouwactiviteiten ondervonden hadden - 
waren actief bij buitenlandse reders gaan acquiseren, en met 
succes. Duitse, Engelse, Deense en Noorse reders, gesteund door 
een actief scheepvaartbeleid in hun land, bezetten de bouwplaat
sen in Nederland.
De Nederlandse reders - in 1969 nog steeds in afwachting van 
Overheidssteun in het fiscale en financieringsvlak - konden de 
mogelijkheden van de 75 m grens dan ook slechts benutten door 
verbouw van bestaande schepen en aankoop van over het alge
meen jonge tweedehands tonnage uit het buitenland, en slechts in 
zeer beperkte mate door het plaatsen van nieuwbouw orders. 
Door deze activiteiten van de reders werd de basis gelegd voor 
wat nu het grootste deel van de Nederlandse Kleine Handels- 
vaartvloot uitmaakt. Ook werd met deze grotere Kleine 
Handelsvaart-schepen nog tijdig aansluiting gevonden bij de 
reeds in de 60er jaren op gang gekomen marktontwikkeling, 
waarbij grotere schepen in verschillende vervoerstrajecten de rol 
van de oorspronkelijke 500 brt coasters overnamen.

Werkgroep i
Het rapport van deze Werkgroep - 'De Nederlandse Kleine Han
delsvaart' - kwam gereed in augustus 1969. Het behelsde naast 
een grondige analyse van de oorzaken van de slechte gang van 
zaken een aantal aanbevelingen om de bedrijfstak uit de structu
rele moeilijkheden te helpen.
De slechte gang van zaken werd geweten aan de ongunstige 
positie van de Nederlandse reders ten aanzien van de hoogte van 
de exploitatiekosten (in hoofdzaak loonkosten) in vergelijking 
met Nederlands grootste concurrent, de vloot van de Duitse 
Bondsrepubliek. Het vrij vlakke verloop van de vrachtprijzen in 
de 60er jaren maakte het onmogelijk de stijgende exploitatiekos
ten op te vangen.

^V oordracht C onoship  Sym posium  28-10 - '7 7  te Zuidlaren
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Aanbevolen werd door productiviteitsverbetering - verantwoorde 
vermindering van de bemanningssterkte op de kleinere schepen, 
en grotere coasters (75) m - dit probleem op te lossen. 
Daarnaast werden aanbevelingen gedaan om de gewenste en 
noodzakelijke structuurverbetering te ondersteunen met o.m . 
verruiming van de fiscale faciliteiten (investeringsaftrek of inves- 
teringspremie en het weer invoeren van de in 1963 ingetrokken 
mogelijkheid tot vervroegde afschrijving), hulp bij de financie
ring van de nieuwe schepen en een sloopregeling.
De parlementaire behandeling van de steun aan de zeescheep
vaart moest wachten op het gereedkomen van het rapport Ooie
vaar (Grote Handelsvaart) en de overeenstemming tussen werk
gevers en werknemers inzake de steun aan de Grote Handels
vaart.
Het duurde tot december 1970 voordat Staatssecretaris Keyzer 
de voorstellen bij het parlement kon indienen.
Medio 1972 werd de fiscale verruiming een feit. De reders 
kregen:
a) 5 x 5% investeringsaftrek (i.p.v; de 5 x 8% die met redenen 
omkleed gevraagd waren);
b) weder-invoering van de mogelijkheid van 1/3 vervroegde 
afschrijving.
Voor de Kleine Handelsvaart betekende dit dat eerst ruim 3 jaar  
nadat technisch de mogelijkheid tot aanschaf of bouw van grotere 
schepen geopend was, de daarbij noodzakelijke fiscale facilitei
ten van kracht werden.
Het pleit voor de veerkracht van de bedrijfstak dat niettemin in 
die drie jaar met inzet gewerkt werd aan de herstructurering. 
Het lange wachten heeft er wel toe geleid dat een zeer groot aantal 
kleine reders tot beëindiging van hun bedrijf besloten.
Naast de fiscale faciliteiten werden een sloopregeling met beper
kende voorwaarden en een Regeling Bijzondere Financiering 
afgekondigd. Onder de sloopregeling werden 57 schepen met ca. 
17.400 brt. gesloopt. Het merendeel van de afgevoerde schepen 
verdween door verkoop uit de Nederlandse vloot. Op de Regeling 
Bijzondere Financiering is slechts in één geval een beroep ge
daan.
De verruiming van de fiscale faciliteiten heeft ongetwijfeld ertoe 
bijgedragen dat de openkomende bouwplaatsen op de Noor
delijke werven door Nederlandse opdrachten werden bezet.
Bij de behandeling van de steunmaatregelen voor de zeescheep
vaart werd, omdat het kabinet Biesheuvel niet verder wilde gaan 
dan 5 x 5% investeringsaftrek, aan de Kamer toegezegd dat op 
een later tijdstip nog eens bekeken zou worden in welke mate de 
fiscale faciliteiten het beoogde doel - versterking van de positie 
van de zeescheepvaart - hadden gerealiseerd. Deze toezegging 
was voor Staatssecretaris Van Hulten aanleiding in december 
1974 een commissie in te stellen - de Commissie Vierssen - om 
rapport uit te brengen. De Commissie Vierssen, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van Overheid en bedrijfsleven, rapporteerde 
in maart 1975 aan de Staatssecretaris.
Ten aanzien van de Kleine Handelsvaart werd vastgesteld dat de 
verruiming van de fiscale faciliteiten in 1972 weliswaar geleid 
had tot een voortzetten van de herstructurering - nu voornamelijk 
door de bouw van nieuwe schepen -, maar dat voor een goede 
voltooiing van dat proces verdergaande steun onontbeerlijk was. 
De discussie over de door Staatssecretaris Van Hulten aan de 
Kamer gepresenteerde Koopvaardij Nota viel samen met een 
sterke teruggang in het orderbestand van de Nederlandse werfin- 
dustrie.
Deze ontwikkeling leidde ertoe dat medio 1976 de 5 x 5% 
Investeringsaftrek opgeschort werd, en vervangen werd dooreen 
Investeringspremie van 5 x 43Ai% voor schepen besteld in de

periode medio 1976 tot medio 1978.
In tegenstelling tot de investeringsaftrek-regeling heeft de 
investeringspremie-regeling geen algemeen karakter. De toe
kenning van de investeringspremie is gebonden aan een aantal 
voorwaarden. De premie wordt geval voorgeval toegekend. Een 
ambtelijke commissie - commissie Schuld - adviseert de Staats
secretaris inzake het toekennen van de premie.
De Kleine Handelsvaart-reders hebben van deze mogelijkheid 
goed gebruik gemaakt.
De investeringspremie is sinds het inwerkingtreden van deze 
regeling in 70 gevallen toegekend. Met de bouw van deze sche
pen - 63 van de 70 op Nederlandse werven - is een bedrag van ca. 
700 miljoen gemoeid.

Positie van de Nederlandse Kleine Handelsvaart in het Euro
pese vervoer
Dankzij de in 1969 ingevoerde 75 m grens neemt de Nederlandse 
Kleine Handelsvaart nog steeds in belangrijke mate deel aan het 
Europese zeevervoer, naast Duitsland, Engeland en Denemar
ken. De leidende positie die de Nederlandse Kleine Handelsvaart 
rond 1960 innam, is nu door de vloot van de Duitse Bondsrepu
bliek overgenomen. De investeringspremie-regeling (cashgrant 
25-20%) in Engeland heeft het ontstaan van een moderne vloot 
van grotere coasters gestimuleerd. De ontwikkeling van Dene
marken als Kleine Handelsvaart natie van betekenis is de laatste 
10 jaar op gang gekomen, ook dankzij de steun van de Overheid. 
De Nederlandse Kleine Handelsvaart-vloot bestond op I januari 
1977 uit 349 schepen met in totaal 548.000 ton draagvermogen 
(1967: 904 eenheden met in totaal 598.000 ton draagvermogen, 
alle kleiner dan 500 brt). Van deze 349 schepen zijn 202 eenhe
den groter dan 500 bruto register ton, met in totaal 434.000 ton 
draagvermogen.
Bij het aanschouwen van deze cijfers moet men zich wel realise
ren dat de Nederlandse vloot - hoewel moderner van opbouw dan 
in 1967 - nog niet de omvang van 1967 in draagvermogen 
gemeten heeft. De vlootomvang van de andere belangrijke 
Kleine Handelsvaart landen is in dezelfde periode toegenomen. 
Met name is dit het geval in de Duitse Bondsrepubliek (Neder
landse en Duitse vloot op 1.1.1977), waar de Kleine 
Handelsvaart-vloot na 1960 gestadig in omvang toenam (1960 
ca. 600.000 ton draagvermogen - 1.1.1977 ca. 1.(XX).000 ton 
draagvermogen).
Van de groei heeft de Nederlandse Kleine Handelsvaart dus niet 
kunnen profiteren.

Blik in de toekomst
De schepen van de Nederlandse Kleine Handelsvaart vinden in 
hoofdzaak emplooi in de algemene vrachtvaart (trampvaart). Dit 
is eveneens het geval met o.m . de Duitse en Engelse Kleine 
Handelsvaart. Het niveau van de vrachtprijzen wordt bepaald 
door de verhouding tussen vraag naar en aanbod van vervoersca
paciteit op een bepaald moment en kan in het algemeen niet door 
de marktpartijen -  verschepers en reders -  beïnvloed worden. 
De ten vervoer aangeboden goederen bestaan uit grondstoffen en 
halffabricaten (stukgoed-vervoer door geïntegreerde transport
systemen zoals roll on/roll off en containervervoer).
De ontwikkeling van de economische bedrijvigheid in Europa - in 
het bijzonder de industriële activiteit - zal mede bepalend zijn 
voor de gang van zaken op de vrachtenmarkt. Daarnaast zal 
eveneens de mate van groei van de Europese Kleine 
Handelsvaart-vloten van invloed zijn.
Een gefundeerde prognose inzake de ontwikkeling van de vrach
tenmarkt in de komende jaren is zeer moeilijk, zo niet onmoge-
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lijk. De kans dat de vrachtprijzen nog enige tijd onder druk zullen 
staan, lijkt echter vrij aannemelijk.
Van zeer groot belang voor de continuïteit van de bedrijfstak is, 
dat bij de gegeven en niet te beïnvloeden vrachtprijzen de produk- 
tiekosten in de hand worden gehouden. Bij de produktiekosten 
nemen de loonkosten en de kapitaaJskosten een zeer belangrijke 
plaats in. Ons land is nu eenmaal - mede door de ’harde gulden’ - 
geen goedkope producent van exportgoederen en diensten. 
Naast een nauwlettend volgen van de concurrentiepositie van de 
Nederlandse Kleine Handelsvaart op de internationale vervoers
markt, is het ook gewenst om structurele ontwikkelingen op deze 
markt tijdig te onderkennen. Ons land beschikt in het Maritiem 
Economisch Research Centrum als onderdeel van het Nederlands 
Maritiem Instituut, over een apparaat, waar veel gegevens ver
gaard liggen.
Het zal van een goed samenspel in de komende jaren tussen 
Overheid en bedrijfsleven - werkgevers en werknemersorganisa
ties - afhangen of Nederland ook in de 80er jaren nog een rol van 
betekenis zal vervullen als Kleine Handelsvaart natie, maar ook 
of de Nederlandse Kleine Handelsvaart als de traditionele basis
klant voor de middelgrote en kleine werfindustrie kan blijven 
fungeren. Dat dit laatste met name voor de Noordelijke werfin- 
dustrie van groot belang is, blijkt uit het feit dat van de bestellin
gen voor Nederlandse reders (op 1 juli 1977 ca. 175.000 ton 
dwt.) ca. 3/4 (naar draagvermogen gemeten) bij de werven in het 
Noorden geplaatst is.

Bijlage 1
Nederlandse Kleine Handelsvaart-vloot (Ned. Registratie)

1.1.1967 1.1.1977

aantal tot. draagvermogen aantal tot. draagvermogen

100 - 500 brt 904 598.000 147 114.000

600 - 1600 brt 18* ca. 28.000 202 434.000

totaal 922 626.000 349 548.000

* 18 schepen boven de 500 brt, die bij het invoeren van de 75 m grens 
van Grote Handelsvaart naar de Kleine Handelsvaart gingen.

Leeftijdsopbouw Nederlandse Kleine Handelsvaart-vloot 

op 1.1.1977 (gemeten naar draagvermogen)

a) 16 jaar en ouder 44X
A) 100 - 500 brt b 11 tot 15 jaar 501

c) 10 jaar en Jonger 6X

a) 16 jaar en ouder 7t
B) 500 - 1600 brt b) 11 tot 15 jaar 181

c) 10 jaar en Jonger 751

(Bureau Koninklijk Zeemans College, Groningen)

Bjjlage II

Vergelijking Nederlandse en Duitse (Bondsrepubliek) vloot 1.1.1977

Nederland Duitse Bonds Republiek

aantal tot. draagvermogen aantal tot. draagvermogen

100 - 500 brt 147 114.000 694 525.000

500 - 1600 brt 202 434.000 233 544.000

totaal 349 548.000 927 1.069.000

Bijlage III
Overzicht Europese vloot van droge lading schepen 1.7.1976 

(Lloyds Register of Shipping / Nederlands Maritiem Instituut)

Noord-West Europa 100 - 500 brt 
tot. draagvermogen

500 - 1600 brt 
tot. draagverm.

100 - 1600 brt 
tot. draagverm

Duitse Bonds Republiek 519.000 414.000 933.000

Groot Brittannlë 130.000 494.000 624.000

Denemarken 334.000 285.000 619.000

Nederland * 153.000 358.000 511.000

Noorwegen 293.000 197.000 490.000

Totaal 1.429.000 1.748.000 3.177.000

Overige N.W.Europ. landen 185.000 257.000 442.000.

1.614.000 2.005.000 3.619.000

Zuid-Europa

Griekenland 242.000 402.000 644.000

Cyprus 86.000 294.000 380.000

Spanje 79.000 293.000 372.000

Italië 129.000 221.000 350.000

Portugal 21.000 38.000 59.000

Totaal 557.000 1.248.000 1.805.000

* Incl. Antilliaanse registratie

Bijlage IV

Effect van de premieregeling - periode 1 juli tot medio september 1977 

Kleine Handelsvaart

Schepen waarvoor definitief premie 1s toegekend

totaal aantal nieuwbouw en Investeringsbedrag aantal nieuwbouw 
aankoop bestaande schepen In mln. 1n Nederland

70 695 63

daarnaast voorlopig premie toegekend (in afwachting van bouwovereenkomst)
5 schepen.

Bijlage V

Nieuwbouwopdrachten voor Nederlandse reders per 1.7.1977 

(Fairplay International / World Ships on Order)

aantal totaal draagvermogen

kleiner dan 500 brt 3 3.000

500 - 1600 brt 51 132.800

groter dan 1600 brt 7 42.200
(lengte tussen de 
loodlijnen 75 m)

61 178.000

Hiervan is ca. 133.500 ton bij Noord-Nederlandse werven besteld.
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NEDLLOYD HOUTMAN’

WtOUCfQ NOUIMtM

De eerste van 2 koelcontainerschepen, gebouwd 
door Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken 
en Scheepswerven N.V. voor de Koninklijke Nedlloyd Groep N.V.

Een Amsterdams voorschip en een Rotterdams achterschip.

Schepen worden gewoonlijk kompleet op één helling gebouwd. 
Maar door het groter worden van de schepen en de ontwikkelin
gen in de scheepsbouw is het nu niet uitzonderlijk als voor- en 
achterschip bij verschillende werven worden gebouwd, om later 
aan elkaar te worden gekoppeld. Van deN edlloydH outm an  is het 
voorschip gebouwd bij de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw 
Mij te Amsterdam, het achterschip komt van Verolme Dok- en 
Scheepsbouw Mij te Rozenburg bij Rotterdam.
Beide zijn werven van de Rijn-Schelde-Verolme Groep. In maart 
1977 werden de beide helften gekoppeld in een dok van de 
Verolme Dok- en Scheepsbouwmaatschappij B.V. te Rozen
burg, alwaar ook de afbouw van het schip heeft plaatsgevonden.

Hoofdafmetingen:
Lengte over alles 
Lengte tussen de loodlijnen 
Breedte naar de mal 
Holte naar de mal -  le  dek 
Holte naar de mal -  2e dek 
Holte naar de mal -  3e dek 
(schotten- en vrijboorddek.)
Diepgang
Dienstsnelheid max.
Deadweight

Klassifikatie
Het schip werd gebouwd overeenkomstig de voorschriften en 
onder toezicht van Lloyd's Register o f  Shipping. Klasse 100A I, 
+  LMC, +  RMC, UMS.
In toevoeging op deze klassifikatie voldoet het schip aan de na
volgende eisen:
a) Panamakanaal doorvaart
b) Suez-kanaal doorvaart
c) International Loadline Convention o f 1966.
d) S .O .L .A .S . 1960 and recommodations of IMCO.

e) Australian Navigation and Port Rules.
f) International Telecommunications and Radioregulations and 

annexes.
g) Convention about Sea Pollution (1973)
h) P .P .E .C .B . regulations of South Africa.
i) U.S. Dept. of Agriculture.
j) U.S. Coast Guard Regulations for visiting foreign ships. 
k) British Doek Regulations and Factory Act.
1) Scheepvaartinspektie.

Algemene omschrijving:
Het schip is een dubbelschroef motorschip, enkeldek zonder bak 
en kampagne en voorzien van twee zijlangsschotten, waardoor de 
ruimten tussen huid en langsschotten dienen voor waterballast, 
brandstofolie en twee loopgangen boven elkaar, eveneens ge
schikt voor pijpleidingen, kabelbanen, toegangen naar tanks en 
ruimen, etc.
De akkommodatie, brug en machinekamer bevinden zich tussen 
de ruimen 5 en 6. De ruimten onder hoofddek ( le dek) zijn door 
schotten en dek verdeeld in de volgende kompartimenten:

Voorpiektank tot piekdek (2e dek): uitsluitend geschikt voor 
droge tank, tevens is hierin een boegschroevenkompartiment 
ingebouwd.
Ruimen: no. 1 t/m 4 en no. 5 (koel- en vriesruim), 
Machinekamer: Ruimen no. 6 en 7.
Achterpiektank: uitsluitend geschikt voor droge tank.
De zijtanks en dubbele bodemtanks zijn geschikt voor de vol
gende doeleinden:
Tank 1: t.p .v . ruim I: waterballast; totale kapaciteit ±  1130 ton. 
T ank2 SB +  BB t.p .v . ruim 2: Brandstofolie; totale kapaciteit ±  
2100 ton. In dubbele bodem waterballast, kapaciteit ±  330 ton. 
Tank 3a en 3 b S B  +BB t.p .v . ruim 3: W aterballast, totale kapaci
teit ±  3930 ton.
Tank 4 SB +  BB t.p .v. ruim 4: W aterballast, totale kapaciteit ±  
2500 ton. In dubbele bodem waterballast kapaciteit ±  600 ton.

258,50 m. 
247,00 m. 

32,26 m. 
24,15 m. 
20,64 m. 
17,35 m.

13.00 m.
2 1.00 knoop 

±  48.000 ton.
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Tank 5 SB  +  BB i.p.v. ruim 5: Waterballast, totale kapaciteit ± 
2420 ton en daarboven een hellingtank, totale kapaciteit ±  840 
ton. Tevens zijn hierin SB + BB kasten voorde stabilisatoren, 
ingebouwd.
In dubbele bodem waterballast, kapaciteit ±  900 ton.
Tanks t.p.v. machinekamer in dubbele bodem en zijtanks, ge
schikt voor diverse doeleinden, o.a. smeerolie- en settlingtanks, 
dieselolietanks voor motoren en hulpmotoren, voedings- en 
drinkwatcrtanks.
Tank 6a en 6b SB + BB t.p .v. ruim 6: Waterballast, totale 
kapaciteit ±  2600 ton en tussen de tunnels brandstofolie; totale 
kapaciteit ±  870 ton.
Tank 7a en 7b SB + BB t.p .v. ruim 7: Uitsluitend geschikt voor 
droge tanks.
K onta inerkapa citeit
Ruim I t/m 4, 6 en 7: 70 - 40’ cont., 1302 - 20' cont., ruim 5 
(koel en vries): 352 - 20’ cont., op de luiken: 660 - 20’ cont., 
totaal: 70 - 40’ cont. 23 14 - 20’ cont.

Koel-/vrics-installutie:
Totaal 352 kontainers zijn bestemd voor gekoelde lading. De 
kontainers hebben op dit schip de afmetingen 20’ x 8 ’ x  8 ’. De 
koelinstallatie is speciaal ontworpen voor het inkoelen en trans
porteren van fruitlading in alle kontainers, alsmede het onder
houden van diepvriestemperaturen tot -2 5 °C  (alle o f -2 9 °C  
(gedeeltelijk).
Zoals te zien is op het algemeen plan, worden de geïsoleerde 
kontainers vervoerd in ruim 5. Het achterste deel van het ruim is 
onderverdeeld in 6 onafhankelijke cellen, onderling gescheiden
d.m .v, ’stankschotten’. Deze zijn bedoeld om onderlinge reuk- 
/smaakbeïnvloeding van diverse ladingsoorten te voorkomen. 
Het gehele ruim is geïsoleerd, teneinde de ruimtemperatuur te 
handhaven op ±  +  12° C.
De ludingkoelinstallatie (levering van Grenco), alsmede het ver- 
tikale luchtkanalensysteem (levering van Griinzweig + Hart
man) is ontworpen en gefabriceerd volgens de hoogste eisen van 
Lloyd’s Register of Shipping teneinde de notering + RMC te 
verkrijgen.

foto 2 Koelinstallatie

Verder voldoet de installatie geheel aan de laatste eisen van de 
’South African Perishable Products Export Control Board’. 
(P .P .E .C .B .)
De koelinstallatie werkt volgens het principe van indirekte koe
ling.

De R22-installatie verzorgt het koelen van pekel; de pekel wordt 
gecirculeerd door de luchtkoelers in de Conairkanalen.
De lading in de kontainers wordt gekoeld door lucht, die weer 
wordt gecirculeerd door de kontainers en Conairducts d.m .v. 
centrifugaal ventilatoren.
De installatie bestaat uit 3 Grasso-Monoscrewcompressor-units, 
de eerste koelcompressor ter wereld met slechts 1 schroefvor
mige rotor, (zie het artikel op blz. 724 van dit nummer).
Elke compressorunit heeft een gescheiden R22-circuit samen met 
de erbij behorende condensor.
Tot elk van de 3 groepen behoort tevens een eigen verdamper en 
vertikale pekelpomp.

De installatie heeft de volgende mogelijkheden:
a) I. Transport van 25% v.h. aantal kontainers op —29°C.

2. Transport van 75% v.h. aantal kontainers op —23°C.
b) Transport van alle kontainers op -25°C ,
c) Inkoelen van alle kontainers geladen met fruit.
In alle transportcondities is 1 unit reserve.
Het Conair vertikale luchtkanaalsysteem is een systeem met 
lange praktijkervaring, waarbij de isolatielaag aan de binnenzijde 
van de plaatstalen kanalen is bevestigd. Dit geeft mogelijkheid 
van waterdainpdiffusie aan de binnenzijde. Verse lucht kan naar 
elke luchtkoeler worden toegevoerd door verstelbare luchtinlaat- 
kokers. Looproosters zijn aangebracht op elke horizontale laag 
kontainers. terwijl ladders over de volle hoogte van elke stapel 
reiken.
Een speciaal voordeel van het Conairsysteem is de volledige 
voor-fabrikage. Dit spaart zeer veel montage-uren op de werf. 
Per Conairkanaal perst 1 centrifugaal ventilator de lucht door de 
luchtkoeler. Aan de uittree-zijde van de containers wordt de 
luchttemperatuur geregeld d.m .v. voelers. Het signaal van deze 
voelers geeft uiteindelijk weer een verstelling van de motorbe
stuurde afsluiters in het pekelsysteem.
Als verbinding tussen Conairkanaal en kontainer zijn de 
Grenco-clipp kontainer-koppelingen gemonteerd.
Deze koppeling heeft een klep, die de luchttoevoer naar de 
kontainer afsluit/opent wanneer de Clipp ontkoppeld/gekoppeld
is.
De Grenco-clipp is van een kunststof gemaakt, die reukvast en 
roestvrij is en geen onderhoud vraagt.
De Clipp werkt op lage iuchtdruk en heeft een bewezen betrouw
baarheid van meer dan 7 jaar aan boord van kontainerschepen. 
Voor meting van de CO: concentraties is meetapparatuur geïn
stalleerd voor kontroles per Conair kanaal.
De proviandkoelinstallatie is ook een deel van de Grenco- 
leveringen en omvat 2 units met compressoren, electromotoren, 
condensors, etc.
In 6 proviandkamers zijn lamellenluchtkoelers met ventilatoren 
geïnstalleerd.
De regelapparatuur is gecentraliseerd op 1 paneel, dat in de 
nabijheid van de compressorunits gemonteerd is.
De proviandruimtes zijn onderverdeeld in 6 kamers; vlees, alg. 
diepvries, aardappels, groente, bier en een werkruimte.

Alphanumeriek bewakingssysteem voor koelkontainersche- 
pen
Het schip is uitgerust met 3 separate systemen, te weten:
-  bewakingssysteem en datalogger voor 352, kontainertempera- 

turen,
-  2 identieke Alphaprom systemen voor de machinekamer, 

waarmede 2 Sulzer hoofdmotoren, type 8RND 90M en 4
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Sulzer generatorsets, type 8ASL 25/30 bewaakt worden,
-  bewakingssysteem voorde koelmachinekamer met 3 schroef- 

compressor installaties.
Totaal zullen er 4 videoschermen zijn, waarop alle alarms en 
parameters zichtbaar gemaakt kunnen worden. Indien er een 
alarm ontstaat gebeurt dit automatisch, men kan echter ook de 
gewenste meetwaarde door middel van een toetsenbord oproe
pen.
De instelpunten van de alarmwaarde voor de 352, kontainertem- 
peraturen (hoog en laag) gebeurt digitaal d.m .v. een toetsenbord. 
Alle andere in te stellen alarmwaarden hebben daartoe instel- 
schroeven op de analoge ingangskaarten. Alle digitale instelpun
ten kunnen opgeslagen worden in een geheugen. Ook de nieuwe 
instelwaarden voor een volgende reis kunnen reeds tevoren in dit 
geheugen worden voorgeprogrammeerd. Hiertoe is een digitale 
cassetterecorder aanwezig. Een datalogger en twee numerieke 
alarmprinters registreren automatisch alle abnormale condities. 
De temperaturen van de onderscheiden koelkontainers worden 
een aantal malen per dag met regelmatige tussenpozen op een 
schrijfmachine gedrukt ten behoeve van de verschepers.

-  1 verhaallier. geschikt voor 200 mm. staaldraad van 34 mm. 
diameter, gedreven door een draaistroommotor van 38 kW.

Op het piekdek bevinden zich 2 Ward Leonard omvormersets van 
114 kW elk. waarmee middels een keuzeschakelaar de ankerlier 
of 2 constant tension-verhaallieren worden gevoed.
Op het achterdek bevinden zich 4 constant tension-verhaallieren 
en 1 draaistroom-verhaallier als boven en op het stuurmachine- 
kamer-dek; 2 Ward Leonard omvormersets als boven, elk ge
schikt voor het voeden van 2 constant tension-verhaallieren ge
lijktijdig.
(Elektrische installatie: Fabrikage Smit-Slikkerveer; draai- 
stroommotoren: Fabrikage Siemens).

Stuurmachine
Een vier rams elektrisch hydraulisch gedreven stuurmachine van 
het fabrikaat Hastie is geïnstalleerd.

Luiken
Volgens ontwerp van von Teil -  Zweden.
Deze luiken bestaan uit:
-  13 middenluiken 

no. 1 t/m 3
13.420 x  10,750 m.

-  24 zijluiken 
no. 2 t/m 13 
SB + BB
13.420 x  8,135 m.

-  2 zijluiken 
no. 1
SB -I- BB
13.420 x  5,530 m.

Deze luiken mogen het max. gewicht van 30 ton en een max. 
lengte van 13,6 m. niet overschrijden i.v.m . kapaciteit kon- 
tainerkranen.

foto 3 Dek overzicht

Dekwerktuigen:
De lieren zijn van het fabrikaat Machinefabriek IJmuiden.
Op het voordek bevinden zich:
-  2 ankerlieren, elk geschikt voor 81 mm. U3 ketting, kapaciteit 

44,4 ton bij 10 m /m in., gedreven door een gelijkstroommotor 
van 92 kW.

-  4 constant tension-verhaallieren, elk geschikt voor 200 mm. 
staaldraad van 34 mm. diameter, kapaciteit 20 ton bij 12,5 
m /m in., gedreven door een gelijkstroommotor van 50 kW.

foto 4 Eetzaal bemanning

De akkommodatie is voorzien van de normale thermische isola
tie, voorwal betreft geluidsisolatie zijn speciale voorzieningen 
aangebracht tussen MK en akkommodatie. Het hoofddek en

Akkommodatie
De akkommodatie is geplaatst boven de machinekamer. In totaal 
6 lagen, voorzien van air-conditioning en geschikt vooreen totale 
bemanning van 48 personen. Alle bemanningsleden hebben ei
gen hutten met douche enz. en met ruimte voor de af en toe 
meevarende echtgenote. In het airconditioned dekhuis bevindt 
zich ondermeer een hobbykamer.
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foto 5 Salon officieren met bar

A-dek zijn voorzien van een geluidsisolerende vloer. De verbin
dingen tussen betimmeringen en stalen dekhuis zijn voorzien van 
rubberstrippen om voortzetting van geluidstrillingen tot een mi
nimum te beperken.
Alle verblijven zijn gescheiden d.m .v. een dubbele wand, waar
tussen geluidsisolatie.
Materiaal wanden en beschieting: 22 mm. spaanplaat met aan 
beide zijden 1,2 mm. Perstorp.
Het gesloten trappenhuis en de kontrolekamer in MK zijn voor
zien van brandvrije materialen.

Civiele dienst:
De kombuis is centraal gelegen en voorzien van een goederenlift 
naar proviandruimte en koelkamers. Naast kombuis aan SB en 
officiers messroom en dagverblijf met barruimte. Aan BB zijn 
deze ruimten voor bemanning gesitueerd.

foto 6 Kombuis

Personenlift
Een lift geschikt voor 7 personen van het fabrikaat Schmersal is 
aanwezig met 8 stopplaatsen in de akkommodatie en machine
kamer.

Navigatie-uitrusting:
Bestaat uit zeer moderne apparatuur waaronder satellietnavigatie 
en communicatie apparatuur, gyrokompassen, automatische 
stuurinrichting, magnetisch kompas, dubbele radarinstallatie, 
echolood, snelheidsmeter, radiotelegrafie- en radiotelefoonin- 
stallatie, etc, in kaartenkamer en stuurhuis.

foto 7 Stuurhuis

Het stuurhuis heeft zicht naar vier zijden. Kaartentafel en conso
les zijn centraal opgesteld. Voor de radar is een aparte ruimte 
afgescheiden.
Achter het stuurhuis is de radiohut en is de hut van de radio- 
officier gesitueerd.

Voor het provianderen van het schip kan men gebruik maken van 
de walkontainerkraan, door op achterdek van het dekhuis 3 
speciale kontainers te plaatsen en na afvaart verder te behandelen 
met 2 10-tons proviand kranen van het fabrikaat Nuenfelder -  
Machinefabrik -  Hamburg.

foto 8 Radiohut 

Veiligheid
Het schip is uitgerust met 2 rnotorreddingsboten fabrikaat fa. 
Hatecke, West Duitsland van versterkt polyester plastic, elk 
geschikt voor een kapaciteit van 64 personen.
Zij zijn voorzien van luchtgekoelde 24 pk Deutz dieselmotor type 
SF 2 L 912.
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Deze sloepen worden gehangen in ’Gravity Davits' type 'N om ial 
Track’ van het fabrikaat Davit Company.
Er zijn ook 2 reddingsvlotten elk met een kapaciteit van 20 
personen welke geplaatst zijn in de omgeving van de sloepen en 1 
reddingsvlot met een kapaciteit van 25 personen geplaatst op het 
voorschip.
De brandbeveiligingsinstallatie bestaat uit CCh-installaties voor 
de ruimen en machinekamer.

Machine-installatie
De voortstuwingsinstallatie is opgebouwd uit 2 Schelde-Sulzer 
twee-takt, opgeladen, op zware olie lopende dieselmotoren van 
het type 8RND 90M.
Per machine wordt bij 100% belasting 26.800 BHP o f 19.728 kW 
ontwikkeld bij een toerental van 122 om w./m in.
De motoren drijven iedereen kompleet gescheiden asleiding aan 
met een vierblads-schroef, die door Lips geleverd is. De opla
ding wordt verzorgd door een drie-tal BBC-blowers per motor, 
die de geforceerde hoge-graad van oplading voor hun rekening 
nemen. De afgewerkte gassen, die de motor verlaten, verzame
len zich in een buffervat, waarna ze via één, per motor geplaatste 
uitlaatgassenketel, fabrikaat Bronswerk, de schoorsteen verla
ten.
Voor de stoomproduktie betreffende de verwarmingsstoom is 
voor een gekombineerde opstelling gekozen van een oliege- 
stookte Bronswerk ketel met een kapaciteit van 6000 kg. stoom 
per uur en werkdruk van 9ATA kg/cm 2 en 2 uitlaatgassenketels, 
ieder met een stoomkapaciteit van 2600 kg/uur, werkdruk 8 ATA 
kg/cm 2.
De hulpmotoren die aan boord een zeer belangrijke funktie heb
ben, zijn op het tussendek geplaatst.
Er zijn 4 motoren, fabrikaat Sulzer, type 8ASL 25/30-1760 
HP-900 om w./m in geplaatst, die 4 Heemaf generatoren aandrij
ven, elk van 1100 kW. De generatoren zijn van het borstel- 
loze draaistroom type 440 V-60 Hrz-3 ph. en zijn in staat om 
parallel te draaien.
Deze motoren nemen de gehele stroomvoorziening voor hun 
rekening. Naast de hoofdvoortstuwingsinstallatie en de genera- 
torbatterijen is de uitgebreide ladingkoelinstallatie, fabrikaat 
Grenco, ingebouwd. Deze installatie is in een kompleet afge
scheiden ruimte gemonteerd.
De koelwater-smeerolie-en brandstof-voorziening wordt ver
zorgd door diverse KSB en Leistritz-pompen.
Een tweetal Nirex-verdampers houden het hele waterbedrijf op

foto 9 Een van de hoofdmotoren
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peil en regelen de supletie van het ketelwater en drinkwater. 
Door een hydrofoor-installatie wordt de zoetwater-voorziening 
geregeld. Een druktank, warmwaterboiIer, norit-filter en sterili- 
zeertoestel verzorgen de storingsloze watervoorzieningen. De 
watertoevoer naar de akkommodatie is gesplitst in zoetwater voor 
wasdoeleinden en zoetwater voor drinkdoeleinden.
Een viertal compressoren, fabrikaat Hamworhty, houden auto
matisch 3 startluchtvaten (elk lSnv1 inhoud) op druk. zodat in 
elke konditie en volgens de klassifikatie-eisen de hoofdmotoren 
gestart kunnen worden.
Drie tot één unit samengebouwde brandstofcentrifuges, fabrikaat 
Alfa Laval, voorzien van alle benodigde afsluiters, regelaars, 
heaters en tanks, verzorgen de reiniging van de brandstof.
Op dezelfde unit zijn 2 smeerolie centrifuges met alle benodigd
heden samengebouwd. De zware brandstof Bunker C wordt per 
motor door een tweetal Sunrod heaters opgewarmd tot 140°C. 
De in alle systemen geplaatste koelers zijn platenkoelers, fabri- 
kage Alfa Laval. Het materiaal is Titanium.
Een heel belangrijk onderdeel van de machinekamer is de machi- 
nekamerventilatie. Deze lucht voorziening gebeurt dooreen  zes
tal tweetraps Woods-ventilatoren. De ventilatie dient aangepast 
te zijn aan het verbruik.
Zo kunnen een aantal mogelijkheden worden onderkend:
1. volbedrijf met 2 hoofdmotoren en 4 hulpmotoren -  I olie- 

gestookte ketel en de normale luchtvoorziening.
2. manoeuvreerbedrijf, d .w .z. 1 of 2 motoren met zeer laag 

vermogen en 2 of 3 hulpmotoren in dienst.
3. havenbedrijf, d .w .z. alleen 2 hulp-aggregaten in bedrijf en 1 

oliegestookte ketel.
Deze diverse standen kunnen via de stand van de brandstofhandel 
van de hoofdmotoren geregeld worden. In deze installatie is alle 
mogelijke moeite gedaan om een zo efficiënt mogelijk bedrijf 
mogelijk te maken en kosten noch moeite zijn gespaard om het 
hoge geluidsniveau (nl. 2 hoofdmotoren, diverse startlucht- en 
koelkompressoren) door dempers en speciale ophangingen tot 
een aanvaardbaar peil terug te brengen. De hele alarm- 
bewakingsinstallatie is door de firma C.S.1. ontworpen en in 
panelen ingebouwd in de machinekontrolekamer. De diverse 
waarden zijn op verschillende plaatsen gekoncentreerd op 2 mo
nitoren, die per BB motor en per SB motor op het bedienings
paneel zichtbaar gemaakt kunnen worden. De machine-instal
latie is bij Lloyd’s Register o f Shipping geregistreerd voor 
onbemande vaart en valt onder de Nederlandse Scheepvaart 
Inspektie en de Nederlandse Stoomwet.
Voor de manoeuvreerbaarheid van het kontainerschip zijn 2 
boegschroeven ingebouwd, fabrikaat Lips. De boegschroeven 
worden aangedreven door 2 elektromotoren, fabrikaat BBC, die 
elk gekonstrueerd zijn voor 6000 V-736 kW-880 toeren.
De schroeven zijn verstelbaar en worden opgestart met de bladen 
in de vaan stand. Elke schroef levert bij ±  230 omwentelingen 
per minuut een stuwkracht van 11.600 kg.
Alle werktuigen worden aangedreven door draaistroom elektro
motoren van het fabrikaat Heemaf.

Elektrische installatie:
De elektrische energie wordt opgewekt door 4 generatoren van 
1100 kW. elk. Bij deze koelinstallatie kan worden volstaan met 
een geïnstalleerd vermogen van 4400 kW. Tot 600 A is de 
verdeling met smeltveilighedenlastschakelaars uitgevoerd. De 
koelkompressoren en boegschroeven worden gestart met behulp 
van automaten met ’back-up’ beveiligingen.
De boegschroeven worden elk gevoed uit een 6K V transformator 
met aanloopstroom reduktie.
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De starters tot 250A zijn ondergebracht in een aantal motor- 
controlcentres in de vorm van uittrekbare laden. De bediening 
van hulpwerktuigen geschiedt ter plaatse.
De ventilatoren van de gekoelde kontainers worden gevoed door 
3 frequentie-ornvormers, die bedrijf bij een gereduceerd toerental 
mogelijk maken.
Een uitgebreide Remote Control maakt het mogelijk het schip te 
varen met onbemande machinekamer. De twee voortstuwingsin- 
staliaties en de koelinstallatie van de lading zijn voorzien van een 
numeriek bestuurde 'Alpha-prom ' bewakingsinstallatie. Er zijn 
meer dan 1000 temperatuurinstelpunten in de koelinstallatie, die 
geregeld, geprogrammeerd en bewaakt worden met analoge en 
digitale systemen. De instelling van de luchttemperatuur van de 
120 meetpunten geschiedt in de machinekontrolekatner.
De ’key-board’ bediende numerieke bewaking van de koelinstal
latie en de logging zijn ondergebracht in het scheepskantoor. Bij 
keuze van de materialen en de apparatuur voor bovengenoemde 
installatie heeft het Nederlandse produkt, waar mogelijk, de 
voorkeur gekregen.

Stabilisatoren en automatische anti-hellinginstallatie 
Om slingerhoeken in zeegang te beperken zijn vin-stabilisatoren 
van het fabrikaat AEG-Denny Brown geïnstalleerd met een op
pervlakte van ieder 7 m2.
Om tijdens laden en lossen van containers de hellinghoek te 
beperken is een systeem geïnstalleerd waarbij automatisch water 
tussen hellingtanks verpompt wordt.

De taak van het schip
De 'Nedlloyd Houtman’, zal deel gaan uitmaken van een vloot 
van 14 volcontainerschepen waarmede een gezamenlijke dienst 
onderhouden zal worden tussen Europa en Australië en Nieuw 
Zeeland, onder de naam ANZECS. (Australia New Zealand 
Europe Container Service), een consortium van rederijen, die aan 
het eind van de zestiger jaren besloten om de vaart op Australië, 
en later op Nieuw Zeeland, te rationaliseren door middel van het 
inzetten van grote containerschepen.
De partners in dit consortium zijn behalve Nedlloyd lijnen: 
Overseas Containers Ltd. (OCL) -  Londen

A NEW REFRIGERATION UNIT

The Grasso Monoscrew Compressor used for this unit (fig 1) is a 
rotary positive displacement compressor built under a licence of 
Zimmem.
The technical designation of the Grasso Monoscrew is ’globoid 
compressor’ or ’worm compressor' (fig 2).
Such a compressor consists of a single 6-thread helically grooved 
rotor with a cylindrical mantle and a globoid core (=  hollow 
circular body of revolution) and of two identical gear wheels with 
eleven teeth engaging therein, located on either side o f  the rotor 
in a single plane through its axis.
The whole is enclosed in a gastight housing, the rotor being 
driven direct from outside and imparting a freely rotating motion 
to both gear wheels (fig. 3).
In the cylindrical mantle two slots are provided for the passage of 
the engaging parts of the gears; it further has two diametrically 
opposed outlet ports of special shape both of which communi
cate, in reality, with a common discharge chamber.
For the proper operation of the compressor it is necessary to inject 
oil into the compressor.
This oil fully dissolves in the R22 gas and is separated out again in

foto 10 De doop door H.K.H. Prinses Beatrix.

Compagnie Générale Maritime (CGM) -  Parijs
Hapag Lloyd (HL) -  Hamburg
Lloyd Triestino (LT) -  Trieste
waarbij binnenkort ook de nationale scheepvaartmaatschappij 
van Nieuw Zeeland (the Shipping Corporation of New Zealand) 
zich zal aansluiten.
Wanneer tegen het eind van 1978 het veertiende containerschip 
zal zijn opgeleverd, kan ANZECS elke 5 a 6 dagen een afvaart 
bieden van Europa naar onze antipoden. Deze schepen lopen de 
volgende havens regelmatig aan:
Tilbury -  Hamburg -  Rotterdam -  M a rse ille -G e n u a -S y d n ey - 
Melboume -  Fremantle -  Auckland — Wellington -  Lyttelton — 
Port Chalmers -  Zeebrugge -  Vlissingen en Bremerhaven.
De ANZECS verleent een dienst aan afschepers waarbij b.v. 
Duitse lading (Hapag Lloyd), via een Nederlandse haven (Ned
lloyd), in een Franse container (CGM), op een Engels schip 
(OCL) onder een Italiaans connossement (LT) verscheept wordt 
en zo’n vier weken later reeds in Australië of Nieuw Zeeland 
arriveert. P.A.L.

F oto's van Fotostudio Ruiterman B .V., Spijkenis.se

fig. I The Unit MSU 10

the oil separator due to decrease in velocity, whirling motion and 
anti-splash plates'. So, the oil separator operates most efficient
ly, the rate of efficiency being as much as 99,99%.
The oil keeps circulating and must therefore -  after passing the oil
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fig. 2 The compressor Working Principle

Compression

Suction

Discharge

fig. 3 The Monoscrew compressor MS 10

an increase of the compressor capacity by 35 to 40% whereas the 
increase in motor power is but 15 to 20%. The operation of the 
superfeed is based on subcooling the liquid whilst flowing from 
the liquid receiver to the evaporator and on the evaporation of the 
liquid -  needed to effect this subcooling -  which is fed in the 
gaseous state to the compressor at a certain point during compres
sion. This leads to something like two-stage compressor opera
tion which is best illustrated by the Mollier diagram, (fig. 4)

DIAGRAM

separator -  be pumped back again to the compressor.
This oil circulating via the oil pump is fed through an oil cooler 
where the oil, which enters the oil separator whilst at discharge 
temperature, is cooled down to approx. 45°C.
For this purpose, the oil cooler is connected to the cooling water 
circuit, the flow of water being controlled by means of a pneuma
tic three-way regulating valve.
Due to the great capacity o f the frozen food cargo, it would have 
been necessary to install either a heavy duty compressor or an 
additional one.
However, this problem has been coped with by installing a 
so-called superfeed, which has resulted -  at low temperature -  in

LOG p 

0 0

fig. 4

range a - b 
range b - c

point c
range c - d

range d - e 
point e 
range e - f 
range f  - g 
range g - h 
range g - a 
point a

E N TH A L P Y  h p£t!L5'| 
[kgR22j

condensation of discharge gases 
subcooling o f liquid by superfeed heat 
exchanger
injection valve inlet o f brine cooler 
expansion of liquid after passing injec
tion valve
evaporation of liquid in brine cooler 
starting of compression 
compression
re-cooling due to superfeed injection 
superfeed evaporation 
compression 
end of compression
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DE HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN EEN DIESELMOTOR*

door Ing. C. W. van Cappellen

Historie
Na de tweede wereldoorlog konstrueerde Prof. ir. B. C. Kroon een I cilinder 2-takt 
motor met langsspoeling, welke in 1949 proefdraaide. Deze motor had een vermogen 
van 50 epk per cilinder, boring 190 mm, slag 350 mm en een gemiddelde effectieve druk 
van 5,25 kg/cm2.
De formule die Prof. Kroon verder voorstond was een robuuste-heavy duty-motor met 
een volkomen uitwisselbaarheid van onderdelen.
Om aan deze eisen tegemoet te komen konstrueerde Bolnes een geheel gelaste een- 
heidsmotor welke eerst in lijnen later in V uitvoering werd gebouwd. Aantal cilinders 2 
t/m 20. vermogen 50-75 epk per cilinder bij max. 500 omw/min.
Van deze tot 1967 gebouwde motoren zijn er 1200 stuks afgeleverd, welke praktisch 
alle nog in bedrijf zijn. Vanaf 1967 kwam Bolnes met een nieuwe versie op de markt die 
zij DNL 100/475 noemde.
Deze motor werd in principe altijd met een uitlaatgassenturbine uitgevoerd in seriewer- 
kend met de kruishoofd spoelpompen, waarop nog in dit artikel wordt teruggekomen.

* Tekst van de voordracht van Ing. C. W . van 
C appellen , d irecteur van de B olnes m otoren 
fabriek te Krim pen a/d L ek, gehouden tijdens 
een excursie op  2 novem ber j.1. voor de Ned. 
V er. van Technici op  Scheepvaartgebied.
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In 1972 was de ontwikkeling zover gevor
derd dat, door een zwaardere framekon- 
struktie en de toepassing van steeds meer 
ter beschikking komende hoogwaardige 
materialen Bolnes een dieselmotor kon 
aanbieden met een vermogen van 150 
epk/cilinder bij 600 omw/min, P.me =
11,35 kg/cm 2.
De reeds in 1967 voorziene bouw van een 
motor in V-vorm werd nu ook uitgevoerd 
zodat deze nieuwe maar niet revolutio
naire motor eind 1973 geproduceerd kon 
worden.
Het laatste type, VDNL 150/600 (zie fig. 
I), was daarom niet revolutionair omdat 
hij bijna geheel was opgebouwd met on
derdelen van de reeds bestaande DNL 
lijnmotoren.
Van dit type is de range van 1800-3000 
epk bij 600 omw/min. werden er reeds 52 
stuks gemaakt terwijl de productie van het 
type DNL tot 325 stuks is gestegen.

De Rruishoofd/spoelzuiger constructie
De Kruishoofd/spoelzuiger constructie 
(zie fig. 2) van de Bolnes motoren is uniek 
voor machines in deze vermogensrange en 
de voordelen hiervan worden zo groot 
geacht dat men de keuze niet alleen zeer 
bewust bij het huidige type heeft gemaakt 
maar ook de nieuw te ontwikkelen motor, 
welke een vermogen van 200 epk/cil. zal 
krijgen, hiermee zal uitvoeren.
Er wordt wel eens verondersteld dat dit 
kruishoofd nog steeds in de motorkon- 
struktie wordt gehandhaafd op grond van 
historische of emotionele argumenten. 
Niets is echter minder waar.

I'ig. 2. De k ru ishoofd /spoelzu iger 
constructie  in een m otortype-V D N L .

De ’Bolnes’ konstrukteurs beschouwen 
het kruishoofd nl. als één van de belang
rijkste konstruktie-elementen van de mo
derne dieselm otoren hebben daarvoor bij
zonder sterke en steekhoudende argumen
ten.
De zuiger van een moderne, hoogbelaste, 
motor heeft immers een bijzonder zware 
en veelzijdige funktie en moet aan veel 
tegenstrijdige eisen voldoen, met name:
-  de zuiger moet de zeer hoge verbran- 
dingsdrukken opnemen en via de zuiger- 
pen overbrengen op het krukdrijfstang- 
mechanisme,
-  de zuiger moet de, telkens van richting 
wisselende, horizontale drijfstangkracht- 
komponent, de zg leibaandruk, overdra
gen op de cilinderwand,
-  de zuiger is aan de bovenzijde blootge
steld aan hoge verbrandingstemperaturen

T y p e
a a n ta l

c i l
v e r m o g e n  
o m w  /m in

a fm e tin g e n  in m m g e w ic h t  
in  kgm a a t

A
m a a t

B
m a a t

C

12 V -D N L  1 5 0 /6 0 0 12 1 8 0 0 /6 0 0 4 5 6 3 844 1986 18000
14 V -D N L  1 5 0 /6 0 0 14 2 1 0 0 /6 0 0 5013 844 1986 2 1 0 0 0
16 V -D N L  1 5 0 /6 0 0 16 2 4 0 0 /6 0 0 5560 998 1968 2 4 000
18 V -D N L  1 5 0 /6 0 0 18 2 7 0 0 /6 0 0 6 1 3 0 1121 2068 2 8 0 0 0
20 V -D N L  1 5 0 /6 0 0 20 3 0 0 0 /6 0 0 6580 1121 2068 3 2 0 0 0

.//#. /  De V D N L  m otor, verm ogens, m at.ju en gew ichten .
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f ïg .  3.  De w erk /u ig e r (L ) en de spoelzuiger (R) van de VD NL motor.

in aanwezigheid van diverse schadelijke 
elementen uit de brandstof. Aan de onder
zijde is de zuiger daarentegen betrekkelijk 
koel overeenkomstig de spoellucht of 
krukkasttemperatuur. Door deze tempera
tuurverschillen kunnen tijdens bedrijf aan
zienlijke zg 'Thermische vervormingen’ 
ontstaan,
-  de zuiger moet in samenwerking met de 
zuigerveren zorgdragen voor een goede 
afdichting. Gastransport van de verbran
dingsruimte naar het carter, zowel als 
smeerolietransport in omgekeerde rich
ting, moet worden voorkomen,
-  de zuiger moet qua konstruktie en mate
riaalkeuze niet te zwaar zijn uitgevoerd 
om te grote massakrachten te voorkomen. 
'Bolnes’ is van mening dat, wanneer een 
funktionele scheiding kan plaatsvinden 
tussen de diverse hierboven genoemde ei
sen, een veel minder kritische en meer 
bedrijfszekere konstruktie wordt verkre
gen. Het kruishoofd biedt alle mogelijk
heden tot deze funktionele scheiding.
De belangrijkste funkties en eigenschap
pen welke aan het kruishoofd kunnen 
worden toegekend zijn:
-  het overbrengen van de verbrandings- 
krachten op de drijfstang via de kruis
hoofdpen.

-  het opnemen van de leibaankrachten,
-  het. in samenwerking met de zuiger- 
stangaldichting, zorgdragen vooreen ’ab
solute’ scheiding tussen verbrandings- cq 
receiverruimte en krukkast,
-  de temperatuur van het kruishoofd is 
aan onder- en bovenzijde praktisch gelijk, 
waardoor geen thermische vervorming 
kan optreden,
-  het materiaal van het kruishoofd kan 
qua eigenschappen aangepast worden aan 
de specifieke kruishoofdfunktie.
Een extra bijzonderheid van het ’Bolnes’ 
kruishoofd is de uitvoering als luchtpomp, 
dus als leverancier van spoel- en verbran
dingslucht. Bij 'Bolnes' noemt men de 
kombinatie dan ook: spoelzuiger-
kruishoofd.
Omdat bovendien de diameter van deze 
luchtpomp 1,37 maal de diameter van de 
werkzuiger bedraagt, is het mogelijk de 
kruishoofdpen een precies 2X groter 
draagvlak te geven dan wanneer deze pen 
in de werkzuiger was ondergebracht! Dit 
heeft tot gevolg dat de vlaktedruk bijzon
der laag is: een vooral bij 2-takt motoren 
gevoelig argument.
De spoelzuiger-kruishoofdkombinatie is 
uit één gietstuk vervaardigd van hoog
waardig nodulair gietijzer. De geheel ron

de, geharde en geslepen stalen kruis
hoofdpen is gelagerd in een dunwandige 
'd reisto f lagerbus met zeer mime smeer- 
cq koelgroeven. De via krukas en drijf
stang aangevoerde en voor de werkzuiger 
bedoelde koeloliestroom wordt in zijn ge
heel vanaf beide zijden door het kruis- 
hoofdlager geperst en zorgt hier voor een 
effektieve smering en koeling. In het mid
den van het lager verzamelen beide stro
men zich en gaan via de holgeboorde zui- 
gerstang naar de werkzuiger,
Door de funktiescheiding is het mogelijk 
de eigenlijke werkzuiger zeer eenvoudig 
uit te voeren, zoals fig. 3 aantoont. 
Ook is het hierdoor mogelijk een separaat 
cilindersmeersysteem toe te passen met 
een preciese dosering van een op de 
brandstofkwaliteit afgestemde smeerolie. 
Door de excellente scheiding tussen ver
brandingsruimte en krukkast wordt ook 
contaminatie van de carterolie door ver
brandingsresten e.d. voorkomen. 
Standtijden van de carterolie van 8000 tot 
12000 uur zijn dan ook beslist normaal.

Frame-Konstruktie
Het motorframe is geheel van staalplaat 
gelast met uitzondering van de vertikale 
frameplaten in het krukkastgedeelte, 
welke van gietstaal zijn. De gehele kon
struktie is zodanig, dat de krukas zijde
lings kan worden uitgenomen!
De frameplaten worden aan de open zijde 
door middel van hydraulisch aangezette 
trekankers in afstandbussen, op een zoda
nige vóórspanning gebracht, dat een zo 
gunstig mogelijk spanningsbeeld onder 
bedrijfsomstandigheden wordt opgewekt.

Krukas en lagers
De krukas is opgebouwd uit krukstukken 
en assen, welke d.m .v. krimpverbindin- 
gen worden samengebouwd. De kruk
stukken worden met de kontragewichten 
in een matrijs gesmeed en zijn van 
25CrMo4 staal, evenals de assen.
De krukstukken worden ter verkrijging 
van een goede balancering geheel be
werkt. De hoofdlagers zowel als de drijf- 
stanglagers zijn van het type dunwandige 
’dreistoflagers’.
Op de stalen ondergrond is via een hecht- 
laag een laagje loodbrons aangebracht met 
goede noodloopeigenschappen. Op deze 
laag loodbrons is een dun, zeer ver- 
moeiingsvast laagje witmetaal aange
bracht. Een lagertype waarmee bij de 
lijnmotor buitengewoon goede ervaringen 
zijn opgedaan. De konstruktie van de 
krukas is zodanig, dat het volle motor
vermogen aan beide einden kan worden 
afgenomen.
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Cilindervoering en -deksel
De gietijzeren, poreus verchroomde, ci- 
lindervoering heeft een zuiver rotatie 
symmetrische vorm: belangrijk om ther
mische en dynamische vervorming tijdens 
bedrijf te voorkomen. Mede hierom wordt 
de bovenrand van de voering vastgeklemd 
tussen het cilinderdeksel en de gietijzeren 
koelwatermantel, welke op het motor- 
frame is afgesteund. Door deze inklem- 
ming aan de bovenrand kan de gehele 
voering vrij naar onder uitzetten.
Aan de onderzijde is de cilindervoering 
voorzien van 14 stuks tangentiaal ge
boorde inlaatpoorten, waardoor een 
luchtwerveling in de cilinder ontstaat, die 
een intensieve menging van lucht en inge
spoten brandstof bevordert.
De konstruktie van het gehele cilinderdek
sel heeft bewezen bijzonder doeltreffend 
te zijn.

In de bodem van het cilinderdeksel is een 
verwisselbare klepzitting aangebracht van 
een speciaal daartoe geëigend zeer hard 
gietijzer.

Smering
De smering van de gehele motor is ge
scheiden in twee systemen nl.
A. CIUNDERSMERING  
Door middel van speciale cilindersmeer- 
apparaten, aan gedreven door één van de 
nokkenassen, worden de cilindervoerin- 
gen gesmeerd met gebruikmaking van de 
zg 'poortsm ering'. Hierdoor is het moge
lijk gebruik te maken van speciaal voor 
cilindersmering ontwikkelde smeermid
delen, welke zonodig afgestemd kunnen 
worden op het type brandstof. Bovendien 
kan de gewenste hoeveelheid smeermid
del, nauwkeurig gedoseerd worden toege
voerd.
’Poortsmering’ is een door 'Bolnes' ont
wikkeld en beproefd smeersysteem met de 
volgende kenmerken:
In een tweetal poorten per cilindervoering 
is aan de bovenzijde een toevoergaatje 
voor smeerolie aangebracht, wat via een 
leidinkje verbonden wordt met het cilin- 
dersmeerapparaat.
Bij draaiende motor zal zich rondom dit 
gaatje een druppel smeerolie vormen, 
welke als het ware in de poortopening 
hangt.
W anneer de zuiger in neergaande bewe
ging deze poort passeert, zal de spoel-

luchtstroom de druppel van de poortwand 
af 'blazen ' en door de wervelende bewe
ging (tangentiaal gerichte poorten!) de 
olie tegen de cilinderwand slingeren, waar 
ze zich over een groot oppervlak ver
spreidt.

B. SYSTEEMSMERING  
Een in het motorcarter ingebouwde en 
door de krukas aangedreven verdringer- 
pomp fungeert als leverancier van sys- 
teemolie aan de verschillende draaiende 
delen en koelolie voor de werkzuiger.
De koelolie voor de werkzuiger wordt via 
hoofdlagerkap. krukas, drijfstanglager en 
drijfstang naar het kruishoofd geperst en 
vandaar via de zuigerstang naar de zuiger. 
Koeling van de olie geschiedt d .m .v. een 
met zeewater gekoelde pijpenkoeler: een 
thermostaat zorgt voor een konstante olie- 
temperatuur onder alle omstandigheden. 
Het carter is van het zg 'na tte’ type en dus 
zonder aflooptank en dergelijke.
Door de excellente scheiding van ver
brandingsruimte en krukkast vindt geen 
contaminatie van de systeemolie door 
verbrandingsresten enz. plaats. Standtij- 
den van 8000 tol 12000 uur voor de sys
teemolie zijn dan ook meer regel dan uit
zonderingen.

Radio-Holland in Rotterdam sterk uitgebreid
1977 is voor de Nederlandse scheepsradio-historie van grote 
betekenis. De scheepstelecommunicatie kan nu over elke afstand 
ongestoord plaatsvinden via een maritieme satelliet. 
Radio-Holland overspant hiermee als enig Nederlands radiobe- 
drijf die hele historie van Rumkorff vonkzender tot Marisat 
scheepsterminal.
Begonnen in 1916 in Amsterdam -  er waren over de gehele 
wereld toen niet meer dan een vijftal radiobedrijven -  was het al 
gauw nodig dat het bedrijf zich ook in Rotterdam ging vestigen. 
Het was toen 1917. en het werd een pand aan de Boompjes.
In mei 1940 werd dat gebouw platgebombardeerd en ging men 
verder aan de Parallelweg.
Pas in 1953 kon worden verhuisd naarde Eekhoutstraat en twaalf 
jaar later moest daar al weer worden uitgebreid.
Nu, weer tw aalf jaar later, is de accommodatie bijna verdubbeld. 
De noodzaak tot deze rigoureuze verbouwing is terug te voeren 
tot het feit dat de scheepselektronika steeds meer soorten appara
ten omvat en dat deze instrumenten veelvuldig worden toegepast 
aan boord van het kleinste vletje tot de meest gigantische offshore 
constructies en alles daartussen wat vaart. vist. baggert en sleept. 
Daar komt nog bij dat Radio-Holland niet alleen op het water 
werkt. Ook aan land wordt steeds meer activiteit ontplooid bij
o.a. brandweer-alarmnetten en mobilofoonnetten bij politie en 
bedrijfsleven.
Dit alles resulteerde in een voortdurend stijgend aantal perso
neelsleden, een omvangrijker instrumentarium, meer transport
middelen, voller wordende magazijnen en overbezette werk
plaatsen.
In het nieuwe gebouw , dat op 6 oktober door de heer H . v .d . Pols, 
wethouder van Rotterdam werd geopend, en het geheel ver

bouwde bestaande pand is nu niet alleen weer de noodzakelijke 
ruimte gecreëerd, maar is ook de nodige reserve ingebouwd om 
de komende jaren zonder problemen te kunnen blijven door
groeien.
Het gebouw werd ontworpen door architect L. Meddens en is 
gebouwd door de Amsterdamse Aanneming Maatschappij. De 
elektrische installatie werd aangelegd door De Hoop/Groenpol 
GTI B.V. en de verwanningsinstallatie werd geleverd en geïn
stalleerd door de firma Verkaart B.V.
De huidige personeelssterkte van Radio-Holland’s Rotterdamse 
vestiging is circa 185 personen, de meesten daarvan zijn technici. 
De verzekerde waarde van gebouwen, inventaris, instrumenta
rium , wagenpark en magazijnen beloopt thans ongeveer 20 mil
joen gulden.
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De bouw 
van grote schepen van versterkte kunststof*

Ir. J. H. van Giessen
Van der Giessen - de Noord, Alblasserdam

SUMMARY
Large g la ssfib re -re in fo rced  p o lyester  sh ips  
are techn ica lly  feasib le , the co sts  h o w ever  
p reven t the  app lica tion  in co m m erc ia l 
fie lds. M in esw eep ers  a n d  m in e h u n te rs  re 
quire  the  use o f  a -m a g n etic  m ateria ls and  
fo r  th is  reason these  re la tive ly  large ships  
are increasing ly  bu ilt in g.r.p.

In  severa l co u n tr ie s  in the  w o rld  p ro jec ts  o f  
th is  k in d  are u n d er considera tion , being  p re 
pared, e x e c u ted  o r  so m e tim e s  even  in actual 
service.
In  th is  article so m e  aspects o f  these  a c tiv i
ties are discussed e.g . construction, produc
tion  fac ilities , w o rk in g  cond itions, q u a lity  
assurance a n d  fu tu r e  d eve lo p m en ts .

Inleiding
Nu het bekend gew orden is dat in Nederland  
m ijnenbestrijdingsvaartuigen van versterkte kunst
sto f gebouw d gaan w orden, is het w ellicht in te
ressant m eer aandacht aan dit onderwerp te b e
steden.
A ls eerste punt m oet daarbij worden gekonstateerd, 
dat het bouw en van grote schepen van versterkte 
kunststof een wezenlijk andere aktiviteit is dan 
het produceren van kleinere vaartuigen, zoals 
jachten bijvoorbeeld. D it is een gevolg  van de 
grootte; de afm etingen van het schip w orden in 
één stap m et tenm inste een factor drie verm eer
derd, w aardoor de lengte in het gebied tussen de 
45 en 60 m terecht kom t. D e bijbehorende breedte 
bedraagt 8 a 12 m en de h oogte 6 tot 10 m. D eze  
dim ensies hebben een direkte invloed op de wijze 
van konstruêren en fabricëren.
Een ander verschilpunt ligt in de opzet van het 
bedrijf. H et is bij de bouw  van grotere schepen  
van versterkte kunststof niet m eer m ogelijk met 
geringe investeringen een start te m aken, in tegen
deel, de produktie vraagt een langdurige v o o r
bereiding en leidt tot hoge initiële kosten ten be
hoeve van de produktieruim te, m allen en appa
ratuur.
Aan de organisatie van het werk en de bekw aam 
heden van het personeel w orden hoge eisen g e 
steld, niet in het m inst om dat de kw aliteitsbeheer
sing een grote rol speelt. Een en ander heeft tot 
gevolg , dat slechts een beperkt aantal producenten  
de m ogelijkheid heeft in deze m arkt iets te berei
ken; het opzetten van m eerdere produktie-een- 
heden per land lijkt uitgesloten.

Verder m oet w orden vastgesteld  dat het begin
punt ligt bij de bouw  van m ijnenvegers o f  m ijnen
jagers. D e  oorzaak hiervan dient gezocht te w or
den in het feit, dat voor dit soort schepen a- 
m agnetism e een voorw aarde is en dat is nu juist 
een specifieke eigenschap van versterkte kunst
stoffen .

M om enteel is uitsluitend Engeland zover, dat m en  
een m ijnenveger in werkelijke dienst heeft die v o l
ledig van versterkte kunststof is vervaardigd  
(H M S W ilton). A ldaar is zelfs een nog groter 
schip in aanbouw  (H M S Brecon).
Zw eden en Finland hebben kleinere mijnenvegers 
geproduceerd voor het gebruik op binnenwateren, 
deze zijn wat betreft grootte  vergelijkbaar m et een 
vissersschip. R usland schijnt zich eveneens op het 
terrein van m ijnenvegers van versterkte kunststof 
gew aagd te hebben, al bestaat daarover nog w ei
nig zekerheid. Frankrijk, België, N ederland, Z w e
den en Italië zijn in het voorbereidingsstadium . 
V oor een overzicht van de thans bekende pro- 
jekten, zie fig. 1.

In de V erenigde Staten heeft m en alleen als proef 
een rom psektie gefabriceerd en getest, terwijl ver
der een aantal instituten researchwerk verrichten. 
N iettem in zijn er ook wel redelijk grote schepen  
gebouw d voor kom m erciële doeleinden. D e  groo t
ste hiervan is verm oedelijk een schip voor oceano- 
logisch onderzoek m et een lengte van 36 m ., g e 
bouw d door W illard Boat C o., in de VS. D aar
naast worden er ook  nog vissersschepen to t 34 m  
lengte vervaardigd op een aantal plaatsen in de 
wereld, w .o. Japan, D uitsland en de VS.
Van een om w enteling ten voordele van versterkte 
kunststof kan echter nog niet worden gesproken.

In de V S zijn studies verricht naar de m ogelijk
heden van nog grotere schepen van versterkte 
kunststof [1], M en ging hierbij uit van een vracht
schip m et een lengte van ongveer 140 m , te ver
vaardigen in een serie-grootte van 5 stuks. V erge
leken werden een stalen en  een glasvezelversterkte  
polyester (g.v.p.) uitvoering.

*) Lezing, gehouden op het symposium over ver
sterkte kunststoffen dat op 25 en 26 mei jl. te U trecht 
plaats vond.
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V oor het stalen schip schatte m en het gew icht op 
3.450 ton, voor de g.v.p. versie kwam m en tot 
2.065 ton, een aanzienlijke besparing dus die zeker 
de ekonom ie van het schip ten goede komt. Stelt 
m en verder de kosten van het stalen casco (d.w.z. 
het schip zonder m otoren, installaties e.d.) op  
100 %, dan worden de kosten van de g.v.p.-uit- 
voering 125 tot 185 %, afhankelijk van de pro- 
duktiviteit (laatstgenoem de grootheid wordt veelal 
uitgedrukt in de hoeveelheid verwerkt materiaal 
per uur). In bovenstaande grenzen zijn de mal- 
kosten niet inbegrepen, die, wanneer ze worden  
om geslagen over 5 schepen, nog een 20 % ver
meerdering van bovengenoem de waarden te zien  
geven. D e  cascokosten m aken ongeveer 20 a 30 %  
van de totaalprijs van het schip uit, zodat het 
eindresultaat is, dat het schip, in het gunstigste 
geval, 10 %  duurder wordt. D e  praktijk zal echter 
voorlopig zeker hoger uitvallen om dat de techno
logie van het bouw en van schepen van deze

schepen van deze grootte in g.v.p. nog in de kin
derschoenen staat.
D e konklusie van bovengenoem de studie was. dat 
in het huidige stadium de nadelen (waaronder 
naast de kosten, ook de brandbaarheid van de 
polyesterhars genoem d dient te worden) zwaarder 
w egen dan de voordelen, zodat een doorbraak  
van glasvezelversterkt polyester in de richting van 
de grotere schepen binnen korte termijn niet te 
verwachten valt. H et terrein blijft dus voorlopig  
beperkt tot de mijnenbestrijdingsvaartuigen w aar
bij, zoals reeds werd opgem erkt, speciaal het a- 
m agnetisch zijn een overw egende rol speelt. A lleen  
van de zijde van het m ateriaal hout zou enige 
konkurrentie verwacht m ogen worden, doch  
hedentendage ligt de prijs van een groot houten  
vaartuig niet onder die van een g.v.p. exem plaar. 
H et is daarom  dat in het navolgende uitsluitend  
aandacht aan de kategorie van de m ijnenbestrij
dingsvaartuigen zal w orden besteed.

Fig. 1. Overzicht van gebouwde, o f in het voorbereidingsstadium verkerende mijnenbestrijdingsvaartuigen.

„Brecon” klasse 
Engeland 1978 
1 — 60 m, D =  615 ton

-1----------1--------- r-

„Alkmaar" klasse
Frankrijk, Nederland, Belgii■ 1980
I =  51,5 m, D  =  480 ton

„M T 49,50" klasse 
Italië 1 9 ..
I — 49,5 m, D =  400 ton

H M S W ilton"
Ingeland 1974 
=  46,3 m, D = 380 ton

Zhenya" klasse 
Rusland 1972?

=  43 m, D — 320 ton

 " klasse
Zweden 19. .

— 43 m, I) = 270 ton

K um a" klasse 
7inland 1974 
=  25,6 m, II =  100 ton

H M S Viksten"
Zweden 1974 
I =  24 m, D  =  120 ton
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Hr. Ms. ALKMAAR.

Konstruktie
In het schip kunnen een aantal elem enten worden 
onderscheiden met een duidelijk verschillende 
funktie, die daardoor ook vaak op een andere 
wijze zijn gekonstrueerd. Onderstaand zullen de 
voornaam ste delen nader worden beschreven, zie 
fig. 2.

Fig. 2.
Representatief dee! van een casco van een glasvezel- 
versterkt polyester schip.

D e ro m p h u id
De vorm van het middenschip is min o f m eer ci
lindrisch, dus enkel gebogen. Aan de voor- en 
achterzijde komen, naarmate men dichter bij de 
uiteinden komt, meer dubbelgekrom de delen voor. 
D e m eest gebruikelijke konstruktie is, dat men de 
huid als een enkelvoudig laminaat opbouwt, In 
Zweden past men echter een sandwichkonstruktie 
toe, d.w.z. een binnen- en een buitenhuid met 
daartussen als kernmateriaal een PVC-schuim. De 
meningen betreffende dit type konstruktie zijn 
verdeeld. D e Zweden stellen, als enige, kennelijk 
voldoende vertrouwen in de hechting tussen huid 
en schuim en tussen huid en schotten.
Bij de mijnenbestrijdingsvaartuigen speelt de 
schokbestandheid tegen nabij ontploffende mijnen 
een grote rol, op grond daarvan kiezen de andere 
producenten voor een enkelvoudige wand met ver
stijvers.

A ls materiaal voor de huid neemt men polyester- 
hars versterkt met zware geweven roving, zonder 
toevoeging van tussenliggende matlagen. A an de 
buitenzijde is de huid voorzien van een vezel- 
versterkte gelcoatlaag met daarachter een koppe- 
lingslaag van enkele lagen glasmat.
Men verkiest veelal een isoftaalzure lamineerhars 
in verband met de uitstekende m echanische eigen
schappen en de watervastheid. Harsen op basis van 
tetrahydroftaalzuur en HET-zuuranhydride komen 
echter ook voor.
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D e verstijvers
Een sandwichhuid heeft het voordeel dat men met 
weinig o f  geen verstijvers kan volstaan. Bij een 
enkelvoudige huid is het echter onvermijdelijk dat 
men, bij voorkeur in dwars richting, verstijvers aan
brengt. Ook zijn nog enkele verstijvers in langs- 
richting noodzakelijk, zodat men ook m et krui
singen tussen de verstijvers onderling te maken 
krijgt. D e vorm is altijd die van een hoed- (o f A) 
verstijver.
D e opbouw is hetzelfde als van de huid met dien 
verstande dat in het hoogst gelegen punt van de 
verstijver veelal unidirectional glasweefsel lagen 
worden toegevoegd, teneinde het traagheidsmo- 
ment te vergroten. D e verstijvers kunnen worden  
opgebouwd met behulp van verloren mallen, be
staande uit een laminaat van enkele lagen poly- 
esterglasvezel o f  een kunststofschuim.

D e schotten
D it zijn altijd vlakke delen, voorzien van deuren 
en doorvoeren voor leidingen etc. Beide reeds eer
der genoem de konstruktiewijzen komen hierbij 
voor: enkelvoudige polyester-glasvezel platen met 
verstijvers o f  sandwiches met huiden van het
zelfde materiaal. In het laatste geval is als kern
materiaal kops-balsa aantrekkelijk vanwege de 
goede m echanische eigenschappen.

D e dekken
G ezien de grootte van deze delen worden de dek
ken in kleinere secties opgedeeld. Een deksektie 
kan vlak o f licht gebogen zijn, afhankelijk van de 
positie in het schip. V oor de konstruktie geldt het
zelfde als bij de schotten, uitgegaan kan dus w o r
den van een enkelvoudige plaat met verstijvers o f  
een sandwich. Ook bij de dekken zijn een groot 
aantal openingen aanwezig om  het passeren van 
personeel en materiaal mogelijk te maken.

D e k h u is  en s tuurhu is
D eze behoren tot de opbouw van het schip en 
geven in 'eite geen bijdrage tot de sterkte en stijf
heid ven  net casco. In de ruimten, die zij vormen  
vinden de belangrijkste operationele aktiviteiten  
van het •.'hip plaats. U it een oogpunt van warmte- 
en geluidsisolatie is een sandwichkonstruktie voor 
deze delen populair. Het uitgangsmateriaal is ook 
hier weer polyesterglasvezel met een polyurethaan, 
PVC o f balsa kern. Beide delen kunnen worden  
opgebouw d uit vlakke o f  licht gebogen platen, die 
naderhand worden sam engevoegd.

Verbindingen
B ovengenoem de elem enten m oeten hecht met 
elkaar worden verbonden. D e m eest kritieke ver
bindingen zijn die waarbij de huid van de romp 
is betrokken. Lijmverbindingen zijn aldaar niet 
toegestaan in verband met de m ogelijke onzeker
heden t.a.v. de voorbehandeling van het lijm- 
oppervlak, de lijmnaaddikte en de kwaliteit van

de lijmnaad. H et zg. aanlamineren van flensver
bindingen is dus de aangewezen m ethode. Voor  
het bereiken van de vereiste schokvastheid is b o 
vendien het naderhand aanbrengen van bouten 
door de flenzen en de huid o f  het gebruik van 
tapschroèven noodzakelijk. H et onderling ver
binden van de verstijvers bijv. die van huid en 
dekken kan geschieden door het lamineren van 
de zg. kniestukken op een vulling van polyure- 
thaanschuim. In een aantal gevallen betekent dit 
het lamineren boven ooghoogte hetgeen uit een 
oogpunt van kwaliteit en prettig werken niet aan
trekkelijk is. Bij een aantal gelijkvorm ige verbin
dingen kunnen som s voorgefabriceerde verbin
dingsdelen worden toegepast, die naderhand w or
den aangelijmd en eventueel nog met bouten 
vastgezet.

Produktie
D e inzichten ten aanzien van de beste produktie- 
wijze lopen nogal uiteen, op één punt zijn echter 
alle (potentiële) producenten het eens: de huidige 
technologische kennis ten aanzien van de verwer
king van glasvezel-polyester is onvoldoende om  
tot een redelijke arbeidsproduktiviteit, aangenam e 
arbeidsom standigheden en een optim ale konstruk
tie te komen. D e grootte van het produkt en het 
geringe aantal te produceren eenheden vormen  
hierbij een geweldig obstakel, in feite valt men 
terug op „open-m ould lay-up” technieken, waarbij 
in het gunstigste geval hier en daar iets van m e
chanisatie zichtbaar wordt.

Onderstaand worden een aantal belangrijke pro- 
duktie-aspekten nader beschouwd:

D e p ro d u k tie ru im te
In verband met het kwaliteitsniveau en de e ff i
ciency van de produktie tracht men de variatie 
in de werkom standigheden te verminderen. U it 
procestechnische overwegingen m oet een minimum  
temperatuur van 18 °C worden aangehouden, als 
maximum toelaatbare relatieve vochtigheid wordt 
65 % gesteld. Met behulp van een airconditioning- 
installatie kan men aan deze primaire eisen vo l
doen en bovendien de wisselingen binnen bepaalde 
grenzen houden. Welk werkgebied men kiest is in 
belangrijke m ate afhankelijk van de k lim atolo
gische situatie ter plaatse, hierbij speelt een rol dat 
koelen duurder is dan verwarmen.
Het is bijv. opvallend dat in Rusland met extreme 
temperatuurkondities (dus ook zeer warme z o 
mers) de temperatuur van het werkgebied bij 
polyester verwerking belangrijk hoger ligt dan in 
bijv. Engeland.

Een en ander betekent dus dat er een ruimte m oet 
kom en waarin het g.v.p. werk van één o f meerdere 
casco’s kan geschieden onder beheerste tem pera
tuur- en vochtigheidskondities. In het verlengde 
van dit standpunt ligt dan min o f m eer de kon- 
sekwentie dat men ook de afbouw  onder gunstiger
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Fig. 3.
Traps- en stuiksgewijze opbouw van romphuid.

om standigheden, dus overdek t, laa t plaats vinden. 
D e p roduk tie ru im te  m oet zeker ook voorzien  zijn 
van de  benod igde hu lpm iddelen  zoals kranen , 
transportw agens etc.
V oor een schip is u ite raa rd  een tew aterzetinstalla tie  
vereist, deze kan zich zowel b innen de p ro d u k tie 
ru im te  (bijv. dok) o f  d aa r bu iten  bevinden (bijv. 
lift).

D e m allen
Bij een sandw ichkonstruk tie  kan  w orden  uitgegaan  
van  een positieve hou ten  k ra tm al, w elke d ien t om  
de vo rm  van  het k ern m ateriaa l aan  te  geven. D e 
pla ten  PV C -schuim  w orden  h ie ro p  provisorisch  
bevestigd w aarn a  de  bu itenhu id  van het schip 
w ord t gelam ineerd . N a  het gereedkom en  hiervan  
m oet het schip  van  de m al w orden  genom en en 
om gedraaid  tene inde  de  b innenhuid  te kunnen  
lam ineren. Een en an d er vereist dus een om keer- 
installatie.

V oor de  schepen m et een enkelvoudige huid —  en 
de m eeste vallen in deze k a teg o rie  —  w ord t u itge
g aan  van een negatieve m al w aarin  de ro m p  w ord t 
gelam ineerd . D eze m al is dee lb aar en kan  dus in 
stukken  w orden  verw ijderd  tijdens he t lossen van 
het schip. Als m ateriaa l w orden  staal o f a lu m i
nium  toegepast, voor een scheepsw erf is u ite raard  
de verw erk ing  van  deze m ateria len  to t g ro te  m al- 
eenheden geen probleem . D e m allen  van de v lakke 
o f lichtgebogen delen kunnen  w orden  vervaardigd 
van hou t, overdekt m et een polyester- o f m ela- 
m ine-laag.

D e fabrikage
D it aspect zal navolgend de m eeste aan d ach t k rij
gen, ju ist o m d a t het zo  specifiek is voor de bouw  
van g ro te  schepen. D e gegevens w erden  ontleend 
aan  litt. 2, 3, 4, 5 en 6, w elke op n o rm ale  wijze 
zijn gepubliceerd . D aarn aast bestaat er nog een 
hoeveelheid  geklassificeerde lite ra tuu r, w elke u ite r
aa rd  in dit a rtike l n iet a an  bod kan  kom en.
Als eerste pun t d ien t te w orden  gekonsta teerd , dat 
een trapsgew ijze opbouw  van het lam inaat van de 
rom p de v oo rkeu r verd ien t (zie fig u u r 3). N aast 
het feit dat be tere  m echanische eigenschap
pen w orden  bereikt, laa t deze opbouw  toe 
b ijvoorbeeld  in het m idden  van de rom p 
te sta rten  en  geleidelijk stap  vo o r stap  n aa r één 
zijde verder te  w erken, w aarbij steeds na het a a n 
brengen  van  iedere laag een klein deel v an  de 
ro m p  de  gew enste lam in aa td ik te  bereikt. H et is 
dus niet zo, d a t de gehele ro m p h u id  tegelijkertijd  
in bew erking is, doch  slechts d a t deel w aar

foto 2 .: Een ,,artist impression” van het Britse MBS- vaartuig HM S BRECON.
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Fig. 4.
Principe van rompfabrikage.

nieuw e huidlagen worden aangebracht. D it sys
teem  opent de m ogelijkheid na het gereedkom en  
van een stuk huid aan te vangen m et het lam i
neren van de dwarsverstijvers; wanneer deze ge
reed zijn, kunnen de langsverstijvers en vervol
gens de schotten, gevolgd door de dekken, aan de 
orde kom en. Karakteristiek voor deze produktie- 
w ijze is dus een langzaam  voortschrijdend „pro- 
duktiefront” bij de huidfabrikage, daarachter v in 
den de verdere werkzaam heden plaats.

Een ander kenmerkend elem ent is, dat op ver
scheidene niveaus wordt gewerkt, m .a.w. het in 
w endige van het schip wordt voorzien van stel
lingen, die de bereikbaarheid van iedere plaats 
garanderen. D it kunnen uitsluitend hangstellingen  
zijn die altijd het m aloppervlak vrij laten en aldus 
het lam ineren van de huid en de andere activitei
ten toestaan o f een hangstelling bij het produktie- 
front, gevolgd door stellingen die op de dan ge
reedgekom en huid rusten. Fig. 4 geeft een indruk 
van de fabrikage.
H et werken in de min o f  m eer besloten ruimte 
van de rom p heeft tot gevolg dat niet m et een 
eenvoudige afzuiginstallatie kan worden volstaan  
om  de vrijkom ende styreendam p te verwijderen, 
doch dat hoge eisen aan het ventilatie-systeem  w or
den gesteld. Onder alle om standigheden, onafhan
kelijk van de positie van het werk en de bewerker, 
m oet de styreenkoncentratie binnen de wettelijke 
norm en worden gebracht en bij voorkeur nog een 
aanzienlijk stuk daaronder.
In de m eeste landen ligt de grens thans bij een 
styreenkoncentratie van 100 p.p.m. als gem iddelde  
van een achturige werkdag, doch Zw eden heeft 
het niveau reeds verlaagd tot 50 p.p.m. per w erk
dag m et een m axim um  van 75 p.p.m. gedurende 
15 m inuten. O pgem erkt wordt hierbij, dat de reuk- 
grens ligt bij 0,05 p.p.m ., zodat het vrijwel u itge
sloten is dat m en zodanige voorzieningen kan tref
fen dat m en in het bedrijf niets van de styreen- 
em issie bemerkt. H et laatste m oet echter wel als

een eis worden opgevat ten opzichte van de bevol
king, die in de om geving verkeert. Zodanige m aat
regelen zijn nodig dat het m ilieu niet in ongun
stige zin, merkbaar en onm erkbaar, wordt beïn
vloed.
Terugkerende naar het produktiefront kan worden  
vastgesteld, dat het gebruik van een glastoevoer- 
wagen de m eest aantrekkelijke m ethode lijkt. D eze  
wagen beweegt zich in dwarsrichting over een 
brug, w elke in langsrichting over het schip kan 
worden verplaatst. W anneer men er voor zorgt, 
dat het stellingsysteem  ter plaatse is onderbroken, 
kan m en de gew even roving vanaf de rol in het 
schip laten zakken. D eze m ethode heeft in de VS  
[3] en Engeland [4, 5] goed voldaan.
Aanvankelijk was m en in Engeland van m ening, 
dat het glasw eefsel, kom ende vanaf de rol, eerst 
nog m et een zg. dispenserinstallatie m et hars m oest 
worden geïmpregneerd. H et hanteren van de grote 
stukken geïm pregneerde gew even roving bete
kende echter een probleem , niet in het m inst door  
de grote hoeveelheden styreen die vrij kwam en. 
Bovendien werd d e dispenserinstallatie zo  nu en 
dan buiten werking gesteld doordat de hars in het 
systeem  ging uitharden. M en is toen teruggekeerd 
tot het, m et behulp van rollers, al o f  niet voorzien  
van een harstoevoerm echanism e, aanbrengen van 
de hars op het droge glasw eefsel. Dergelijke dis- 
penserinstallaties, zie fig. 5, zijn op  de markt 
verkrijgbaar, veelal w orden m odificaties aange
bracht om  aan de specifieke eisen die de scheeps
bouw  stelt, te kunnen voldoen.
V oor de vlakke delen van het schip is een dispen
serinstallatie wel goed hanteerbaar. D e  produktie 
van bijv. schotten en dekken kan op een heel an 
dere plaats geschieden —  zelfs worden uitbesteed  
aan derden —  en in horizontale toestand plaats
vinden, waardoor hantering van het geïm preg
neerde glasw eefsel veel eenvoudiger is. M en kan

Fig. 5.
H erking van dispenserinstallatie.
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dan over een tafel, die ook nog lichtgebogen m ag  
zijn, een dispenserinstallatie op een brug verplaat
sen, waarbij het m ateriaal direct op d e tafel wordt 
gelegd.

H et im pregneren van het lam inaat en het elim i
neren van luchtinsiuitingen d.m .v. rollen kan nog  
niet worden gem echaniseerd, ondanks verw oede  
pogingen in die richting. D aardoor blijft het am 
bachtelijk karakter van dit soort werk voorlopig  
bewaard. D it geldt eveneens voor het lam ineren  
van de verstijvers in het schip en de benodigde ver
bindingen, waarbij zelfs het gebruikelijke patroon  
van em m ers en kwasten niet ontbreekt.
Ten aanzien van de m echanische bew erkingen z o 
als contourfrezen , boren, schuren e.d. hebben sp e
cia le  technieken nog geen ingang gevonden, zoals  
waterjet o f  lasercutting. W el w ordt veel gebruik  
gem aakt van scheurw eefsel teneinde het schuren  
te vermijden. Lasers m et een gering verm ogen w or
den gebruikt voor m eet- en steldoeleinden.

Ondanks dat het schip voorzien  is van een gel- 
coatlaag, w ordt toch een laklaag aangebracht. D it 
vindt zijn oorzaak in m ogelijke kleurverschillen  
in de gelcoat, die kunnen optreden in de lange  
tijdsperiode tussen het aanbrengen van de eerste 
en de laatste laag en de w ens van de afnem er om  
op eenvoudige w ijze het onderhoud en m ogelijke  
reparaties te kunnen uitvoeren. H et is hierbij van 
nut een zodanig afw erksysteem  te kiezen, dat even
tueel m et afbijtm iddelen de oppervlaktelaag kan  
worden verwijderd zonder dat het onderliggende  
lam inaat w ordt aangetast. Bij een schip  m oet het 
onderw^tergedeelte ook worden voorzien van een 
anti-fouling laag.

D e a f  b o u w
H et uitrusten van het g.v.p. casco  m et m otoren, 
apparatuur e.d. geschiedt niet wezenlijk anders dan  
bij bijv. stalen schepen. H oogstens kan gesteld  
w orden dat de cascob ou w  en de afb ou w  elkaar 
niet goed verdragen. H et verwerken van polyester  
tijdens de a fbouw fase is, m ede in verband m et de 
vereiste arbeidsom standigheden, op  zijn m inst een 
verstorende faktor. O m gekeerd is het aanbrengen  
van afbouw delen  in het casco, terwijl daarin wordt 
gelam ineerd, ook niet aantrekkelijk. Een grondige  
voorbereiding van het projekt als totaliteit kan de 
optim ale oplossing leveren. O nderdelen kunnen  
bijv. w orden vóór-geassem bleerd („pre-outfit”), 
ook kunnen tijdens de cascob ou w  reeds alle gaten  
voor bevestigingen en doorvoeringen worden  
geboord.

T enslotte nog enige algem ene opm erkingen w elke 
betrekking hebben op d e produktie:

O rde en n e th e id
Speciaal het feit dat het hier bij de bouw  van  
grote schepen om  de verwerking van polyester en 
glas gaat m et behulp van een, zij het enigszins aan

gepaste, handlay-up m ethode vraagt om  een gron
dige voorbereiding van het fabrikageproces. T ij
dens de uitvoering m oet sterk de nadruk worden  
gelegd op de handhaving van orde en netheid, 
anders worden de arbeidsom standigheden onaan
genaam , loopt de effic iency  uit de hand en wordt 
het vereiste kw aliteitsniveau niet gehaald. Reeds 
tijdens de opleiding m oet aan dit aspect veel zorg 
w orden besteed, terwijl tijdens de produktie de 
m otivatie van het personeel m oet w orden bevor
derd.

K w alite itsb eh eersin g
D eze taak wordt toebedeeld  aan een aparte a fd e
ling, w elke tot taak heeft het kw aliteitsniveau te 
bewaken en er voor zorg te dragen dat aan de 
verw achtingen van de opdrachtgever wordt 
voldaan.
H et kw aliteitssysteem  is er principieel op gericht 
preventief te werken door van te voren van de 
opdrachtgever duidelijke eisen te verlangen en de 
opleiding, begeleiding en inform atie van het per
soneel zo  in te  richten, dat m en zelf, „van nature” , 
de gew enste kw aliteit in het produkt inbouw t. D e  
kw aliteitsafdeling bekijkt daarbij het gehele g e 
bied van tekening tot aflevering, terwijl zelfs de 
service ervaringen erbij kunnen w orden betrokken. 
Een en ander kan alleen w orden bereikt bij een  
goede organisatie, met bekwaam  personeel, du ide
lijke procedures etc.
Daarnaast inspecteert de kw aliteitsafdeling ook  
het b innenkom ende m ateriaal, kontroleert zij 
steekproefsgew ijs o f  de produktieafdeling volgens 
de gegeven richtlijnen functioneert en inspecteert 
zij het eindprodukt en draagt dit vervolgens aan 
de opdrachtgever over. U ltrasonore en m ikrogolf- 
technieken kunnen tijdens de diverse produktie- 
fasen m et vrucht worden toegepast.

O n tw ik k e lin g
G ezien  het nog steeds am bachtelijke karakter van 
de bouw  van grote schepen van glasvezelversterkt 
polyester is de produktiviteit gering, hetgeen  
m eestal tot uitdrukking wordt gebracht in het ge
ringe aantal verw erkte kilogram m en m ateriaal per 
manuur. W il werkelijk in de toekom st de toepas- 
sig van dit m ateriaal „doorbreken” dan zal in de 
eerste plaats een fabrikagetechniek dienen te w or
den gevonden, die m eer kg/uur garandeert. Ook  
wordt een arbeidsm ethode gevraagd die de on aan 
genam e kanten van het werken m et polyesters en 
glas w egneem t (stank, prikkeling, kleverigheid  
bijv.). H o e  dit zou m oeten, is nog een open vraag, 
waarbij uiteraard de afm etingen van het schip en 
de kleine seriegrootte een obstakel vorm en.

Verder kan w ellicht aan de konstruktieve kant veel 
w orden bereikt door de toepassing van m oderne  
„com posite-structures” (K evlar, koolstofvezels) [7].

A lleen  door een kontinue research en ontw ikke
ling kunnen resultaten w orden geboekt. D it vraagt
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om  een g ek o n cen treerd e  en effic iën te  aan p ak  van 
alle ak tiv ite iten  op dit terre in  en  deze k u nnen  het 
beste in  een a p a rte  afdeling, losstaande van de 
p roduk tie . w o rd en  ondergeb rach t.

K onklusie
D e bouw  van  g ro te  schepen van  v ersterk te  k u n s t
s to f, to t  een lengte  v an  ongeveer 60 m , m oet in de 
eerste  p laa ts  gezoch t w orden  in de rich ting  van  de 
m ijnenbestrijd ingsvaartu igen . O ver enkele jaren  
zullen  er 7 a 8 p ro d u k tiecen tra  in de w ereld zijn 
w aar dergelijke schepen in serie kunnen  w orden  
gebouw d. D e  fab rik ag e  van  nog g ro te re  schepen  
v o o r kom m erciële  doeleinden  zal voorlop ig  nog 
niet a a n  de  o rde  kom en , gezien de  hoge investe- 
rings- en  arbeid sk o sten  die aan  d it so o rt w erk zijn 
verbonden .

Bron =  Plastica no. 8 Aug. '77 .
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GEOPOTES 12

De sleephopperzuiger Geopotes 12 van 
Adriaan Volker baggermaatschappij bv. 
heeft een verbouwing ondergaan van ruim 
10 miljoen gulden.
Na een jaren durend baggerwerk aan de 
Afrikaanse kust ging dit in 1969 ge
bouwde vaartuig begin dit jaar bij de 
Scheepswerf Van derGiessen De Noord te 
Alblasserdam op de helling. Daar werden 
de hoofdmotoren voor de voortstuwing 
vervangen door drie nieuwe Bolnes die
selmotoren van elk 1050 pk. Ook de twee 
zandpompen en bijbehorende motoren, 
elk 862 pk, van het fabrikaat Caterpillar, 
werden vervangen door nieuwe. Boven
dien werd de gehele machinekamer- 
installatie grondig gereviseerd.
Om de bestaande accommodatie, verdeeld 
over achter- en middenschip, uit te brei
den. werd het oude stuurhuis kompleet 
verwijderd. Daarvoor in de plaats kwam 
een nieuw stuurhuis met een brede naviga- 
tiebrug voor bediening van de baggerin- 
stallaties en een extra accommodatiedek.

De Geopotes 12 is uitgerust met horizon
tale schuifdeuren in de bodem, waardoor 
ze ook in ondiep water nog kan lossen.
Het is het enige schip van dit type in de Sleephopperzuiger Geopotes 12 , gebouwd in 1969, verbouwd in 1977 Afmetingen:
tientallen schepen tellende baggervloot 95,00 X 16,08 X 5,97 in, totaal geïnstalleerd vermogen: 6.470 pk, beuninhoud: 3.420
van Koninklijke Adriaan Volker Groep, m ’ , baggerdiepte: 20 m.
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Nieuwe stored power davit
door D J. Goede*

In de thans geldende voorschriften van IMCO, de scheepvaartin
specties en classificatiebureaux worden, in grote lijnen, 2 soorten 
davits onderscheiden:

-  zwaartekrachtdavits, voorgeschreven voor reddingboten met 
een gewicht (inclusief bedienende bemanning) van meer dan 
2300 kg.

-  mechanische davits (óf zwaartekrachtdavits) voor reddingbo
ten met een gewicht ( inclusief bedienende bemanning) van 
minder dan 2300 kg

met dien verstande dat voor tankers met een tonnage groter dan 
1600 dwt en visfabriek-schepen altijd zwaartekrachtdavits zijn 
voorgeschreven.

De davits moeten zodanig zijn geconstrueerd dat de reddingboten 
bij een slagzij van minimaal 15 graden en een trim van minimaal 
10 graden kunnen worden tewatergelaten.

Bij zwaartekrachtdavits geschiedt zowel het van de binnen- 
boordse -  in de buitenboordse stand brengen van de davits alsook 
het afvieren van de boten door middel van zwaartekracht.

Met mechanische davits worden de davits van de binnenboordse
-  in de buitenboordse stand uitgedraaid met mankracht hetzij 
door middel van een draadspindel hetzij door middel van een 
hydraulische handpomp, terwijl de boot door middel van zwaar
tekracht wordt afgevierd.

Het is duidelijk dat men bij het opstellen van de voorschriften zo 
groot mogelijke zekerheid en volledige onafhankelijkheid van de 
(mogelijk falende) scheepssystemen heeft beoogd.

Niettemin worden als bezwaren gevoeld bij de mechanische 
davits het afhankelijk zijn van de relatief toch zware adequate 
mankracht en bij gravity davits vooral de grote ruimte die de 
installaties eisen en de lange pendel van de davitarm (ontworpen 
op 15° slagzij) die het instappen bemoeilijkt.
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen heeft Davit-Campany
B.V. te Utrecht, een derde type uitzetinrichting ontworpen die 
overeenstemt met de oogmerken die aan de huidige voorschriften 
ten grondslag liggen en tegelijkertijd de bezwaren van de thans 
gebezigde installaties mist.

Uitgaande van de vereisten van absolute zekerheid en onafhanke
lijk functioneren heeft men zich bij het ontwerp gebaseerd op een 
’stored power unit’, een bron van opgeslagen energie.
Het principe komt erop neer dat één of twee hydraulische cylin- 
ders de davitarm(en) uitdrukken, waarbij het hydraulische sys
teem wordt aangedreven door samengeperst gas door het enkele 
opendraaien van het gasvat.
Het is duidelijk dat dit systeem, dat de uitzethandelingen tot een 
minimum beperkt, uiterst bedrijfszeker is: 
het gasvat is voorzien van een regelmatig te controleren drukme
ter en kan zeer eenvoudig worden verwisseld terwijl bovendien

* D avit C om pany B .V .. U trecht

p a t e n t s  a p r i e  fq s

D AVIT  COMPANY'S NEW DESIGN: ONE ARM DAVIT WITH STORbO POWER DRIVEN HYDRAULIC SYSTEM
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een handpomp op het hydraulische systeem is aangebracht.Bij 
het zoeken naar verdere mogelijkheden van plaatsbesparing heeft 
D. C. bovendien een geheel nieuwe davitarm ontworpen, nl.: 
een één-arms zijdelings zwenkende davit die het klassieke in hun 
lengte-richting uitdraaiende stel davits vervangt.

In vergelijking met vooral de Veel plaats innemende zwaarte- 
krachtdavits wordt hier een minimum aan plaats ingenomen 
terwijl het systeem werkt bij maximale slagzij. Dit is temeer van 
belang waar te verwachten is dat in voorbereiding zijnde nieuwe 
voorschriften op met name dit punt strenger zullen zijn.
De korte pendel maakt het instappen gemakkelijker en veiliger. 
Een bijkomend veiligheidaspect is dat, anders dan bij de gangbare

davits, de boten onbelemmerd kunnen opdrijven vanaf het zin
kende schip.

Dit één-arms davit systeem laat zich bij uitstek goed combineren 
met een stored power unit die in alle gevallen een voldoende, 
regelmatige druk kan leveren op één punt.

Op beide systemen, zowel de stored power davit als de zijdelings 
zwenkende één-arms davit zijn octrooien aangevraagd.

Hiervoor is een schets afgebeeld van het gecombineerde proto
type waarvan een schaalmodel op de Europoort-tentoonstelling is 
opgesteld.

De Amsterdamsche Droogdok 
Maatschappij 100 jaar

Op 17 september 1977 vierde de ADM haar honderdjarig be
staan. Ter gelegenheid van dit feit bood de wethouder voor 
Economische Zaken van Amsterdam, mr. drs. A. P. J. van der 
Eyden, namens het gemeentebestuur de gelukwensen aan. Uit 
zijn toespraak citeren wij het volgende:

De oprichting van de ADM  in 1877 was een direct gevolg van het 
graven van het Noordzeekanaal. Ik zeg dit uitdrukkelijk, omdat 
wij nu -  100 jaar later -  in een analoge situatie verkeren. Er is 
sprake van economische malaise, er is aarzeling om plannen die 
van visie en durf getuigen aan te pakken . . .
En dat heeft voor ons hier directe gevolgen voor de werkgelegen
heid. Ik doel natuurlijk op de noodzaak, de verbinding van de 
Amsterdamse haven met de zee aan te passen aan de eisen van de 
tijd. Ja, de Voorhaven. Wij zijn ervan overtuigd, dat die er moet 
komen: in het belang van de Nederlandse economie, van de 
Amsterdamse haven èn van de ADM.
De ADM heeft een indrukwekkende geschiedenis achter de rug. 
De jaren dertig, de crisisjaren, gingen niet ongemerkt aan de 
ADM  voorbij: het Julianadok moest worden verkocht. Tijdens de 
oorlog werd het Hendrikdok tot zinken gebracht; in 1950 weer in 
gebruik genomen.
In 1965 werd besloten te stoppen met nieuwbouw, en dat terwijl 
tussen 1950 en 1965 in totaal 22 schepen werden gebouwd. 
Sindsdien is alle energie gericht op de echte ADM-specialiteit, de 
scheepsreparatie. Steeds opnieuw heeft de ADM zich weten aan 
te passen aan de omstandigheden en nieuwe initiatieven weten te 
nemen. Zo maakte de ADM  met de w erf in het Westelijk Havenge
bied in 1965 ook een sprong naar het westen.
De ADM  is als puur Amsterdams bedrijf bij uitstek internationaal 
georiënteerd en heeft een internationale reputatie opgebouwd 
van betrouwbaar, gespecialiseerd, kwaliteitswerk. In de interna
tionale wereld van de scheepvaart draagt de ADM  dan ook bij 
aan het visitekaartje van Amsterdam.

Readiness to serve is our principle 
Quick and reliable service our target 
Keen competition our weapon.

De concurrentie is bikkelhard. Het probleem is niet zozeer een 
gebrek aan orders als wel een te laag prijsniveau. Er wordt 
gewoon te weinig betaald. Met andere woorden:
— Dokken bij de ADM  is een begrip
— Maar dan moet men er wel meer voor dokken.

Juist omdat nu donkere wolken samenpakken boven de scheeps- 
bouwindustrie is het goed vast te stellen, dat ongeveer 40% van 
de werkgelegenheid in de scheepsbouwindustrie voor rekening 
komt van reparatie-activiteiten. Het is bekend, dat de Beleids
commissie scheepsbouw bezig is met het uitwerken van plannen 
tot aanpassing van de scheepsnieuwbouwcapaciteit. Het ge
meentebestuur staat op het standpunt, dat niet getornd mag wor
den aan de positie van de scheepsbouw in de Amsterdamse regio. 
Gezien de samenhang is het begrijpelijk, dat men ook denkt aan 
bepaalde vormen van samenwerking tussen ADM en NDSM. Wal 
ook de ontwikkelingen zullen zijn, wij slaan op het standpunt, dat 
ltet zwaartepunt van de beslissingen niet naar elders verlegd mag 
worden. Het gaat erom een strategie te ontwikkelen om door de 
moeilijke jaren heen te komen, zonder dat blijvende schade wordt 
toegebracht aan de ontwikkeling van de Nederlandse scheeps
bouw en scheepsreparatie in het algemeen, en aan die van 
Amsterdam in het bijzonder.
Wanneer de overheid zorgt voor verbetering van de bereikbaar
heid van de Amsterdamse haven (Voorhaven) . . .
Wanneer er nu eindelijk een écht nationaal zeehavenbeleid kom t, 
met een meer evenredige ladingverdeling tussen de Nederlandse 
zeehavens en het aantal binnenkomende schepen . . .
Wanneer de ADM blijft doorgaan met het dag in dag uit werken 
aan de reputatie van betrouwbaar, gespecialiseerd kwaliteits
werk . . .
En wanneer er weer meer gedokt wordt voor het dokken . . . 
Dan is er alle reden om de toekomst van de ADM met vertrouwen 
tegemoet te zien. Namens het gemeentebestuur van Amsterdam  
wens ik de ADM een goede toekomst. Moge de spirit van Willem 
Fenenga, die 50 jaar ADM -er was, vaardig blijven over de ADM. 
De ADM  is hel aan Fenenga verplicht nog zeker twee keer de 
diensttijd van Fenenga vol te maken. Op naar de volgende 100 
jaar.

Het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied en de redactie van ‘Schip en W erf voegen 
hierbij ook gaarne hun gelukwensen en wensen de directie van de 
ADM en alle medewerkers veel voorspoed in de komende jaren.

P. A. L.
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Passenger-Car Ferry ’Langeland To’
A Conoship product

fig. I Car Ferry Langeland To

General
The twin-screw Passenger-Car Ferry 
Langeland To' (fig. I ) has been built for 
Langeland-Kiel Linien I/S at Bagenkop, 
Denmark. The vessel is designed by the 
well-known Danish consulting naval ar
chitects and marine engineers Knud E. 
Hansen ApS at Copenhagen.

On the 10 of June 1976 the contract was 
signed between the Langeland-Kiel- 
Linien at Bagenkop Denmark and Cono
ship for the building o f  a Passenger-Car 
Ferry with a capacity o f 600 day passen
gers and about 82 private cars.

The delivery date should be about one year 
later in summer 1977, a rather short period 
for the whole preparation and building of 
such a vessel.

Immediately after signing the contract the 
paperwork was started with such a speed 
that only a few months later the keel was 
laid. Construction followed in such fast 
time that the vessel could be launched on 
8th April 1977 (fig. 2) and was delivered 
to her owners on 5th July.

Principal Particulars
Length over all 
Length b.perp 
Breadth on cardeck 
Breadth over beltings 
Depth to upperdeck 
Depth to cardeck 
Draft loaded 
Deadweight all told 
Gross tonnage 
Nett tonnage 
Passengers 
Crew
Motor output 
Speed

Construction
The Ferry is classed under Lloyd's Regis
ter o f Shipping + 100 A l. Ice class 3, 
LMC. Car Ferry for restricted service, the 
Danish Direktoratet for Statens Skibstil- 
syn and comply with Danish and interna
tional laws for passenger transport on 
short international voyages including SO
LAS 1974 convention requirements and 
the Baltic Sea Convention.
Watertight bulkheads are arranged accord
ing the floodable length calculations for a

one-compartment vessel (see fig. 3, sepa
rately added to this issue). The cardeck 
(fig. 4) is completely sheltered, in front a 
hydraulic operated bowvisor with combi
ned ramp/watertight door and afta combi
ned ramp/watertight gate. Capacity on 
cardeck: two rows of lorries totally 114 m 
plus about 37 private cars, or alternatively

62 private cars. Capacity of the platform- 
deck with hydraulically movable ramps on 
portside of the casing 20 cars. Below the 
tweendeck tanks are designed for a diesel 
oil capacity of 156m3, freshwater 130 m 3, 
luboil 27 m3 and ballast and trimtanks for 
310 m 3 in total.

70.00 m 
63.50 m 
15.85 m
16.25 m 
10.15 in
5.25 in 
3.80 in 
622 ton

1599.99 R.T. 
506.32 R.T. 

600 
30

2 X 1800 H P. 
15.5 knots
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fig. 4 Cardeck

Superstructure and accommodation
In the tweendeck below the cardeck is the 
accommodation for engineers, crew and 
catering staff. On the boatdeck cabins for 
the captain and navigation officers.
For the daypassengers the upperdeck is 
provided with three restaurant saloons 
(fig. 5,6) in the forepart, total seating ca
pacity 330 persons, each fitted with a buf
fet with refrigerated lockers. On the boat
deck a separate saloon in front with 54 
seats and a partly sheltered sundeck with 
stores for deck chairs. In the large en
trance hall aft a shop centre with five 
counters for tax-free shopping and seats 
for 45 persons. A large galley for cold and 
hot meals an a pantry with scullery with 
complete modern installations guarantee a 
good stay on board. A passenger lift be
tween cardeck. platformdeck, restaurant- 
deck and boatdeck is provided as well as 
several lifts for domestic purposes. Ac
commodation bulkheads, ceilings and 
furniture of incombustible materials to 
comply with SOLAS 1974. An effective 
sound and thennal insulation o f engine 
room, casings, decks and bulkheads has 
been resulted in a very comfortable ac
commodation. Accommodation and sa
loons are ventilated by medium pressure 
system arranged for hot and cold air.
For the treatment of sewage an Elextrolux 
vacuum plant is installed with a collecting 
tank of 6 m 3 capacity with overboard dis
charge and shore connection.

Propulsionplant and machinery (fig. 7) 
Two MAK four-stroke diesel marine main 
engines, type 6 M 452 AK. each develop
ing 1800 h.p. at 500 r.p .m .. coupled with 
flexible couplings to Lohmann & Stolter- 
foht reduction gearunits, type GUH-560, 
with reduction ratio 3, 33 : 1 for a propel
ler speed of 150 revolutions.
Two variable pitch propellers make J. W. 
Berg remote controlled in wheelhouse.

bridgewings and engine room. Two aux
iliary sets each consisting of a Deutz 
dieselengine. type BA 12 M 8I6-U . output 
519 h.p. at 1500 r.p.m . and a generator, 
make Stamford type 634 A. 350 KVY. One 
auxiliary set consisting o f a Deutz diesel
engine type F 8 L413, I 12 h.p. at 1500 
r.p.m . and a Stamford generator 80 KW. 
From the p.t.o . o f the portside gear a 
Heemaf shaftgenerator 350 KW is instal
led. Two electric driven compressors 
make Hatlapa. capacity each 28 nv’/hr at 
30 kg backpressure.

SjL .  i i
fig. 5 Saloon

Bilgepump make Iron, double acting pis
ton pump, 60 nv’hr at 20 m backpressure. 
Ballastpurnp make Iron, vertical centrifu- 
galpump, 100 in3/hr at 20 m.
The coolingsystem o f main engines and 
auxiliaries are integrated i.e. with a low 
temperature freshwater circuit with sepa
rate fresh waterpumps and an high 
temperature freshwater circuit also with 
separate freshwaterpumps complete with 
two plate type central heatexchangers. 
Through this system the auxiliary engines 
can preheat the main engines. Sea 
coolingwaterpump as well as the etner-

■
fig. 7 Engine room

gency sea coolingwaterpump make Iron, 
capacity each 160 m '/h r  at 25 m.
Fresh coolingwaterpump and emergency 
pump make Iron, capacity each 135 nv’/hr 
at 25 m. Fresh coolingwaterpump and 
emergency pump for high temperature 
circuit capacity each I 10 m ’/hr at 25 m.

Bilge pump and emergency bilge pump of 
the vertical centrifugal type, make Iron, 
capacity each 50 m ’/hr at 25 m. 
Firepump and emergency firepump, make 
Iron, capacity each 40 m ’/hr at 60 m

Br—

fig. 6 Dining saloon

backpressure. A Sprinkler system has 
been installed on the cardeck.
Fuel oil separator Alfa Laval capacity 
3600 I tr/hr complete with waterheater. 
Lub. oil separator Alfa Laval 450 I tr/hr 
HD-oil at 85°C complete with waterheat
er.
Bilge water separator type Turbulo, make 
Deutsche Werl't. capacity 2 'Ami’/hr.
In a tunnel in the foreship an electric driv
en bowthruster o f 400 h.p. is installed. 
The propeller o f controllable blades make 
Ulstein. electric motor make Heemaf.

Electric installation 3 x 380 Volt, 50 
Hz.Turn auxiliary generators in parallel 
with automatic synchronizing and load 
device. Shore connection 100 KW. All 
pumps and compressors are electrically 
driven. Fluorescent lamps in engine room, 
store rooms, cardeck, saloons, halls and 
cabins.

Floodlight for mooring deck fore and aft. 
A radio receiver and tape recorder is in
stalled; entertainment and announcement 
equipment with loudspeakers on cardeck, 
in stairways, accommodation, saloons 
and passenger decks. For domestic pur
pose a talkback communication system is 
installed and a telephone installation.
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Three manoeuvring desks are installed in 
the wheelhouse and on each bridge wing 
each with propeller pitch control and 
bowthruster control with indicators.
The nautical equipment is completed with 
two relative motion radars, gyro compass 
with repeaters, automatic pilot and two 
radio telephones.

Deck equipm ent
On forecastledeck two electric hydraulic 
capstans arranged as windlasses with ca
ble lifters and brakes.
A 7 tons capstan on promenadedeck aft, 
make Ten Horn.
For quick and safe manoeuvring a Fry- 
denbtfi electric hydraul ic steering gear with

two pump units and arranged for gyro pi
lot.
Two double ended motor lifeboats suita
ble for 45 persons are installed below 
gravity davits on the boatdeck.
Also on the boatdeck one rubber M .O.B. 
boat and 24 liferafts in 25-persons size.

Nieuwe Uitgave 

Plastic boatbuilding guide
A 60-page ’Guide for Quality Assured Fiberglass Reinforced 
Plastics Structures’, prepared by Panel HS-IO (Plastics) of 
SNAM E’s Hull Structure Committee contains much of what one 
needs to know for the construction of reinforced plastic hulls, and 
will be useful as a shop manual in ship and boatyards engaged in 
this kind of work.

The Guide covers in a thorough manner the basic materials with 
which the builder works, including the properties of glass- 
reinforced laminates and the handling o f other materials such as 
wood or foams that are included in the construction. It also 
discusses the properties of the various types of binding resins and 
libers that can be used in building the molds and in constructing 
the hulls.

Additional chapters cover the storage of the basic materials and 
other practical considerations in the maintenance of an efficient 
and safe boat-building operation, and of course the manner in 
which the materials are applied in actual construction. Another 
large part of the new guide is given over to tried and true 
inspection and testing techniques developed by the experience 
and expertise of Panel HS-10.

Finally for further reading, a complete bibliography of references 
is included as well as a 20-page glossary of the common terms 
that are used in fiberglass construction.

Technical and Research bulletin 2-23 (Guide for Quality Assured 
Fiberglass Reinforced Plastics Structures) is available from the 
Society at $9.75 per copy if payment accompanies the order. 
Society member price is $6.50. For additional information write 
to SNAME Publication Department one world trade centre suite 
1369 New York N.Y 10048.

Marine Gearing
A new publication in the Marine Engineering Design and Installa
tion Series, MARINE GEARING by J. F. Shannon PhD BSc 
CEng FIMechE MIES, is announced by The Institute of Marine 
Engineers.
The book contains an up to date review of gearing, looks at 
problems and their solutions, examines evolutions related to 
modern power requirements and ship conditions and covers some 
basic fundamentals. There are 24 chapters. 159 references and a 
conversion table to S.I. Units.
The author was formerly Chief Engineer, Experimental Devel
opment and Gearing Departments at AEI (now GEC) and Consul
tant and formerly am em berofN A V G RA  Technical Committee. 
Well illustrated with graphs, line drawings and photographs and 
bound in a semi stiff moisture repellent cover, the book sells at

£ 6.50. lt is obtainable now from the Institute’s publishers: 
Marine Media Management Limited, 76 Mark Lane London 
EC3R 7JN England.

’Achter de branding’ -  de visserij van de Nederlandse kust
plaatsen.
door: H. A. H. Boelmans Kranenburg
Uitgave: De Boer Maritiem unieboek N. V. Bussum 1977 ge
bonden in linnen band, 112 pag, 74 foto’s 
Afm: 18, 5 x  24, 5 cm 
Prijs: Fl. 29, 50
De kustvisserij is een van de oudste takken van de visserij. Kleine 
vissersgemeenschappen hebben in Nederland de eeuwen door 
langs de kust de visserij uitgeoefend in een hard doch vrij bestaan. 
Er ontstond per vissersplaats een zekere specialisatie, verbonden 
met een bepaald scheepstype. Zo heeft elke vissersplaats zijn 
eigen visserijgeschiedenis, zijn eigen afkomst en karakter dat tot 
de dag van vandaag bewaard is gebleven. De auteur beschrijft de 
ontwikkeling van de kustvisserij vanaf het eind van de vorige 
eeuw tot heden in vijftien vissersplaatsen, van Arnemuiden tot 
Zoutkamp. Het is een boeiende ontwikkeling, van het vissen met 
eenvoudige roeischepen en bomschepen tot de visserij met mo
derne kotters. Het besloten karakter van de plaatselijke gemeen
schappen heeft ook de maatschappelijke situatie van de vissers 
bepaald, die niet in loondienst doch op maatschap- of deelcon- 
tract werken. Dit boek geeft eveneens een beeld van de verschil
lende scheepstypen zoals botter, schokker en blazer, van de 
vistechnieken met sleepnet, bordennet en boomkor en van de 
mosselen- en garnalenvangst. De Nederlandse kustvisserij wordt 
gekenmerkt door eenheid in verscheidenheid. De auteur is erin 
geslaagd, ondersteund door een groot aantal illustraties, beide 
elementen tot hun recht te laten komen.
Van harte aanbevolen.

Prof. Kr.
Illustratie uit dit boek op pag. 78 zegenvisserij op haring vanaf het 
strand bij Den Helder in vroeger jaren
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t
 NEDERLANDSE VERENIGING VAN 

TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen, excursies enz. seizoen 1977/1978

ERVARINGEN NA 4 JAAR CAVITA- 
TÏEONDERZOEK IN DE VACUUM- 
TANK VAN HET N S P doorde heren: Ir. 
J. J. Muntjcwerf (NSP). Ir. A. M. Stuur
man (Kon. Marine) en Ir. B. Hageman 
(Lips B.V.)*
17 nov. '77 (do) Rotterdam
18 nov. '11 (vr) Amsterdam 
22 nov. '11 (di) Groningen

Propeller shaft hearings and sterntube
seals*
door Dipl.-Ing. G. Mewes, Howaldts- 
werke-Deutsche Werft
15 dec. '11 (do) Rotterdam
16 dec. '11 (vr) Amsterdam 
22 dec. '11 (do) Groningen??
Nog geen lezing beschikbaar. Voorstellen 
worden gaarne tegemoet gezien.

Nieuwjaarsrecepties
3 jan. '78 (di) Rotterdam (Hoofdbestuur) 
5 jan. '78 (do) Groningen (Afd. bestuur)

Enkele toepassingen van ergonomie in 
de scheepvaart*
door ir. H. Schuffel van het Instituut voor 
Zintuigfysiologie/TNO
26 jan. '78 (do) Rotterdam
27 jan. '78 (vr) Amsterdam 
31 jan. '78 (di) Groningen

Onderhoudsbewaking in de machine
kamer*
Dagbijeenkomst op dinsdag 16 februari 
'78 te Delft

Mak-motoren
door Dr. Lembcke
22 febr. '78 (wo) Rotterdam
23 febr. ’78 (do) Groningen
24 febr. '11 (vr) Amsterdam

Ontwikkeling van de navigatie in de 
scheepvaart
door de heer A. Wepster van het Neder
lands Maritiem Instituut 
2 mrt. '78 (do) Rotterdam

Neddrill boorschepen; ontwerp, bouw 
en operationele ervaring*??
14 mrt. '78 (di) Delft 
(voor afd. Rotterdam)
17 mrt. '78 (vr) Amsterdam 
23 mrt. ’78 (do) Groningen

Jaardiner Amsterdam in Grand Hotel 
Krasnapolsky, 18 maart '78 (za)

Ro/ro schepen*
spreker(s) nader op te geven
20 apr. ’78 Rotterdam
21 apr. ’78 Amsterdam 
27 apr. '78 Groningen

Excursie naar KLM-helikopters te 
Schiphol-oost
mei 1978. vertrek van Rotterdam en Am
sterdam

N.B
Het programma is voorlopig. Wijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog wor
den verwacht.
* Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs.

CLUBEVENEM ENTEN  

SINT NICOLAASATTRACTIE:

Donderdag I december 19.30 uur. 
Bridge, klaverjassen en biljarten in de 
sociëteit Nedlloyd ’70, Westplein 9, 
Rotterdam.
Opgave aan de clubcommissie of Alg. 
secretariaat.

KERSTW ILDBILJARTEN
Woensdag 21 december 19.30 uur.
Het Rerstwildhiljnrten vindt eveneens 
plaats in de sociëteit Nedlloyd '70. Op
gave van deelnemers bij de clubcom- 
missie o f bij het Algemeen secretariaat.

VERENIGINGSNIECW S

VERKIEZING HOOFDBESTUURS- 
LEDEN
W egens het periodieke aftreden van de 
heren A. J. Kraaijenbrink (niet herkies
baar) en ir. O. R. Metzlar, afdelingsverte- 
genwoordiger Amsterdam (herkiesbaar) is 
door het hoofbestuur en de afdelingen 
Amsterdam en Groningen de volgende 
voordracht opgemaakt:
a. voor lid van het hoofdbestuur
1. G. Kamps
2. A. J. van Lohuizen
b. voor de afdeling Amsterdam
1. ir. O. R. Metzlar
2. J. den Arend
De stembiljetten zullen t.z .t. aan alle 
stemgerechtigde leden worden toegezon
den.

VERHUIZING ALGEMEEN SE
CRETARIAAT

Het Algemeen secretariaat alsmede de 
redactie van 'Schip en W erf zullen op 1 
december a.s. gaan verhuizen. Het 
nieuwe adres wordt: Heemraadssingel 
193 te Rotterdam.
De nieuwe telefoonnummers worden: 
010 - 76 23 33 en 76 10 22.

’TIDEMAN’ HERDENKING
Het jaar 1877 mag wel worden beschouwd 
als het jaar waarin de activiteiten op het 
gebied van het scheepsmodelonderzoek 
van Dr. B. J. TIDEMAN -  grondlegger 
voor de moderne scheepsbouw in Neder
land -  het hoogtepunt bereikten. Om dit 
feit te memoreren hebben de Koninklijke 
Marine en het Nederlands Scheepsbouw

kundig Proefstation gezamenlijk hel initia
tief genomen een TIDEMAN -  herden
kingsdag te organiseren.
Het programma van de herdenkingsdag, 
die op donderdag 15 december 1977 in de 
Marine kazerne te Amsterdam  wordt ge
houden, is als volgt samengesteld:
10.00-10.30 uur 
Ontvangst -  koffie
10.30-10.35 uur
OPENING door de voorzitter van de dag 
de Heer P. E. E. Kleyn van Willigen 
10.35-11.20 uur
’TIDEMAN ALS PIONIER VAN DE 
MODERNE SCHEEPSBOUW IN NE
DERLAND’
door Dr. Ir. J. M. Dirkzwager
11.20-11.40 uur
Koffie
11.40-12.25 uur
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'M ARITIEM  WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK IN ONTW IKKELING’ 
door Prof. Dr. Ir. J D. van Manen 
12.25-13.00 uur
Uitreiking van de 'TIDHMAN-PEN- 
NING' met bijbehorende considerans
13.00-13.30 uur 
Aperitief
13.30-14.15 uur 
Lunch
14.15-15.00 uur
'EEN MARITIF.M-ECONOMISCH 
PERSPECTIEF' door Ir. G. A. Bakker
15.00-15.45 uur 
Copirama-presentatie getiteld:
'Van M(aarten) H(arpertszoon) TROMP 
TOT H(arer) M(ajesteits) TROM P' 
15.45—15.50 uur 
Sluiting -  thee

Geïnteresseerden die de TIDEMAN her
denkingsbijeenkomst willen bijwonen 
kunnen een uitnodiging aanvragen bij: Dr. 
Ir. M. W. C. Oosterveld. Nederlands 
Scheepsbouwkundig Proefstation, Post
bus 28, Wageningen -  tel. 08370-19140

AFDELING ROTTERDAM'
Best nu rsverk iezing
Wegens het periodiek aftreden in het afde
lingsbestuur van de heer ir. .1. N. Joustra. 
die zich herkiesbaar stelt, is door het afde
lingsbestuur ingevolge art. 5 van het huis
houdelijk reglement de volgende voor
dracht opgesteld:
1. ir. J. N. Joustra
2. ing. H. A. Gelderblom
Namen van eventuele tegenkandidaten 
kunnen bij het afdelingsbestuur worden 
ingediend vóór 1 december a.s.
De verkiezing zal plaatsvinden op 15 de
cember a.s.

De lezing van 20 oktober 1977
Op deze avond, welke in samenwerking 
met de Sectie Scheepstechniek van het 
KIvI werd belegd, was de belangstelling 
weer goed te noemen; de opkomst was 90 
personen.
Aan het begin van de avond werd de op 19 
oktober plotseling overleden secretaris 
van de afdeling Scheepstechniek van het 
KIvI, de heerir. R. W ahab, doordr. ir. M. 
W. C. Oosterveld. voorzitter van de afd. 
Scheepstechniek, herdacht.
Hierna werden door ir. G. LangelaarGzn. 
nog de volgende overleden leden her
dacht: C. Pot. J. A. van Oosterhout. ing. 
J. J. Verkaik, H. Verhoev. A. Groenen
boom, J. Schenk, ing. H. W. G. Hoek. ir. 
A. J. van Leunen. L. van ReevenSr. enG . 
J. Wortel boer.
Hierna hield de heer J. A. Smit. plv. direc

teur afdeling Dieselmotoren van Gebr. 
Sulzer A.G. te W interthur, zijn inleiding 
over het onderwerp: ’Sulzer dieselmoto
ren in het licht van modern zeetrans
port en scheepsontwikkeling’. De heer 
Smit belichtte aan de hand van een groot 
aantal d ia’s, ondermeer, de ontwikke- 
lingseisen. bedrijfskosten en toekomstige 
ontwikkelingen van de scheepsdieselmo- 
toren, waarbij hij veel aandacht besteedde 
aan de huidige en toekomstige brandstofo- 
liën. Voorts werd veel aandacht besteed 
aan de verschillende typen dieselmotoren 
welke door Gebr. Sulzer worden vervaar
digd waarbij hij de karakteristieken en 
constructieve bijzonderheden van deze 
motoren en de bijbehorende apparatuur 
besprak.
Aan de levendige discussie, die door ir. J. 
N. Joustra op deskundige wijze werd ge
leid, werd deelgenomen door de heren 
Stapel, Noordewier, Van der Hoek, Dor- 
leyn, Vis, Hansen, Van Cappellen Sr., 
Hillers, Stout en Wind.
Na de spreker te hebben bedankt voor zijn 
interessante en leerzame voordracht en 
een hartelijk applaus van de deelnemers 
hiervoor, sloot de voorzitter, ir. G. Lange - 
laar G zn., te 23.00 uur de vergadering.

P.A.L.

Nieuwe Donateur
Als begunstiger is toegetreden B.V. 
Technisch Bureau van der Mark & Co, 
Westerkade 23, Rotterdam 
Directeur is de heer H. J. Burdorf.
Het Technisch Bureau Van der Mark 
houdt zich bezig met de handel in onderde
len van scheepsdieselmotoren.

PERSONALIA

H. J. de Jong
Wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd nam de heer H. J. de 
Jong op 4 november 1977, tijdens een 
receptie, afscheid van het Nederlands 
Scheepsbouwkundig Proefstation te Wa
geningen

NIEUW E OPDRACH TEN

HVO b .v ., scheepsreparatiewerf in 
Vlaardingen heeft van Smit Internatio
nale in Rotterdam 2 opdrachten ont
vangen.
Voor Smit Internationale Zeesleep- en 
Bergingsbedrijf wordt het bevoorradings
schip 'Smit Lloyd 103' omgebouwd 
tot zeesleep- en bergingsvaartuig. Het 
schip ligt thans op HVO’s 125 m lange 
helling aan de Vulcaanhaven.

De oplevering is gepland in november. 
Smit Internationale Marine Services heeft 
HVO opdracht gegeven tot het bouwen 
van tw'ee stabilisatietanks (totaalgewicht 
ruim 1200 ton). Deze tanks zijn bestemd 
voor de zeegaande ponton ’Giant I' 
bij het transport van zware offshore 
stukken naar Noorwegen. Na gebruik 
worden de tanks vervolgens in 1978 
omgebouwd tot twee zeegaande transport- 
pontons.

Stork Werkspoor Diesel
De dieselmotorendivisie van Vmf-Stork. 
heeft van Doek Express Shipping te Rot
terdam opdracht ontvangen voor de leve- 
ring van de voortstuwingsinstallaties voor 
drie zg. zware-Iadingschepen. Met de or
der is voor Stork W erkspoor Diesel een 
bedrag gemoeid van ca. ƒ 6 miljoen.
De schepen zullen worden gebouwd bij de 
Verolme Scheepswerf Heusden B .V ., be
horende tot de RSV-groep.
Ieder schip zal worden uitgerust met twee 
6-cilinderTM 410 middelsnellopende die
selmotoren, die elk 4250 pk leveren bij 
570 om w./m in. De motoren zullen alle in 
de loop van 1978 worden afgeleverd.

TEW ATERLATING

'Schelderix’
Bij de tot Rijn-Schelde-Verolme Machine
fabrieken en Scheepswerven N.V. beho
rende Nederlandsche Dok en Scheeps
bouw Maatschappij v .o .f. te Amsterdam, 
werd op 29 oktober de tweede helft, het 
voorschip van een mammoettanker met 
een draagvermogen van 230.000 ton tewa- 
tergelaten.
Deze tanker is in aanbouw voor de rederij 
R .S .H .V . Schelderix B.V. te Rotterdam. 
De tewaterlating van de eerste helft, het 
achterschip, heeft reeds eerder plaats ge
vonden.
De beide scheepshelften zullen te water 
worden gekoppeld en aaneengelast.
Naar verwacht wordt zal het schip begin 
januari 1978 gereed zijn en uit Amsterdam 
vertrekken voor de proeftocht.
De afmetingen van deze tanker zijn: lengte 
over alles 330 m, lengte tussen de loodlij
nen 314,12 m, breedte 48,68 m, holte 
25,60 m. draagvermogen 230.000 metri
sche tonnen, voortstuwing =  Verolme -  
General Electric -  Turbine 32.000 APK.
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