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Omslag
m.s. 'Scheldeborg' in de Oostzee

De lezers zullen reeds hebben gem erkt dat het u iterlijk van Schip en 
W erf' een belangrijke verfraaiing heeft ondergaan.
In overleg met de Uitgevers Wyt is besloten om op de voorzijde van de 
omslag voortaan voor elk num m er een 'b likvangende' kleurenfoto op te 
nemen die betrekking heeft op een bedrijf dat door m iddel daarvan 
bekendheid w il geven aan de produkten of diensten enz. van dat bedrijf. 
De naam ervan zal d iscreet bij de foto worden geplaatst, terw ijl op de 1 e 
bladzijde enkele gegevens van de omslagfoto en het betreffende bedrijf 
kunnen volgen.
Bovendien is het hoofd van de omslag aangepast aan de nieuwe 
situatie, terw ijl het blad wordt aangekondigd als een 14-daags tijdschrift 
voor MARITIEME TECHNIEK.
Wij menen dat ’Schip en W e rf daardoor een beter imago zal krijgen.

Tevens w ordt medegedeeld dat is besloten om de heer P. A. Luikenaar 
op te nemen in de redactiecommissie. U zult zijn naam met ingang van 
dit num mer dan ook bij deze com m issie zien vermeld.

Redactie Schip en Werf 
U itgevers Wyt

Irt de verslaggeving van de Algemene Ledenvergadering dd. 26 april 1978, 
opgenomen in Schip en Werf van 23 jun i 1978, is vermeld dat onze Vereniging 
een deel van het batig saldo over 1977 zal besteden aan bijdragen ten dienste 
van studerenden aan Technische Hogescholen en Hogere Technische Scho
len voor projecten die betrekking hebben op de Maritieme Techniek. 
Bovendien is besloten om het schrijven van artikelen in ons blad te bevorderen 
door het geven van bijdragen. De formulering voor deze laatstgenoemde 
bijdragen lu id t als volgt:
’Het beschikbaar stellen van een bedrag van f  3000,- aan prijzen en wel 4 a 
f  750,-, voor het schrijven van een artikel in Schip en Werf onder de volgende 
voorwaarden:
-  de auteur moet lid  o f jun ior-lid  zijn van onze Vereniging
-  de omvang van het artikel moet ten minste 5 bladzijden tekst in het blad zijn
-  de beoordeling zal plaats vinden door de Redactiecommissie
-  in 1978 kunnen er maximaal 4 artikelen, van verschillende auteurs worden 

geplaatst.
-  de prijs van ƒ  750,- per artikel komt boven het gebruikelijke auteurshonora-

rium'.

Deze prijzen worden beschikbaar gesteld om leden die nooit eens een b ij
drage in de vorm van een artikel aan Schip en Werf hebben gegeven, aan te 
sporen om dat nu eens te doen.
Het hoofdbestuur brengt deze mededeling dan ook graag onder de aandacht 
van de leden.

Prof. Ir. J. H. Krietemeijer 
voorzitter

Foto C. van der Meuten
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Terugblik op Posidonia 78

Anthony J. Chandris, de voorzitter van de 
Unie van Griekse reders, heeft begin juni, 
toen in Piraeus de tentoonstelling Posido
nia 78 werd gehouden, met enige bitterheid 
gesproken over de zijns inziens onver
diend slechte naam die de Griekse 
scheepvaartgemeenschap de laatste tijd 
heeft gekregen. In een aantal, overigens 
toevallig min of meer gelijktijdig versche
nen rapporten, o.a. van de Nederlandse 
auteur Van Poelgeest, is de aandacht ge
vestigd op het hoge percentage ongevallen 
van de oudere Griekse schepen, of sche
pen onder een goedkope vlag, die door 
Grieken in de vaart worden gebracht. 
Chandris was niet de enige die zich tegen 
deze kritiek verweerde; de minister voor de 
koopvaardij Emmanuel Kefaloyannis, had 
al eerder zijn misnoegen uitgesproken over 
het feit, dat bij velen de overtuiging heerst 
dat de Griekse vlag de banier van de onvei
ligheid is. Wie in de Posidonia-week in Pi
raeus over de Akti Miaouli (de scheep- 
vaartboulevard' van deze havenstad) 
dwaalde, kon vernemen, dat de Grieken 
zelf van mening zijn, dat zij op dit stuk niet 
anders zijn dan de anderen. Zij geven toe, 
dat vele collega’s uit hun land nu en in het 
verleden het er naar gemaakt hebben’, 
maar haasten zich om er vfervolgens op te 
wijzen, dat 'tientallen’ kleine reders er juist 
door een voorzichtig en verantwoord beleid 
in zijn geslaagd om in de moeilijke jaren het 
hoofd boven water te houden, zonder 
daarbij de algemene regels van de veilig
heid uit het oog te verliezen.
Als men de in New York, Londen of elders 
gevestigde Griekse reders meetelt, komt 
Anthony Chandris op een vloot die zelfs 
nog groter is dan de Liberiaanse; worden 
alleen de schepen met de blauw-witte vlag 
in de beschouwing opgenomen, dan is de 
Griekse vloot thans de derde ter wereld en 
wanneer ons land in de EEG wordt opge
nomen zal zij meteen de grootste van de 
Gemeenschap zijn’, aldus Chandris. Hoe 
men ook over de feiten en gegevens uit de 
diverse bronnen moge denken, een waar
heid is in elk geval dat de Londense verze
keraars hebben besloten om premies voor 
bepaalde Griekse schepen te verhogen en 
John Oliver, de voorzitter van Lloyd’s Un- 
derwriters’ Association, acht dit een ver
antwoord besluit. Jammer alleen, dat 
Henry Chester, een vooraanstaand lid van 
de Committee of Lloyd's, het in zijn toe
spraak op het Posidonia-forum toch niet 
aandurfde om man en paard te noemen en 
niet verder kwam dan: In de loop der jaren 
zijn de ongevallen-statistieken van be
paalde types schepen van bepaalde vlag
gen altijd hoger uitgevallen dan het gemid
delde, en vaak in aanzienlijke mate. Het 
zou niet netjes zijn om de landen met name 
te noemen, maar van een totaal van

1.150.000 ton, die in 1976 door een onge
val verloren is gegaan, bestond niet minder 
dan 700.000 ton, of zestig procent, uit 
schepen van drie bepaalde vlaggen, en als 
men deze categorie nader beschouwt, 
blijkt, dat ruim 22 procent van deze sector 
bestaat uit vaartuigen die vijftien jaar of 
ouder zijn. Voor de gehele wereld bedraagt 
dit percentage 20, maar als men de tankers 
buiten beschouwing laat, dan is 29 procent 
van genoemde drie vlaggen ouder dan vijf
tien jaar, tegenover 25 procent voor de ge
hele wereld’.
Waarschijnlijk onder de druk van deze 
slechte pers hebben vooral de ’goede’ 
Grieken zich ingespannen om een bijdrage 
te leveren tot de oplossing van de proble
men waarmee de wereldscheepvaart 
thans wordt geconfronteerd. Zo kon reder 
Chandris in dezelfde week als Posidonia 
eindelijk steun vinden voor zijn plan om ten 
behoeve van de droge massaladers een 
wereld-oplegpool te vormen, waarmee het 
aanbod van tonnage min of meer kan wor
den gereguleerd aan de huidige vraag. In 
principe is er natuurlijk op dit plan niets aan 
te merken en vandaar waarschijnlijk ook, 
dat de door hem in Athene uitgenodigde 
nationale redersorganisaties zich in wezen 
wel voor dit plan konden vinden.
Daartoe behoorden de verenigingen uit 
Cyprus, West-Duitsland, Nederland, 
Hongkong, Koeweit, Nigerië, Noorwegen, 
Spanje, Zweden, Joegoslavië en Grieken
land. Merkwaardig was wel de afwezigheid 
van een Britse delegatie, terwijl het voorts 
de aandacht trok, dat Japan alleen waar
nemers had gestuurd, die zich tot niets 
wensten te binden. De daarop volgende 
dag maakte Chandris niet zonder enige 
trots melding van de oprichting van Inter- 
cargo’, dat overigens volgens dezelfde 
principes zou moeten werken als 'Intertan- 
ko’ voor de internationale tankvaart. Tus
sen twee haakjes: Intertanko, het troetel
kind van de grote 'onafhankelijke' tanker- 
reder Erling Naess, heeft nooit het effect 
gehad op de regulering in vraag en aanbod 
in de tankvaart, dat de oprichters ervan 
hebben verwacht. De delegaties die zich 
akkoord verklaard hebben met het soortge
lijke project voor de bulkers zullen gedacht 
hebben, dat het geen kwaad kan om eens 
te kijken hoe het zal aflopen. Hoe en wan
neer 'Intercargo' precies zal werken was 
begin juni nog niet bekend; daarover moest 
zich een werkcommissie buigen die op 30 
juni in Londen verslag zal uitbrengen. 
Chandris, die het idee al enige weken ge
leden naar voren had gebracht, verklaarde 
dat de huidige situatie reden tot grote be
zorgdheid geeft. Het overschot aan droge 
bulkertonnage ligt thans in de orde van
52,2 miljoen dwt. Als alle schepen, die 17 
jaar of ouder zijn in de periode 1979-81

worden gesloopt, wordt het overschot te
ruggebracht tot 30,9 miljoen deadweight 
ton. En wanneer tonnage van 21 jaar en 
ouder wordt gesloopt, blijft er in 1981 een 
surplus van 44,4 miljoen ton aan droge 
bulkcarriers over. Alle andere landen in de 
wereld worden uitgenodigd aan Intercargo 
deel te nemen.
En terwijl deze en andere maritieme zaken 
de gemoederen bezighielden, was het in 
Piraeus op de zesde Posidonia die daar 
werd gehouden, nog drukker dan anders. 
Hoewel de vraag wel eens is gesteld of het 
nut heeft een maritiem evenement te orga
niseren, dat zover van Noord- en Noord
west Europa afligt, kan worden geconsta
teerd, dat de belangstelling voor deze ma
nifestatie stijgende is. Het trefpunt aan het 
havenfront van Piraeus, waar de cruise
schepen af- en aanvaren, wordt door velen 
uit alle delen van de wereld opgezocht. 
Nederland kwam met zijn collectieve stand 
èn de eigen stand van Boele in het geheel 
niet onverdienstelijk voor de dag en de 
enige kritiek die men zou willen uiten be
treft dan ook niet zo zeer de presentatie 
van het Nederlandse bedrijfsleven als wel 
de afwezigheid van de rijksoverheid. In 
deze tijd van grote orderschaarste mag 
geen gelegenheid onbenut worden gelaten 
om de wereld te vertellen van de goede 
Nederlandse scheepswerven en de voor
waarden waarop in ons land orders kunnen 
worden geaccepteerd. Wat dat betreft 
mocht men een voorbeeld nemen aan 
Groot Brittannië: in de eerste plaats nam de 
Britse collectieve stand een dominerende 
plaats in, hetgeen wellicht mede te danken 
is aan het feit, dat Posidonia ook gedeelte
lijk van Britse oorsprong is. Maar in de 
tweede plaats had de staatsorganisatie Bri- 
tish Shipbuilders gezorgd vooreen behoor
lijk stevige presentatie met een geheel ei
gen persconferentie, waar kopstukken 
zoals Michael Casey en admiraal Griffin 
aanwezig waren om vragen te beantwoor
den (helaas was de belangstelling van de 
internationale vakpers, behalve dan de
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Britse, niet overweldigend, zodat vele vra
gen een exclusief Brits karakter hadden). 
Casey wilde niettemin wel graag aan ons 
Kwijt, dat het gehele sprookje als zouden 
de Engelsen voor niets schepen voor de 
ontwikkelingslanden bouwen, een volle
dige verdraaiing van de feiten was, al 
kwam niet helemaal duidelijk uit de bus, 
wat er dan wèl was gebeurd. De Britten 
hadden hun persconferentie overigens ge
lardeerd met aankondigingen over een

nieuw standaardtype, o.a. een verbeterde 
versie van Austin & Pickersgill’s SD-14 
ontwerp, waarvan in principe al twee sche
pen aan de Grieken zouden zijn verkocht.

Het zou nuttig zijn wanneer van gecoördi
neerde Nederlandse zijde bij een volgende 
gelegenheid (wij denken bijvoorbeeld aan 
Nor-Shipping in Oslo) ook iets dergelijks 
kon worden ondernomen, immers, juist op 
het gebied van plan-marketing in het bui

tenland is van de zijde van de vakorganisa
ties nogal wat kritiek gespuid op de Neder
landse overheid en de werfdirecties. Der
gelijke evenementen zouden dan georga
niseerd kunnen worden ter versterking van 
de afzonderlijke recepties, zoals van Boe- 
le, RSV en op de Nederlandse ambassade, 
waar bij een hap en een slok al heel wat 
zakelijke informatie kon worden uitgewis
seld.

De J.

RO-RO SCHIP 'ANZÈRE' OPGELEVERD

Het Ro-Ro schip Anzère werd onlangs door A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven B.V. te Capelle a.d. IJssel opgeleverd aan de 
Zwitserse Rederij Transocéanique te Genève.

Enige technische gegevens
Dit speciale Ro-Ro schip, dat uitgerust is voor het vervoer van trailers en containers, heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte 
ca. 150 m, breedte 19,50 m, diepgang 6,20 m, holte 13,50 m. De snelheid is 19 kn.
De voortstuwing vindt plaats door middel van 2 Sulzer hoofdmotoren, type 8 ZL 4048, 5800 pk.
Een uniek feit is, dat het schip uitgerust is met een draaibare achteroprit, waardoor het schip zowel aan SB- als aan BB-zijde als 
in de loodrechte positie kan worden geladen en gelost. Eveneens is het schip voorzien van 2 liften elk met een draagvermogen 
van 45 t. voor het vervoer van trailers naar het bovendek en naar het benedenruim.
De accommodatie biedt plaats aan 36 personen.
Het schip werd gebouwd onder A.B.S., Klasse «i* A 1 E.

S. en W. -  45e jaargang no. 14 -  1978 391



THE LENGTH OF THE ENGINE ROOM

a challenge to ship design*

Prof. Dr.-Ing. C. Gallin, Dr.-Ing. H.M. Hiersig and M.C. van der Hoek, Delft/Witten

1. Introduction
When designing a cargoship, the ship’s length is one of the 
most important parameters. It has a big influence on both 
the building cost and the operating cost of the ship.
On account of the building cost most ship yards pursue a 
minimum ship’s length.
The length of a ship can be divided into the following parts:
1. the fore peak, which is demanded for safety reasons;
2. the cargohold, the part of the ship that actually brings in 
the money;
3. the engine room, which is needed for the mounting of the 
propulsion plant;
4. the aft peak, the length of which is determined by the 
ship’s form.
Fore- and aft peak are a necessary evil and understandably 
they are chosen as close to the demanded minimum as 
possible.
In the cut throat competition to enlarge the total efficiency of 
a ship, the relation between cargohold and engine room 
remains an important point of decision. In the drawing offi
ces the naval architect and the marine engineer negotiate in 
fact in this matter over every frame distance. The naval 
architect would prefer the engine room to disappear into the 
aftpeak, whereas the marine engineer wishes spacious 
rooms for his engines and large distances between them. 
Both are right in their own way. The reduction of the length of 
the engine room would either reduce the ship’s length, i.e. 
reduce the building cost (BK) or increase the cargohold (LR) 
and consequently the transporting capacity, respectivily the 
freight earnings of the ship. On the other hand, proper 
distances between the engines will be advantageous from a 
point of view of mounting, maintenance and repair.
The question is which of these two demands is to be given 
preference: a problem that never fails to arise when desig
ning a ship, namely to know what the consequences are of 
certain alternatives and what they mean financially. 
Consequently the object of this study is to make researches 
into the significance of the engine room length in the desig
ning of ships.
The problem is not only interesting, but also actual, for in the 
last decades the ratio of the weight of the propu Ision plant to 
the weight of the total ship has changed considerably. The 
deadweight, respectivily the dimensions have increased 
considerably for almost every type of ship (e.g. tankers from
50.000 to 500.000 t.d.w., bulk carriers from 25.000 to
250.000 t.d.w., etc.). On the other hand the capacities of the 
propulsion plants of these ships have not increased in the 
same measure (e.g. from 10.000 to 50.000 HP). On the 
contrary, given a certain capacity these power plants even 
show smaller dimensions and weights. Especially the suc
cessful medium speed diesels and gas turbines can be 
mentioned here. These engines demand a reduction gear to 
adjust the number of revolutions.
Only modern and high performing gearboxes will make it 
possible to save room under these circumstances.

The reduced weight has diminished the influence of the 
disposition of the propulsion plant on the stability and trim of 
the ship. Therefore, also non conventional dispositions can 
be looked for to find a possibility to shorten the engine room 
or to oust the propulsion plant completely from the usual 
part of the expensive ship’s length.
It is true that the above mentioned examples relate to 
’deadweight’ ships. For ships that in the first place need 
room for cargo, e.g. container ships, stability remains a 
problem. Because of the higher speed or propulsjon power, 
the ratio of the weight of the propulsion plant to the ship’s 
weight is somewhat higher. Moreover these types of ships 
already have a critical stability.
These stability problems should already be taken into ac
count when the main dimensions are determined in the 
preliminary design. It is to be regretted that exactly these 
types of ships would profit most from the extra cargohold. 
Cargo ships have already been built which have the propul
sion plant situated on the main deck or elsewhere in the 
ship. These are generally ships with diesel or turbo-electric 
plants. However, this type of propulsion has not shown 
successful for normal cargoships, unless there were special 
reasons for using electrical transmission.
The double reversing of energy leads to a reduced effi
ciency and to higher building cost, which is simply unbeara
ble for cargo ships. For the same reason and because of the 
still limited power, hydraulic transmission neither deserves 
consideration.
Therefore only mechanical transmission with gearboxes 
remains interesting for cargo ships. The technical solution 
of the problem is therefore in the hands of the engine and 
gearbox manufacturer, while the total evaluation of the de
sign is the task of the naval architect.
For this reason this study became a co-operation between 
naval architects and engine and gearbox manufacturers.

2. METHOD
The purpose of this work is to make researches into the 
economic usefulness of a shortening of the engine room 
and to point out the technical possibilities to that end.
A first characteristic of the method is that the economic 
analysis should have priority over the technical solution. 
The decision about extra investments is in the hands of the 
shipowner. In our opinion it is preferable to start with the 
preparation of this analysis. Before working out the techni
cal problems it should be possible, however, to estimate 
whether the costs involved are justifiable or not.

2.1. Economic part
The first object of this work is to evaluate the shortening of 
the engine room from the shipowner’s, so from an econo
mic, point of view. This is only possible when we simulate
*Read before the annual meeting of the 'Schiffbautechnische Ge- 
sellschaft’ in Berlin, in November 1976, and published in German 
language in vol. 70 of this society.
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the service pattern of a vessel, i.e. its journeys, and when 
we calculate its earning power, using economic criteria. 
From our own experience and after consulting the co
operating shipowners, the IRR (internal rate of return) was 
considered most suitable to our purpose. For calculating the 
journeys and the economic criteria a computer program has 
been used.”
As always with this kind of studies, in order to prevent the 
work from becoming too extensive, it was necessary to 
choose a limited number of types of ships and journeys. 
This study has been limited to two types of ships, one with a 
relatively low and one with a relatively high ratio of building 
cost to deadweight and at the same time with proportionally 
different freight rates. From the first category a product 
tanker of 50.000 tons deadweight and a service speed of 15 
knots was chosen and from the second category a fast 
freighter of 9.200 tons deadweight and a service speed of 
21 knots. The limitation of the types of ships and the chosen 
journeys can give rise to doubts about the general value of 
the conclusions. However, the main intention of the authors 
was to point out the possibilities of an analysis of the signifi
cance of the engine room length in ship designing, hoping 
that this will lead to results which will show the way towards 
optimal technical solutions and the investments involved 
therein.
The second important characteristic of this method was to 
find a way that -  with all advantages of using a computer -  
leaves the naval architect completely free to choose be
tween the technical solutions. His decision may depend on 
both the cost caused and the technical advantages and 
disadvantages in manufacturing and operation or on the 
market situation. The chosen method was to link a fictitious 
arbitrary shortening (_\L) of the engine room to a fictitious 
rate of increase (ABK) of the building cost. In a co-ordinate 
system with these two magnitudes as parameters, a net
work of points with different IRR-values has come into exis
tence; the points of equal IRR-value have been connected 
by curves (fig. 1).

The computer was only used as a calculating-machine in 
order to simulate a journey for each network point.
A method of so general a nature as the present one, allows 
the analysis of any possible shortening of the engine room, 
even when the shortening consists in only two frame distan
ces, and can be achieved with conventional solutions. Thus,

**) The input data for this simulation have kindly been placed at our 
disposal by two Dutch shipping companies (Van Ommeren -  Rot
terdam and K.N.S.M. -  Amsterdam).

SYMBOL

fig. 2 Comparison o f the Design Alternatives

the method can become a tool in every-day design practice. 
The research on the engine room length produces four main 
alternatives: (see fig 2)
Ao the basic design
Ai the shortening of the engine room length leads to a 
smaller ship's length and consequently to altered building 
cost
Bi the engine room length gained will benefit the cargohold 

capacity and consequently freight earnings; thë ship’s 
length remains the same.

Since in most instances the shortening of the engine room 
involves extra building cost, the question is obvious if the 
shipowner would not be better off if he used these extra 
expenses for a lengthening of the ship, which leads to the 
following alternative:
B2 the engine room length is not altered; the ship is length

ened in accordance with the extra investments, i.e. the 
cargohold is enlarged, 

with regard to this last case it can be remarked, that an 
enlargement of the cargohold can also be achieved by 
enlarging other main dimensions than the ship’s length or by 
altering the form co-efficients.
An optimalization would be justified here, but has not been 
considered within the scope of this work.
The alternatives charaterized under A have a constant car
gohold, whereas the alternatives characterized under B 
have an enlarged cargohold. The sequence of decision is as 
following:
It would be correct to make the choise between Ao and Ai on 
basis of the IRR-values and not on basis of the building cost, 
as the different ship’s lengths have a different influence on

ABK -  GRENZWERT

fig. 3 Fundamental Diagram IRR =  F (LR.ABK) with Boundary 
Values
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the operating cost. Whether the shipyards would agree, is 
another question. Opposite to the extracost for the shorte
ning of the engine room for alternative Ai is a decrease of 
the building cost resulting from a simultaneous shortening 
of the ship.
As a next step the diagrams IRR = f (A L .A B K ) must be 
drawn up for the alternatives Eh and B2 , as shown in fig t . 
Possibly existing boundary values can now be inserted into 
the diagrams, e.g. limitations in financial means, in other 
words, building cost, or in demand for transport, in other 
words, demanded cargohold (fig 3). The curve of constant 
IRR with the IRR-value of the basic ship, i.e. the IRR-curve 
that passes through the origin of the co-ordinate system, is 
also a boundary line. All variations appearing above this line 
are senseless, as the IRR-value is smaller than the IRR- 
value of the basic ship. Then offers must be asked from 
different shipyards. These offers appear as the B 'i, B ’ 1 ’, B Y ’ 
etc in the diagram for B1 . The same is done for different 
lengthenings of the ship, for instance 3, 6, 9, 12 m, in the 
diagram for B2 . With the aid of the information in the dia
grams for Bt and B2 and the different offers from the ship
yards a decision diagram IRR =  f ( A BK) can be drawn up 
(fig 4).

ABK (HFL)
fig. 4 Fundamental Decision Diagram IRR =  F (LR.ABK)

In this diagram alternative Ao is a point on the ordinate IRR; 
the alternatives A’i and A Y  are points situated left or right 
from the ordinate IRR; the alternatives B ’ 1 and BY are 
points and the alternatives B2 form, when connected a line 
(that is a line for each shipyard).
The results of alternative B1 make their appearance as 
scattered points, as the measures taken to shorten the 
engine room can be of different nature. For alternative B2 a 
continuity between the different lengthenings and the buil
ding cost to match, can be expected, at least for one and the 
same shipyard and under the condition that the lengthening 
remains within certain limits.
After inserting the limitations of the building cost and the 
cargohold -  if available -  into this decision diagram, the 
alternative with the highest IRR-value within these limita
tions can be determined.
As the decision diagram (fig 4) shows, the points A i and B 1 

can be situated above or below the line B2 , which means -  
depending on the fact how willingly the shipowner is to make 
extra investments -  that one alternative is better or worse 
than the other. Beyond this, of course, other criteria -  which 
are difficult to be expressed in money -  also play a role, like 
the reliability of the technical solution, the certainty of the 
assumptions for the calculations of the IRR-value and the 
attitude of the shipowner himself.

2.2. Technical part
All possibilities to solve the given problem, using mechani
cal power transmissions, should be examined. The alterna
tives of normal gears with spurwheels, planetary gears or 
bevel gears should be examined, designed and weighed by 
their advantages and disadvantages.
Because of the limitations of this study, the technical solu
tions must be limited here to medium speed diesels.
The technical solutions found here could also be used, 
however, for gas turbines, as long as the differences be
tween the two types of engines are accounted for.

The importance of the notion ’reliability’ in the world of 
shipping and the reserve shown by shipowners to innova
tions stemming from that notion, are well known to the 
authors. Therefore they have tried to work with accessories 
well known in shipbuilding and to avoid modern compo
nents as much as possible or restrict them to a minimum. 
The technical solutions can be divided into two groups:
a) conventional dispositions
b) non conventional dispositions. The main engines are not 
in line with the gearbox, but placed on a higher level.
a) Conventional dispositions
Under this head fall all technical concepts, whereby the 
main engines are being mounted in the lowest part of the 
engine room. In this case the shortening of the engine room 
is reached only by using shorter engines and gearboxes.
b) Non conventional dispositions
When the main engines are placed on a higher deck, the 
length of the engine room is determined in the first instance 
by the length of the main gearbox and the position of the 
thrust bearing. The 'engine room’ is transformed into a 
’gearbox room’.

The most important advantage of this disposition is the gain 
in cargohold. Other advantages of placing the engine room 
on deck are the simplified rectangular shape of the engine 
room; the engine room can be constructed as a prefabrica
ted section; the air trunks and the exhaust ducts can be 
constructed shorter and more simplified; the accessibility of 
the engine room will also be better.
The main disadvantage is in the field of power transmission 
which is restricted in power in case of bevel gears. The 
shifting of the centre point of gravity to a higher level is in 
principle a disadvantage, but can be sufficiently controlled 
by a corresponding adaptation of the design.

Noise and vibration can become a serious problem for the 
neighbouring superstructure. The solution demands an 
elastic mounting of the main engine and sound insulation. 
Further the coolingwater, fuel and lubrication systems 
should be adjusted. Founding the engines on a higher plat
form or on deck presents the designer with a serious pro
blem. The space needed on the deck for the engine room 
goes at the cost of the superstructure, which has to be built 
shorter and higher, whereby the stability must be taken into 
consideration again. For big ships this space problem 
should be rather small. The ship's dimensions have increa
sed of late, while the crew number and the room needed for 
them in the superstructure have remained almost constant. 
The tendency to build modern freighters with a square stern, 
consequently with a wide poop deck, is favourable to this 
space problem.
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3. ELABORATION OF THE ECONOMIC PART
3.1. The computer program
3.1.1. The origin
As mentioned in chapter 2.2 a computer was used for the 
calculation of the economic criteria for the different varia
tions. For this a program was demanded which simulates 
the journey of a ship.
Because of the intensive and at the same time flexible use of 
computers in the designing of ships it is not necessary to 
write a new program every time. An existing program can be 
adjusted to a given problem. In the present case a simula
tion program for the appreciation of standard and second
hand ships, written by Ir. G.J. Schepman, was used after 
corresponding adjustment.

fig. 5 Simulation Program (Flow Diagram)

3.1.2. Description
In fig 5 a fundamental fiow diagram of the adjusted program 
has been given. In order to be able to calculate the econo
mic results of a ship, it is necessary to determine the expen
ses and the freight earnings. In the present program the 
fixed cost (crew, insurance, maintenance and repair cost) is 
calculated for each ship on an annual basis. Next, the time 
spent in port, freight earnings and expenses (like the fuel 
cost) and the sailing time to the next port, are calculated for 
each port with the help of information placed at our disposal 
by the shipping company. By adding the results of all ports

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SPT
4a000_____ £8 580 49.140 49690 50230 50750 (m 3)LR.

fig. 6 Product Tanker, Results o f the Shortening o f the Engine 
Room (Alt. B \)

pertaining to one journey and after fixing the number of 
journeys per annum, the variable annual cost appears. 
Using the annual freight earnings and expenses -  obser
vant of the taxes (in this case based on the Dutch tax 
system) -  the cash flow’ after taxes can be calculated for 
the entire lifetime of the ship. The determination of the cash 
flow allows the calculation of the economic criteria. Because 
there exists a certain doubt about the level of the freight 
earnings that can be expected, the whole study has been 
based upon the data of a past year (1974). The economic 
criteria which are calculated in the program are the net 
present value’ NPV) and the 'internal rate of return’ (IRR). In 
this study only the last criterion has been used.
Summing up, it may be noted that the program described 
here is not a design program in the sense of designing and 
constructing, but a program which looks at a ship that has 
already been designed and which analyses the technical 
and economic results of the ship.

3.1.3. In and output data
The input data for the simulation program are surveyably 
divided into three groups, namely steering data, ship’s data 
and port data.
The forms made for the input data permit a unified and 
simple transfer of data from the shipping company, which of 
course, have a confidential character. The output data 
contain, besides the final results of the economic criteria, 
also the data which have served as a basis for their calcula
tion, e.g. the assumed building cost, maintenance and re
pair cost, quantities of cargo, assumed freight rates etc., 
and also a reproduction of all input data for the sake of 
verification.

3.2. Product tanker
3.2.1. Short description of the ship 
Because the shipyard Thyssen Nordseewerke in Emden 
was interested in the subject of this study and willing to 
co-operate, the data of the construction and building cost of 
a ship which, at that moment, was being designed at this 
shipyard, were adopted. It concerns a product tanker of
40.000 t.d.w. and a service speed of 15 knots.
This type of ship matched the original simulation program, 
which was written for bulk carriers of the same size, very 
well and, therefore, could be altered without many difficul
ties. Besides, the shipping company Van Ommeren in Rot
terdam was willing to supply the exploitation results of a 
similar ship. Surely a disadvantage of such a ship is that the 
advantages of a shorter engine room, in other words, a
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larger cargohold, cannot always be utilized for a product 
tanker. The ship has a t.d.w ./m 3 ratio of 0.83; according to 
the information of the shipping company the most current 
specific weights of the cargo’s lie between 0.7 and 0.8. In 
this case 0.7 has been used for the calculations. Further 
data of the ship are:

LPP
B
D
d
CB
Displacement
Deadweight
Cargohold
Power

190.00 m 
28.50 m 
15.00 m
11.25 m

0.81
51.000 tons 
41.400 tons
48.000 m3
13.380 HP (2 Pielstick

engines 12PC2-5V)

The building cost of the ship was estimated for the year 
1974 at hfl 50.000.000.-.

3.2.2. Short description o f the route
The route which was chosen is Rotterdam -  U.S. Gulf -  
Rotterdam. This route has a relative short sailing time as 
compared with the harbour time, this in contrast to the 
normal tankers, for which the ratio is different.
For the determination of the quantities of cargo it was assu
med that the cargo to be transported, amounts to 80%  of the 
maximum cargo capacity. This is also the case when there 
is an unlimited offer of cargo, as for this type of ship there are 
operational restrictions, e.g. it is not possible to pump diesel 
oil into a tank, which earlier contained heavy oil, unless this 
tank has been cleaned.

3.2.3. Representation and critical consideration o f the re
sults
For the calculation of the IRR-values the starting point was a 
matrix with on one side a variation of the length of the engine 
room, with steps of 0.8 m (equal to one frame distance), up 
till a maximum of 9.6 m and with on the other side assumed 
extra building cost, with steps of 1 % (hfl 500.000) up till a 
maximum of 10% (hfl 5.000.000)
Consequently 120 variations have been calculated for al
ternative Bi (fig 6). For alternative B2 (the lengthening of the 
ship by means of corresponding extra investments), the 
IRR-values have been calculated for steps of 1 m up till

12 m of lengthening, in other words, another 120 cases for 
the same type of ship (fig 7). When the shortenings of the 
engine room, respectivily the lengthenings of the ship, are 
marked down on the horizontal co-ordinate, it is possible to 
parallelly mark down the corresponding cargohold in cubic 
metres. In the calculations the maximum freight rates were 
used in order to start with the most favourable case. 
When observing the diagrams thus created, it can be noti
ced that the curves of constant IRR-values are running 
rather flatly, which means that the area in which the shorte
ning of the engine room or the lengthening of the ship might 
give a higher IRR-value, is rather small. The fact is that this 
is the area situated below the curve of constant IRR that 
goes through the zero point of the co-ordinate system (in fig 
6 and 7, the chain line). For instance, for an assumed large 
shortening of the engine room of 11 frames (from 33 to 22), 
according to fig 6, resulting in an enlargement of the cargo
hold of the ship from 48.000 m3 to 51.000 m3, the extra 
investment should not amount to more than hfl 2.6 million in 
order to remain economic. A first rough estimation by the 
shipyard for the extra cost of mounting the main engines on 
deck and transmitting the power through bevel gears, ad
ded up to an amount of about hfl 2.0 million, whereby 
possible not yet everything had been taken into account. 
Noticeable, however, is that for alternative B2 (the lengthe
ning of the ship), the curves of constant IRR-values are 
running just as flatly. By means of an approximation method 
it was calculated that for every metre of ship lengthening
49.2 tons of steel are needed. For the year 1974 the cost per 
ton of steel for the lengthening of a ship that is not yet under 
construction, has been put at hfl 2.500.-.
With a view to comparing the four alternatives Ao, A 1, B 1 and 
B2 , a decision diagram (fig 8) was drawn up, in the way 
described in chapter 2.1.

IRR (%>)

27

ABK

fig. 7 Product Tanker, Results o f the lengthening o f the ship (Alt. 82)

fig. 8 Product tanker, Decision Diagram IRR =  F (LR, A BK)

From this diagram it appears that alternative A 1 (the shorte
ning of the ship) is less favourable than the basic ship. The 
alternative B 1 (shortening of the engine room in favour of the 
cargohold) results in only a very small higher IRR-value 
than the basic ship. The justifiability of extra building cost 
and complications therefore seems to be doubtful. The con
clusion may be that refined novelties, which bring along 
considerable extra cost, show small favourable prospects 
for a product tanker, given the assumed ratio of costs. 
Only the lengthening of the ship (alternative B2 ) seems 
to be profitable under these circumstances, be it that 
these profits are not impressive either. In addition to this, 
it should not be forgotten that certain extra operating 
cost caused by the larger ship’s length (e.g. higher cost in

A B K  , 
(HFL x lO6 )
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harbour), have not been taken into account.
To ascertain whether the results shown here, are only valid 
for the product tanker or that they have a general character, 
a second, totally different, type of ship has been involved in 
the study. For this purpose we chose a fast freighter, with 
better paid cargo.
When it is assumed that the freight rates of the product 
tanker amount to maximum hfl 40 and minimum hfl 30 per 
ton, the average values for the said freighter vary between 
180 and 140 hfI/ton.

3.3 The fast freighter
3.3.1. Short description o f the ship 
It concerns a 9.200 t.d.w. and 21 KN ship of the Trident’ 
class. The specifications of this ship have kindly been pla
ced at our disposal by the ’Koninklijke Nederlandse Stoom- 
vaart Maatschappij (K.N.S.M.) shipping company at Am
sterdam [3],

In these ships the engine room is situated at 2/3 of the 
length, equipped with slow running diesels. The propulsion 
power is 16.000 HP. For the present situation this value lies 
just within the maximum power that can be transmitted by 
four bevel gears.
Further data of the ship are:

LPP 155.40 m
B 23.30 m
D 12.50 m 

8.26 md
CB 0.57
Displacement 17.685 tons
Deadweight 9.165 tons
Cargohold 16.700 m3
Power 16.000 HP (1 Schelde/

Sulzer engine 8 RND 76)

The building cost, converted to 1974, amounts to hfl 
64.200.000.-.

3.3.2. Short description o f the route 
The ships of the 'Trident’-class maintain a regular service 
between Western Europe and South America , whereby in 
Western Europe as well as in South America various ports 
are touched at.
The cargo is highly multifarious and is characterized by a 
relatively high stowage factor (about 80 m3 per ton).
In so far extra cargohold would be welcome. The cargo 
offer, however, varies considerably and the ships are sel
dom loaded to capacity, neither in terms of cargo space, nor 
in those of deadweight. This could be a matter of consider
ation as regards the necessity and the utility of the extra 
cargohold. However, it is not the object of this study to find 
the optimum results for a certain type of ship on a certain 
route, but to make a comparison between alternatives with 
different possibilities. Because of these considerations it 
was decided, in agreement with the shipping company, to 
assume the same loading degree for all ships, even when 
they have different cargoholds.
The computer program had to be adjusted because of the 
high speed of the ship, the smaller block co-efficient and the 
addition of the loading and discharging cost.
Of course the costs are divided and registered differently

with each shipping company, which either necessitates an 
adaptation of the program or feeding the computer with 
incomplete input data.

3.3.3. Critical consideration o f the results 
Just like in the case of the product tanker, the results have 
been calculated and graphically displayed. Variations in 
engine room length up till 12 frame distances of 0.8 m each,
i.e. till 9.6 m, and up till 6%  of the building cost have been 
run through the computer (fig 9). Thus 72 variations have 
been calculated for alternative Bi (the shortening of the 
engine room). The same was done for alternative B2 (the 
lengthening of the ship) (fig 10).
The starting point for the weight calculation has been an 
extra steel weight of 31.6 tons per metre of lengthening. 
Because of the complexity of this type of ship the cost per 
ton of steel was estimated at hfl 3.000.- for 1974.
For the freighter a total of 144 variations has been calcula
ted.
In both cases the curves of constant IRR show a steeper 
tendency, totally different from the product tanker. Here it is 
really worth while to try and shorten the engine room or 
lengthen the ship.

Looking at the curve of constant IRR that goes through the 
zero point of the co-ordinate system and that can be regar
ded as a boundary line, it shows that e.g. for a shortening of 
only two frame distances extra cost up to 5%  of the total 
building cost (in this case hfl 3.1 million) can be afforded. 
Everything below this amount is profitable. Two frame dis
tances should not be too difficult to achieve.
So for this type of ship it is worth while to strive after shorte
ning the engine room by using well thought out construc

3.1 x 1 0 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SPT
16700 17070 17440 17810 18190 18560 lR (m » )

fig. 9 Fast Freighter, Results o f the Shortening o f the Engine Room 
(Alt. B \)

17000 USOO *18000 18500 19000 19500 LR (mJ)

fig. 10 Fast Freighter, Results o f the lengthening o f the ship (Alt. B 2)
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tions and new technical solutions. Finally to compare the 
four alternatives A i, A2 and Bi, B2 , it is necessary to draw up 
a decision diagram, the same way it was done for the 
product tanker. This will be done in chapter 5, in accordance 
with the technical possibilities discussed in chapter 4.

4. ELABORATION OF THE TECHNICAL PART
It is nothing new that a low speed diesel requires more room 
than a medium speed engine including the gearbox.
Still, even nowadays there are weighty reasons for choos
ing the traditional low speed diesel. The number and the 
size of the cylinders can play an i mportant role in this choise. 
In the scope of this study the differences between these two 
types of engines are supposed to be known and have there
fore been left out of consideration.

L = 15 925 mm 
G = 553 000 kg 
P = 7,83 Mio. HFL

Fig. 11 Main Engine 8 RN D76, Fast Freighter

The first part of this study has made it clear that the length of 
the engine room, expressed in the number of frames it 
occupies, plays a smaller part in the total efficiency of a 
product tanker (fig 6) than it does in the case of the fast 
freighter (fig 9). For these reasons it should now be exami
ned what possibilities there are for the disposition of the 
propulsion plant and how they influence the engine room 
length of the fast freighter chosen as an example.
The engine room, in the way it was built (fig 11), has a
16.000 HP main engine installed (Schelde/Sulzer 8 RND 
76), which takes up a length of 22 frames. Renouncing the 
use of gas turbines, only a single medium speed diesel with 
the same power or two engines with about 8.000 HP each, 
can be considered as substitutes.
In order to make a proper comparison, Pielstick engines of 
the type 16 PC 3V with about 16.000 HP at 470 rev/min and 
of the type 12 PC 2-5V with 7.800 HP at 520 rev/min, have 
been chosen.
The mounting of the engines can be conventional, in other 
words, engine and gearbox in the sequence: engine -  gear
box -  propeller shaft, with propeller shaft and crank shaft in 
one line or not, or with the engine side by side with or above 
the propeller shaft. But also non conventional dispositions, 
whereby the engines are placed on deck, have been taken 
into consideration.

4.1. Plants with one engine
The main engine 16 PC 3V needs a reduction gearbox to 
reduce the number of revolutions of the engine (470 
rev/min) to the number of revolutions of the propeller (120 
rev/min).

For co-axial gearboxes both a planetary gearbox and a 
two-stage gearbox would be suitable. In fig 12 the last type 
is shown, more precisely the gearbox GUT 975 ’ (from the 
building program of Lohmann und Stolterfoht AG in Witten). 
The characteristic of this gearbox is that the power trans
mission is branched out in two ways. Therefore, the main 
wheel is driven by two pinions, with an axial distance of 975. 
The Spiroflex-coupling between engine and gearbox can
not be engaged or disengaged but is highly flexible.
The propulsion plant has a weight of 178 tons and requires 
an engine room length of 13.510 mm. As shown in fig 12, 
this would allow a shortening of the engine room by 8 
frames.
Before proceeding, we must point out that in the given 
representations the superstructure of the ship has not been
L = 13 51 0 mm
G = 178 000 kg l;
P = 3,89 Mio. HFL

fig. 12 Main Engine 16 PC 3V, Coaxial Gearbox GUT 975

altered so as to enable the construction of more hatches to 
give access to the extra cargohold. Of course this would not 
be neglected in a new design; here, however, it simplifies 
the comparison.
The same main engine can also be coupled to a gearbox 
with superimposed shafts. This plant can be built about 600 
mm shorter only, at approximately the same weight.
This is less than one frame distance and consequently 
offers practically no advantage as far as the engine room 
length is concerned. Although it is true that this solution is 
about 10% cheaper, it requires at the same time more extra 
cost for the engine foundation.

It is obvious to investigate the question whether an engine 
situated above the propeller shaft, leads to a shorter engine 
room (fig. 13). For this a gearbox with a large vertical dis
tance between the propeller shaft and the crank shaft of the 
engine was designed, which transmits the power through an 
intermediate wheel.'
Indeed the propulsion plant is about 1.000 mm shorter now, 
which will lead to a reduction of the engine room by 9 
frames.

4.2 Plants with two engines
The concerted action of two main engines, driving together 
one propeller, used to give rise to many problems, espe
cially as regards vibration. By now, however, methods have 
been found to control these problems more and more. 
Therefore it seems justified to include plants with two engi
nes in this study. Besides, they bring considerable advanta
ges as regards reliability and manoeuverability. Two diesel
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fig. 14 Main Engine2 x 12 PC2-5V, Double Gearbox GVA 1875 C

engines of the type 12 PC2-5V are connected by a double 
gearbox of the type GVA 1875 C. The main wheel of this 
gearbox is driven by two pinions with an axial distance of 
1875 mm, which are directly driven by the engines by way of 
switchable Pneumaflex couplings.
A propulsion plant built this way, turns out to be relatively 
short, 9.330 mm (fig. 14). This leads to a shortening of the 
engine room by 12 frames.
Changing the order of the disposition, i.e. both engines 
mounted backside foremost and parallel to the propeller 
shaft, would yield a further shortening of 750 mm only with, 
apart from that, the same weight of the elements, increased 
by the part of the propeller shaft between the two engines. 
This small difference will probably offer no sufficient com
pensation for the disadvantage of the bad accessibility 
to the engines and to the bearings of the propeller shaft.

The disposition with two engines mounted backside fore
most, placed on a higher level and connected by a heavy 
double gearbox, is completely out of question.
Although the length of the engine room would be about 
750 mm shorter, the extra cost for this disposition is too 
high. Besides, the extra cost of mounting the engines has 
not been taken into account.
A non conventional disposition, however, could be interes
ting in view of an ultimate shortening of the engine room (fig 
15). Here the two engines are situated on deck. Each of 
them transmits its power through two bevel gears and verti
cal shafts to a collecting gearbox, which is situated on the

floor of the engine room and forms the connection with the 
propeller shaft.
Leaving out of consideration all problems connected with 
such a disposition (room for auxiliaries, vibrations, noise 
insulation, cooling water supply) for a moment, the consi
derable gain of extra cargohold by the enormous shortening 
of the engine room by 16 frames is remarkable.
On the other hand, however, this disposition entails an 
enormous amount of extra cost, which already finds ex
pression in the weight of the plant itself in a region of 210 
tons. Of course, the many elements that contribute to the 
power transmission and the decrease in efficiency they 
cause, should also be taken into account. Therefore, this 
solution should be seen as a border-line solution, which 
demands special separate consideration.

L = 5 1 55mm

fig. 15 Main Engine 2 x 12 PC 2-5V, Bevel Gears and Double 
Gearbox GVA 1875 C
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fig. 16 Comparison o f Propulsion Plants

In the table (fig 16) the various disposition of the main 
engine have been summed up. There it shows that the 
alternative mentioned in position 3 offers no advantage over 
position 2, neither do positions 6 and 7 over position 5. 
Therefore, they have not further been considered in the 
decision diagram.

5. TOTAL RESULTS AND FINAL CONCLUSIONS
The diagram for the shortening of the engine room (fig 9) is 
now completed with the data from the table (fig 16); this is 
shown in fig 17. The plants with the symbols B 1 .0 , B 1.1 , B 1.2 

and B 1.3 obtain a certain IRR-value, which can be fed into 
the decision diagram (fig 18). At this point a new basic 
alternative was chosen, namely B i.J instead of Ao. This was
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fig. 11 Fast Freighter, Results o f the Shortening o f the Engine 
Room (B \)
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fig. 18 Fast Freighter, Decision Diagram IR R =F (LR, BK)
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done because all plants with a medium speed diesel 
demand lower building cost than the low speed diesel of the 
basic ship. As a result of this the alternatives would show a 
negative cost, i.e. savings instead of higher building cost. 
In the diagram (fig 16) the curves of constant IRR-value 
should be extrapolated downwards or a new diagram 
should be calculated and drawn up. However, this is not 
necessary, because the problem of comparing slow speed 
diesels with medium speed diesels is not really in discus
sion here.
Sooner different plants with medium speed diesels should 
be compared one with another. For this reason alternative 
Bi.o was equalized with alternative Ao and taken as basic 
alternative.
Although by doing so the building cost of the ship would 
change in an absolute sense, the proportions would hardly 
change: an advantage of the method used. In the diagrams 
(fig 17 and 18) only the differences in extra building cost and 
savings in frame distances compared to alternative B1 .0  

have been inserted. Furthermore, alternative Ai (shortenine 
ship) has no longer been taken into consideration, because 
it already appeared to be the worst alternative in the study 
on the product tanker.
Under these conditions we arrive with the help of fig 18 at 
the following conclusions:
Although it is true that alternative B 1.1 is only slightly more 
expensive, the IRR-value has also increased but little. Be
sides, in the diagram the point Bi .1 is situated below the line 
B2 , which means that the lengthening of the ship is more 
favourable at the same amount of extra cost.
Alternative B 1.2 clearly proves to be better than the basic 
ship. It has a higher IRR-value and needs no extra cost for 
the propulsion plant itself. So it is clear that also for this 
power range a plant with two engines is a good solution for a 
single-screwed ship.
Differences in cost of foundation and other costs between 
plants with one or two engines, however, have not yet been 
taken into consideration in this study.
The non conventional solution B 1 .3 shows the highest IRR-

value, although it demands relatively high building cost and 
with that, it gets very close to the line B2 for the lengthening 
of the ship. Besides the extra cost for altering the super
structure, the sound insulation and longer piping have not 
been taken into consideration for this alternative. On the 
other hand, some extra building and operating costs for the 
lengthening of the ship have neither been taken into ac
count.
In general it can be observed with regard to this research 
that it was undertaken to demonstrate with the help of 
examples that and how these problems are open to a sys- ■ 
tematical approach. The numerical results achieved have 
no absolute value, because they can very considerably 
depending on the market situation and the route, but also on 
type of ship and propulsion plant. It will therefore, be neces
sary to draw up decision diagrams like these and by this 
method for definite cases on the basis of concrete input 
data. It would thus be possible to give information about new 
room and weight saving gearboxes and propulsion plants.
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Nederland! Let op u Saeck*
door prof. ir. W. LANGERAAR** schout bij nacht b.d.

De geschiedenis van ons vaderland 
heeft meer donkere tijden gekend en in 
de laatste helft van de zestiende eeuw 
met name, was meerdere malen het 
voortbestaan van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden in de waag
schaal. Het is uit die periode dat de 
hartverheffende liederen stammen die 
door Valerius werden geschreven of 
bijeengebracht en waarvan ik er één 
heb gekozen om ons ook vandaag 
weer als leidraad te dienen. Het is een 
lied waarin men zich, net als wij heden 
ten dage, afvraagt wat de vaderen 
hebben bereikt en wat thans dreigt ver
loren te gaan. Laat mij u het eerste en 
derde couplet van het betreffende lied 
voorlezen:

O, Nederland! Let op u Saeck,
Op dat nu in den hoeck niet raeck, 
De tyt en stont is daer,
V vrijheyt die voorwaer
V ouders hebben dier gecocht 
Met goet en bloet en leven,
Want sy werd nu gantsch en t ’ eene-
mael gesocht
Tot niet te zyn verdreven.

Beschut, beschermt, bewaerd u land, 
Let op het Spaensch bedrog,
Ey laet niet nemen uyt u hant
V Previlegien toch:
Maer thoont u e lck een man vol moet, 
In 't houden van u wetten,
Boven al d ient God, en valt hem steets 
te voet,
Dat hy op u mach letten.

Pas op uw zaken, Nederland, laat u 
niet in de hoek drukken, beschermt uw 
land en laat u zich uw voorrechten niet 
afnemen. Op velerlei terrein zijn deze 
waarschuwingen ook vandaag weer 
van kracht en zeker niet in de laatste 
plaats voor de Nederlandse maritieme 
industrie die in deze presentatie wat 
meer in het middelpunt zal worden ge
plaatst.
Het zijn de Nederlandse scheepsbouw 
en scheepvaart, alsmede de toeleve
rende en dienstverlenende bedrijven 
die enerzijds gevoelig reageren op de 
arbeidssituatie in ons land en tevens 
de volledige druk te verwerken krijgen 
van de ongunstige economische situa
tie in grote delen van de wereld. Daar 
komt nog bij dat het algemene publiek

in Nederland bitter weinig weet van de 
grote belangen die voor ons land ver
bonden zijn aan het vrije gebruik van 
de zee en op welke wijze onze bijzon
dere ligging in Europa op die belangen 
nog extra de nadruk legt.
Het is alsof onze grote maritieme histo
rie een soort tegenzin heeft gescha
pen tegen alles wat maritiem is. De 
sterk continentale instelling doet 
daatbij de ogen sluiten voor het feit dat 
ons land zowel voor zijn export als voor 
zijn import voor een zeer groot ge
deelte van maritiem transport afhanke
lijk is. De ervaringen opgedaan in twee 
wereldoorlogen hebben weinig ge
daan om de -  op deze instelling stoe
lende -  beperkte gezichtskring per
manent te verwijden.
Marine en koopvaardij blijven, hetzij 
dankbare bezuinigingsobjecten, dan 
wel een bedrijfstak waarvan de beoe
fenaars bij het grote publiek in een 
minder gunstig daglicht staan. Om 
meer dan één reden zal het daarom 
moeilijk zijn een ombuiging ten goede 
te verwezelijken in de -  weinig be
kende en onbeminde -  Nederlandse 
zeegaande activiteiten. Maar het is wel 
zeker dat een goede en gerichte voor
lichting over een zeer breed front van 
het grootste belang is.
Welke zijn nu de nationale en interna
tionale omstandigheden en ontwikke
lingen die hun invloed op de Neder
landse maritieme activiteiten hebben 
uitgeoefend en de toekomstige ont
plooiing ervan kunnen sturen, bevor
deren of tegenwerken? Laten wij ons 
beperken en vandaag slechts enkele 
saillante punten beschouwen die ons 
mogelijk aanduidingen kunnen geven 
om tot een maritiem réveil, een nieuwe 
maritieme krachtsontplooiing, te gera
ken.
Als wij enkele van de parameters 
noemen die wij summier willen be
spreken, dan dienen wij van te voren 
vast te stellen dat de te maken keuze 
min of meer arbitrair zal zijn; dat er nog 
vele andere omstandigheden en ont
wikkelingen zijn aan te wijzen die ook, 
hetzij direct dan wel indirect, het reilen 
en zeilen van de Nederlandse mari
tieme industrie beïnvloeden. Tenslotte 
wil ik duidelijk stellen dat ik hier slechts 
mijn persoonlijke mening zal weerge
ven. Laten wij ons voor vandaag dan

beperken tot de volgende vier onder
werpen:
1e de energieproblematiek
2e de werkgelegenheid
3e de internationale ontwikkelingen
en
4e de maritieme research.
Laten wij daarbij nagaan op welke 
wijze deze zaken op het Nederlandse 
maritieme doen en laten van invloed 
zijn geweest, dan wel op dit moment 
nog zijn of zouden kunnen worden.

De energieproblematiek
De Nederlandse maritieme industrie is 
op meer dan één manier betrokken bij 
de vraagstukken die zich voordoen 
rondom de energie. Onze maritieme 
activiteiten zijn niet alleen getroffen 
door de gevolgen die het OPEC olie- 
embargo heeft gehad voor de wereld
economie en het -  mede daardoor -  
versnelde aan de dag treden van het 
VLCC tonnageoverschot, maar onze 
industrie is ook ten nauwste betrokken 
bij de snelle wijzigingen die zich thans 
voordoen in het transportpatroon, zo
wel qua vervoersstromen, alsook voor 
wat betreft de transportmiddelen. Een 
belangrijke rol wordt daarin gespeeld 
door het energietransport.
Niet alleen van wege de Nederlandse 
maritieme activiteiten, maar ten be
hoeve van de gehele mondiale indus
triële inspanning is het van eminent 
belang dat voor een aantal energie
vraagstukken oplossingen worden ge
vonden. Hierbij dienen wij van een 
aantal basisgegevens uit te gaan.

Eén daarvan is dat de totale wereld
vraag naar energie in het jaar 2020 
tussen drie en vier maal zo groot zal 
zijn als het huidige verbruik. En dat jaar 
is niet zo ver meer weg. De man die in 
dat jaar Bevelhebber der Zeestrijd- 
krachten zal zijn, treedt over een jaar 
of vijf als adelborst aan op het Konink
lijk Instituut voor de Marine.
Een dergelijk sterk gestegen verbruik 
zal alleen dan opgevangen kunnen 
worden als krachtige en succesvolle 
maatregelen worden getroffen om de 
doeltreffendheid te verbeteren waar-
‘ Voordracht gehouden op de Algemene 
Vergadering van de Vereniging van Marine 
Officieren op 25 mei 1978 
** Directeur Nederlands Maritiem Instituut
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mede energie wordt aangeboden en 
verbruikt. Maar zelfs met zeer harde 
regulerende en bezuinigende maatre
gelen zullen ook alternatieve energie
bronnen onder zware druk komen te 
staan. Hoewel er een zekere inertiële 
voorkeur zal blijven bestaan voor het 
gebruik van olie, zolang nog beschik
baar, zullen aanvullende bronnen in 
steeds toenemende mate aan de 
energievoorziening gaan deelnemen 
en die te zijner tijd moeten gaan over
nemen. Olie zal nog tot omstreeks 
1990 in toenemende mate en daarna 
in afnemende mate worden gebruikt, 
zij het dat het vervoer van petrochemi
sche producten relatief in sterker mate 
zal toenemen dan het vervoer van 
ruwe olie, met alle gevolgen voor de 
inrichting en grootte van de carriers. 
De exploitatie van zeer diepe offshore 
en polaire bronnen zal slechts zeer 
gedeeltelijk aan de toenemende vraag 
kunnen voldoen, nog daargelaten dat 
deze onconventionele olieëxploitatie 
technieken vereist die nog slechts ten 
dele zijn ontwikkeld. Na 1990 zal de 
intredende afname van het gebruik 
van olie door andere energiebronnen 
moeten worden gevuld.
Kolen zullen omstreeks 2020 onge

veer vijf maal zoveel energie leveren 
als heden het geval is. Het zeetrans
port ervan zal nog verschillende ont
wikkelingen vergen, evenals het ver
laden en het gebruik (kolenslush bij 
voorbeeld). Natuurlijk gas (aardgas) 
zal -  bij nagenoeg gelijkblijvend ge
bruik -  voor nog tenminste 50 jaar een 
deel van de energiebehoefte kunnen 
bevredigen.

Maar wat ook de bijdragen van de ver
schillende fossiele energiebronnen 
zullen zijn, het verbruik in 2020 is 
slechts te dekken door een aanmerke
lijke bijdrage van nucleaire energie. 
Bovendien moeten aan het begin van 
de 21 e eeuw een aantal -  thans nog 
als onconventioneel beschouwde -  
additionele energiebronnen belang
rijke bijdragen in het energieaanbod 
gaan leveren. Hierbij moet worden ge
dacht aan energie die bij voortduring 
door de zon in verschillende verschij
ningsvormen wordt geleverd, zoals: 
warmte, wind golven, hout, water
kracht en temperatuurverschillen. 
Maar wij kunnen ook denken aan 
energie die afkomstig is van de mas
sawerking van zon en maan, zoals de 
getijdenenergie en ten slotte aan de 
energie die sinds de schepping in het

inwendige van de aarde als geother
mische energie is opgeslagen.

Voor de Nederlandse maritieme indus
trie is het daarbij bovendien van groot 
belang dat een deel van de toekom
stige energiebronnen niet door de 
mens kunnen worden gecontroleerd, 
althans voor wat betreft het moment 
waarop al dan niet energie wordt gele
verd. Dit houdt in de noodzaak van 
opslag en transport anders dan door 
de electriciteitskabel. Het transport 
van vloeibaar gemaakt aardgas met 
speciaal daarvoor ingerichte tankers is 
een reeds in de praktijk gebracht voor
beeld, dat echter zijn uiteindelijke vorm 
nog niet heeft bereikt. De opslag en het 
transport van energie afkomstig van 
wind, golven of getijden zal nog veel 
studie en technologische ontwikkelin
gen vereisen, doch er kan reeds wor
den gedacht aan de problemen die het 
zeetransport van vloeibare waterstof 
met zich zal brengen. Het zijn dit soort 
problemen waarop met vrucht kan 
worden geanticipeerd.
In dit verband kan ook worden gedacht 
aan de voortschrijdende pijpleiding- 
technologie en de invloed die grotere 
pijpleidingen, gelegd op grotere diepte 
en over grotere afstanden, zullen kun
nen hebben op het transport per tanker 
van olie, vloeibaar gas, kolenslush, 
vloeibare houtpulp enz. Hoewel een 
pijpleiding de beperking heeft slechts 
uitsluitend transport van A naar B (on
omkeerbaar) te verzorgen en ook mi
lieubescherming om bijzondere voor
zieningen zal vragen, lijkt het toch van 
groot belang diepgaand op dit toe- 
komstprobleem te studeren, aange
zien de ratio bouw tankers: bouw pij- 
penleggers daar aanmerkelijk door 
zou kunnen worden gewijzigd. Voorlo
pig nog zijn de transportkosten per 
tonmijl het laagst bij gebruik van 
VLCC's, doch in hoeverre dit ook in de 
toekomst zo zal blijven, gezien een 
aantal recente gebeurtenissen, even
eens onderwerp van studie dienen te 
zijn.
Ten slotte is er het feit van onze eigen 
Groningse gasbel. In het document ge
titeld:
'Plan van Gasafzet 1975’, met als on
dertitel:
De Plaats van het Aardgas in de toe

komstige Nederlandse Energievoor
ziening', welke publikatie is gebaseerd 
op een lezing van de algemeen com
mercieel directeur van de N.V. Neder
landse Gasunie, gehouden op 2 okto

ber 1975, staat in de allerlaatste ali
nea’s:
'Willen we het aardgas de komende 25 
jaar zijn belangrijke rol in de Neder
landse energievoorziening blijvend la
ten spelen, dan ziet het beleid er kort 
samengevat als volgt uit:
-  zo lang mogelijk voortzetten van de 
gasvoorziening
-  binnen het (beperkte) beschikbare 
aanbod prioriteiten bepalen in de af
zetmarkt, waarbij voorrang zal worden 
gegeven aan het kleinverbruik en 
hoogwaardige industriële toepassin
gen
-  een prijsbeleid te volgen dat moge
lijk maakt:
een actieve inkooppolitiek ter verkrij
ging van additionele reserves te voe
ren; een verstandig en zuinig gebruik 
van aardgas te stimuleren’.

Deze zeer tot de verbeelding spre
kende richtlijnen in aanmerking ne
mend, komt het mij voor dat de huidige 
situatie met betrekking tot de winning, 
het inlands gebruik, de import en de 
export van aardgas enige nadere be
schouwing verdient, mede met het oog 
op de Nederlandse maritieme activitei
ten.
Op dit moment is de situatie ruwweg 
als volgt:
De totale winning in 1978 bedraagt 
110 milliard m 3, waarvan voor inlands 
gebruik 55 milliard m3, terwijl de an
dere helft voor de export is bestemd. 
Teneinde verder aan de groeiende 
binnenlandse behoefte op redelijke 
voorwaarden te kunnen blijven vol
doen, voorziet de Nederlandse Gasu
nie in het Plan van Gasafzet voor de 
periode van 1978 tot het jaar 2000 een 
totaal van nog ca 450 milliard m3 te 
moeten invoeren. Het medio oktober 
1977 door de Gasunie afgesloten le
veringscontract met Sonatrach (de Al
gerijnse Staatsmaatschappij) dat een 
jaarlijkse levering van 4 milliard m3 
voorziet in de periode van 1985 tot 
2000, kan derhalve niet in de import- 
behoefte voorzien.

Tegelijkertijd heeft -  hoewel sterk af
nemend -  tussen 1978 en 1994 nog 
een export van Nederlands gas plaats 
van ca 635 milliard m3. Er zijn daarom 
verschillende redenen om het Plan 
van Gasafzet opnieuw te bezien, te
neinde de druk op de Nederlandse 
aardgasreserves te verlichten.
In de eerste plaats zou door een ver
sterkte import het tekort kunnen wor
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den opgevangen dat op de binnen
landse markt wordt voorzien. In de 
tweede plaats zou het overweging 
verdienen na te gaan of de import van 
nog meer gas mogelijk zou zijn ten
einde op die manier aan onze con
tractuele exportverplichtingen te kun
nen voldoen zonder de daarvoor be
nodigde kubieke meters aan de eigen 
Nederlandse reserves te behoeven 
onttrekken.
Een sterk vergrote import zou -  be
halve het beschermen van de eigen 
reserves tot ver in de 21e eeuw -  het 
grote voordeel hebben arbeidsplaat- 
senverruimend te werken. Van een 
maritiem industrieel standpunt uit ge
zien zou de aantrekkelijkheid liggen in

de stimulering van de bouw in Neder
land van conventionele of verder ont
wikkelde gastankers, tezamen met de 
daaraan verbonden scheepvaartacti- 
viteiten. In hoeverre een sterk vergroot 
gasterminal de bouw van kunstmatige 
eilanden gewenst zou maken wordt 
slechts terzijde aangestipt. Wat bo
vendien niet buiten beschouwing mag 
worden gelaten is de eminente ligging 
van de grootste haven tec wereld en de 
uiterst belangrijke rol die Rotterdam 
zou kunnen vervullen bij de doorvoer 
van gas naar een achterland dat even
eens aan deze vorm van energie nog 
toenemend behoefte zal krijgen. 
Zonder op enige volledigheid te kun
nen bogen meen ik te mogen stellen

dat Nederland op zijn zaak dient te 
letten voor wat betreft het totaal van de 
energieproblematiek, al ware het 
slechts omdat een aantal facetten 
daarvan voor de maritieme activiteiten 
en ontplooiing belangrijke bijdragen 
zullen kunnen leveren. In wezen ech
ter is het een probleem dat onze wel
vaart en ons welzijn rechtstreeks 
raakt.

De werkgelegenheid
Hier meer dan waar ook zal een waak
zaam oog nodig blijven opdat niet met 
het badwater van de herstructurering 
ook het maritiem industriële kind van 
de rekening wordt weggegooid. De 
Nederlandse industrie, en zeer zeker 
ook de maritieme industrie, is sterk 
verweven met het buitenland. Het is 
met name de concurrentie in de 
scheepsbouw die ons vanuit het bui
tenland belaagt. Naast de heilzame in
vloed die van een gezonder wordende 
wereldeconomie op onze maritieme 
industrie kan uitgaan, zal dan ook bo
vendien onze cuncurrentiepositie een 
zodanige moeten worden dat onze re
ders en werven in het internationale 
spel van vraag en aanbod op redelijke 
wijze aan hun trekken kunnen komen. 
Dat betekent, behalve de conceptie 
en bouw van onconventionele voer
tuigen en constructies, of het leve
ren van spectaculaire diensten, ook 
een redelijk kostenniveau en een re
delijke levertijd.
De Nederlandse scheepsbouw maakt 
thans een diep ingrijpend sanerings- 
en herstructureringsproces door. Dit 
gaat helaas met bedrijfssluitingen en 
kapitaalsvernietiging gepaard. Met 
name gaat het hier om scheefge
groeide kostenverhoudingen en een 
verzwakte structuur aan te pakken, 
zoals minister Lubbers op 21 maart 
1977 in zijn rede ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van het Centraal 
Instituut voor Industrieontwikkeling 
opmerkte. De toenmalige bewinds
man gaf daartoe wel een aantal wegen 
aan, maar eindigde met de zindsnede: 
’Of die balans met betrekking tot de 
concurrentiepositie van het bedrijfsle
ven in totaal positief kan uitvallen, 
hangt af van de bereidheid de kosten 
van de selectiviteit in de groei in min
dering te brengen op de loonkoste
nontwikkeling. Dit kan onder meer 
door een drempel in het prijscompen- 
satiemechanisme’.
De twijfel aan de bereidheid die uit 
deze woorden spreekt is begrijpelijk.
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Wie het ageren van de vakbeweging 
onder het vorige kabinet heeft gevolgd 
en dan in verbazing de reacties van 
diezelfde vakbeweging aanhoort op de 
steunmaatregelen van de huidige re
gering voor de scheepsbouw, die be
grijpt dat van de vakbond, als politiek 
instrument, helaas weinig steun is te 
verwachten voor maatregelen die het 
ledental zouden kunnen aantasten.

Ten slotte wil het mij voorkomen dat op 
enkele punten een revaluatie van de 
werkgelegenheid in de scheepsbouw 
gewenst is. De bouw van gastankers 
noemde ik reeds eerder. Een meer 
geïntegreerd acquisitiebeleid ware 
eveneens te overwegen. Met name in 
het buitenland moet vaak worden op
gebokst tegen niet-Nederlandse ac- 
quisitieteams die zijn samengesteld uit 
technische experts, economen, finan
ciers en overheidsvertegenwoordi
gers, die ter plaatse kunnen evalue
ren, besluiten, leningen verstrekken 
en in het algemeen hun land kunnen 
commiteren. Het niet, of zelden, uit
zenden van Nederlandse acquisitie- 
teams van een dergelijke brede sa
menstelling heeft onze industrie reeds 
orders gekost.
Inderdaad, de werkgelegenheidssitua
tie in de Nederlandse maritieme indus
trie is er slecht aan toe. Maar er zijn 
mogelijkheden tot verbetering; de si
tuatie is niet hopeloos. Het is immers 
niet onze maritieme historie die ons 
een zeker recht’ zou geven op het be
zet houden van een deel van de wereld 
maritieme bedrijvigheid, maar daaren
tegen onze grote kennis en ervaring op 
menig gebied van de scheepsbouw, 
de scheepvaart, de waterbouw, de 
zeemijnbouw, als ook op het gebied 
van het maritiem onderzoekwerk, die 
het verloren gaan van deze bedrijfs
takken in Nederland tot een ernstig 
verlies zouden bestempelen voor het 
wereldniveau van maritieme kennis 
en kunde. Ook om die reden hebben 
wij de plicht het mogelijke te doen om 
tezamen vanuit dit dal te geraken tot 
een situatie waar het Nederlandse 
maritieme bedrijfsleven op een ge
zonde wijze kan bijdragen tot activi
teiten van maatschappelijk belang.

De internationale ontwikkelingen
Tientallen jaren eerder dan men ten 
tijde van de Tweede Zeerechtconfe- 
rentie in 1958 te Genève heeft ge
dacht, is een derde zeerechtconferen- 
tie nodig gebleken. Het was met name

de toenmalige ambassadeur van Mal
ta, Arvid Pardo, die reeds in 1967 in de 
Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties, met zijn opzienbarende 
rede de stoot gaf die leidde tot de in
stelling van de z.g. Sea Bed Commit- 
tee, welk comité ten slotte werd belast 
met de voorbereiding van de Derde 
Zeerechtconferentie. Deze startte in 
1973 te Caracas en gaat nog steeds 
door. De zevende zitting ervan is op dit 
moment {mei 1978) te Genève aan de 
gang.
Het zou mij ver buiten het bestek van 
deze presentatie voeren wanneer ik op 
alle problemen die in deze zeerecht
conferentie worden aangesneden, of 
zelfs maar een deel ervan, zou willen 
attenderen. Enkele ervan hebben ech
ter rechtstreeks invloed op onze mari
tieme activiteiten. Het vaststellen van 
de breedte van de territoriale zee op 12 
zeemijlen is van weinig direct belang 
voor de scheepvaart en nog minder 
voor de scheepsbouw. De instelling 
van een economische zóne met een 
breedte van 200 zeemijlen daarente
gen zal wel degelijk van belang kun
nen zijn en de bestudering van de im
plicaties ervan dient nu te worden 
aangevangen. In de eerste plaats zal 
in een dergelijke zóne een versterkt 
nationaal zeevaartverkeer gaan op
treden als gevolg van de partiële juris
dictie van de kuststaat over die zóne -  
althans ten aanzien van exploratie en 
exploitatie van bodemschatten. Hieruit 
vloeit tevens voort een toegenomen 
behoefte aan controle.

In de tweede plaats zullen een negen
tigtal kuststaten (waaronder om
streeks 80 ontwikkelingslanden) voor 
de controle over hun respectieve eco
nomische zónes behoefte krijgen aan 
patrouillevaartuigen. Het lijkt gewenst 
dat Nederland anticipeert op deze, 
binnenkort acuut wordende, behoefte 
aan vele tientallen kleine, snelle, licht
bewapende vaartuigen, door zo spoe
dig mogelijk met enkele standaard 
ontwerpen acquisitie te gaan plegen. 
Een ander belangrijk onderwerp in de 
zeerechtconferentie is de status van 
de oceaan- en zeebodem ’beyond the 
limits of national jurisdiction’. De dis
cussies daarover hebben tot nu de 
overwinning doen zien van de emotie 
over de kennis van zaken. Het is dan 
ook uiterst moeilijk tot codificatie van 
internationaal recht te geraken wan
neer nog geen -  of ternauwernood 
enige -  voorbeelden van internatio

naal geaccepteerd handelen in de 
diepe oceaanbodem ter beschikking 
staan. Verwacht mag echter worden 
dat allengs een concensus zal ont
staan over de instelling van een Inter
nationale Autoriteit die verantwoorde
lijk zal worden voor het beheer van de 
zeebodem gelegen buiten de natio
nale jurisdicties en belast zal worden 
met het toezicht op de ordelijke en 
vreedzame exploratie en exploitatie 
van de zeebodemschatten.
Met name de winning van koper, nikkel 
en cobalt zal vanuit de abyssale diep
ten op niet te lange termijn lonend 
kunnen worden, afhankelijk van de 
mate van uitputting van de bekende 
reserves op het vaste land en de 
daarmede gepaard gaande prijs- 
schommelingen. Teneinde te zijner 
tijd, laat ons zeggen niet later dan 
1985, in staat te zijn om een aantal 
goede zeegebieden voor exploratie en 
exploitatie te claimen, zal het nodig zijn 
tijdig door wetenschappelijke verken
ningen te weten te komen waar zich 
economisch interessante voorkomens 
zouden kunnen bevinden op de zee
bodem.
Eenmaal toegelaten tot de exploitatie 
fase zullen speciaal geëquipeerde 
vaartuigen de ertsvoorkomens -  in de 
vorm van mangaanknollen, of, zoals 
de Fransen het zoveel nauwkeuriger 
uitdrukken 'des nodules polymétalli- 
ques’ -  uit diepten variërend van 800 
tot 5000 meter naar de oppervlakte 
moeten brengen, waarna opslag op, 
en transport over, zee dient te volgen. 
Ook hier zijn ontwikkelingen gaande 
die grote oplettendheid vereisen van 
de Nederlandse maritieme industrie 
en van het maritiem wetenschappelijk 
onderzoek.
Ook wil ik onder dit hoofdstuk nog even 
wijzen op de werkzaamheden van de 
Intergovernmental Maritime Consulta- 
tive Organization (IMCO) te Londen, 
een gespecialiseerd agentschap van 
de Verenigde Naties, alwaar de aan
gesloten lidstaten maatregelen bera
men ter verhoging van de veiligheid 
van schip, lading en opvarenden. De 
meeste van deze maatregelen zijn van 
belang voor rederijen zowel als 
scheepswerven, vooral wanneer deze 
maatregelen door de nationale wetge
ver tot wet worden verklaard en daar
mede bindend voor schepen onder de 
nationale vlag.
Ten slotte is er een zeer belangrijke 
internationale ontwikkeling gelegen in 
het domein van de overdracht van ma
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ritieme kennis en technologie. Men 
kan deze ontwikkelingssamenwerking 
als een morele verplichting voelen, of 
als een economische dwang, het valt 
niet te ontkennen dat een zeer groot 
deel van de wereldbevolking op de 
deur van de geïndustrialiseerde we
reld klopt en vraagt om toelating tot de 
industriële know-how. Dit gebeurt 
thans nog via de Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties, via de 
Derde Zeerechtconferentie, de UNC
TAD enz. Indien inwilliging van een 
deel van die vaak gerechtvaardigde 
wensen niet binnen afzienbare tijd tot 
stand zou komen, bestaat de kans dat 
'de klop op de deur' ontaardt in een ’uit 
de hengsels lichten’.
Voor de Nederlandse scheepsbouw 
en scheepvaart en toeleverende en 
ondersteunende, of dienstenverle
nende, bedrijven liggen op dit terrein 
van ontwikkelingssamenwerking mo
gelijkheden die gestimuleerd dienen te 
worden door de doelbewuste politiek 
van de minister van ontwikkelingssa
menwerking. De tot nu toe gevolgde 
politiek van dat ministerie, te weten dat 
ontwikkelingsarbeid of -gelden direct 
aan de armste bevolkingsgroepen ten 
goede dienen te komen, heeft er niet 
altijd toe geleid dat technische hulp op 
scheepvaart- of scheepsbouwgebied 
welwillend werd beschouwd, daar dit 
soort hulp meer in de richting van 
diepte-investering gaat, verbetering 
op lange termijn, en niet rechtstreeks 
naar de allerarmsten in het ontvan
gende land.

Deze visie kan in zijn algemeenheid 
juist zijn, maar moet dan wel op ge
nuanceerde wijze in de praktijk worden 
gebracht. De conceptie door het Ne
derlands Maritiem Instituut van een 
Lange Termijn Koopvaardijvloot Ont
wikkelingsplan' voor een eilandenrijk 
als Indonesië of de Philippijnen, is voor 
de arme bevolking van die landen van 
dezelfde orde van belangrijkheid als 
een wegennet in een landbouwareaal. 
Juist de armen onder de Indonesische 
bevolking zullen het meest profiteren -  
en vooral in de buitengewesten -  van 
een regelmatige, goedkope lijndienst 
die met een aantal aan de locale om
standigheden aangepaste vaartuigen 
opereert. Hierdoor wordt de aanvoer 
van de eerste levensbehoeften, rijst en 
vis, veilig gesteld tegen betaalbare 
prijzen. Het is te hopen dat deze visie 
ook bij het ministerie van ontwikke
lingssamenwerking algemeen ingang

zal vinden. Dat mogelijk ook de Neder
landse maritieme industrie van zulk 
een visie zou kunnen profiteren kan 
geen belemmering zijn voor het accep
teren ervan.

De maritieme research
Het feit dat maritiem wetenschappelijk 
onderzoek een plaats heeft in deze 
presentatie over de bezorgdheid voor 
Nederland’s maritieme toekomst, 
vloeit voort uit het feit dat ook maritiem 
onderzoek in vele gevallen zich met de 
naaste, of wat verdere, toekomst be
zighoudt. Met name doel ik hier op het 
maritiem onderzoekbeleid op 
middellange- en lange termijn zoals dit 
thans bij het Nederlands Maritiem In
stituut in voorbereiding is.

Het is daarbij van belang te kunnen 
constateren dat Nederland in be
paalde takken van maritieme activitei
ten een 'distinctive competence' heeft, 
dat wil zeggen zich in gunstige zin van 
de buitenlandse concurrentie onder
scheidt door deskundigheid of bijzon
dere expertise. Dat neemt niet weg dat 
deze bijzondere deskundigheid onder 
invloed van ontwikkelingen op allerlei 
gebied teloor kan gaan, dan wel door 
anderen kan worden overvleugeld. 
Onderzocht wordt op welke wijze 
welke ontwikkelingen die Nederlandse 
distinctive competence kunnen aan
tasten.
Onderzocht wordt op dit moment ook 
wat de invloed op goederenstromen 
en transportmiddelen zal zijn van de 
toenemende mate van concentratie 
van de vervaardiging van halffabrika
ten rond de gebieden waar de grond
stoffen worden gewonnen. Dit geldt 
eveneens voor de invloed van de sterk 
toenemende aandacht voor de bewa
king en bescherming van grote zeege
bieden en de groeiende zorg voor, en 
bescherming van, het mariene milieu. 
Reeds eerder werd de aandacht ge
vestigd op de toenemende verschui
ving van maritiem industriële activitei
ten naar ontwikkelingslanden en de 
toenemende behoefte aan kenniso
verdracht. Onderzocht wordt in hoe
verre deze ontwikkelingen kunnen 
worden omgebogen tot wederzijds 
voordelige samenwerkingsvormen, in 
plaats van te leiden tot mogelijk grote 
verstoringen van het conventionele 
productiepatroon.
Nederland bezit verschillende mari
tieme research laboratoria en institu
ten, waarvan verschillende, zoals het

Nederlands Scheepsbouwkundig 
Proefstation (NSP) te Wageningen, 
van wereldnaam. Ook dat is een stuk 
’distinctive competence’ een stuk Ne
derlandse maritieme identiteit. Bij het 
acht geven op de Nederlandse zaak 
zal het van groot belang zijn die Neder
landse identiteit zoals die thans be
staat niet alleen in stand te houden, 
doch tevens door studie na te gaan 
hoe deze identiteit kan worden ver
sterkt en uitgebreid.

Ook de grootste haven ter wereld bin
nen onze landsgrenzen is een uiterlijk 
teken van die identiteit. Hoe belangrijk 
dat teken, die haven, wel is moge door 
de volgende korte analyse, afkomstig 
van het Navigatie Research Centrum 
van het Nederlandse Maritiem Insti
tuut, worden aangetoond. Westerse 
industrielanden, aangewezen op 
overzeese invoer van grondstoffen 
voor hun industrie, hebben een jaar
lijkse havengoederenomzet van circa 
6 ton per hoofd van de bevolking. Voor 
de Verenigde Staten met aanzienlijke 
eigen hulpbronnen is dit 3,5 ton per 
hoofd van de bevolking per jaar. Voor 
ontwikkelingslanden varieert dit cijfer 
tussen 0,1 en 1,0 ton per capita per 
jaar. De Nederlandse zeehavens 
daarentegen zetten 24,5 ton per capita 
per jaar om. Als direct gevolg hiervan 
moet dan ook worden gezien dat voor 
West Duitsland een bedrag van niet 
meer dan 2,4 ton in plaats van 6 wordt 
gevonden. Om deze voor Nederland 
uiterst gunstige situatie in stand te 
houden is een actief en vooruitziend 
havenbeleid een vereiste.
Tot zover de korte uitweidingen in het 
interessante en boeiende gebied van 
het maritiem onderzoek. Tot zover ook 
deze presentatie waarvan, uit het feit 
dat deze al aanmerkelijk langer is ge
worden dan was voorzien, zeker niet 
mag worden aangenomen dat er van 
enige volledigheid sprake zou zijn. Het 
tegendeel is waar. Slechts enkele 
hoogtepunten en knelpunten zijn de 
revue gepasseerd. Het totale beeld is 
even boeiend als complex.
Maar het komt mij voor dat ik u aan het 
begin terecht het derde couplet van 
Valerius’ lied heb voorgelezen. Met 
excuses aan de thans met ons be
vriende Spaanse natie wil ik thans met 
dat derde couplet eindigen in de vaste 
overtuiging dat het alles bevat waar
aan wij vandaag behoefte hebben.

(Marineblad no. 5 1978).
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CEBDSINE

Verslag van de 21e zitting van het IMCO ’subcommittee on fire 
protection’ en de 18e zitting van het IMCO ’subcommittee on ship 
design and equipment’

door ing. J. J. M. van der Schoot

Beide vergaderingen werden gehouden in Londen in ja
nuari en februari van dit jaar.
Ruim 20 landen, waaronder Nederland, namen deel aan de 
discussies.

Brandbeveiliging
De belangrijkste punten van bespreking gedurende de 
vergadering betreffende brandbeveiliging waren:
-  Brandbeschermingsmaatregelen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen in verpakte vorm.
-  Brandbeschermingsmaatregelen voor special purpose 

ships
-  Mobile offshore Drilling Units
-  Andere typen
-  Toekomstige methoden van brandbescherming
-  Harmonisatie van diverse brandbeschermingsvoor- 

schriften.

Brandbeschermingsmaatregelen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen in verpakte vorm
Het Subcommittee is in principe akkoord gegaan met voor
stellen betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen in 
verpakte vorm algemeen en in containers en 'portable 
tanks' in daarvoor ingerichte schepen, of daarvoor niet spe
ciaal ingerichte schepen.
Een nog onopgelost probleem betreft het aantal luchtwisse
lingen voor de ruimventilatie.
Ro-Ro schepen zullen binnenkort onder de loep worden 
genomen.
Ventilatie van het ruim zal ook hier een groot probleem zijn.

Brandbeschermingsmaatregelen voor special purpose 
ships
'Special purpose ships’ zijn over het algemeen schepen die 
door hun speciale functie personeel aan boord hebben die 
niet tot de normale bemanning behoren, zoals pijpenleg- 
gers, kraanschepen, supply schepen, Mobile offshore Dril
ling Units etc.

Mobile offshore Drilling Units (MODU's)
Tijdens deze vergadering werd het brandbeschermingsge- 
deelte afgerond voor de nieuwe code voor MODU's.
De basis voor deze regels wordt gevormd door resolutie 
A-327 van IMCO, brandbeschermingsmaatregelen voor 
normale vrachtschepen, aangevuld met specifieke eisen.

'Andere typen' special purpose ships
Het principe om alle 'andere typen’ onder te brengen in één
code werd door het Subcommittee toegejuicht.
Met betrekking tot offshore supply vessels (OSV's) werd 
afgesproken dat OSV’s, die meer dan 12, doch niet meer 
dan 36 z.g. 'special personnel' vervoeren, rechtstreeks on
der algemene code moeten vallen. OSV’s die meer dan 36 
'special personnel’ vervoeren vallen in principe recht
streeks onder de passagiersregels van SOLAS;

Toekomstige methoden van brandbescherming
Reeds geruime tijd is het Subcommitte bezig met het opstel
len van Halons (Halogenated Hydrocarbons) aan boord van 
schepen.
De eisen voor categorie A machinekamers zijn afgerond en 
geaccepteerd door het Subcommittee.
Van 3 soorten Halon zijn de toelaatbare concentraties vast-
gelegd.

Halon min. max.
1301 4,25 7
1211 4,25 5,5
2402 0,2 kg/m 3 0,3 kg/m 3

De minimum concentratie is gebaseerd op het bruto volume 
van de motorkamer (inclusief de schacht), de maximum 
concentratie op het netto volume (inclusief de schacht). 
De uitstroomtijd van Halons mag maximaal 20 seconden 
bedragen.

Harmonisatie
Besprekingen zijn gaande betreffende de harmonisatie van 
de brandvoorschriften voor olie-, gas- en chemicaliën tan
kers.
Het is de bedoeling om in de toekomst te komen tot één 
document, hetgeen de overzichtelijkheid zeker ten goede 
zal komen.
Tot zover de vergadering van het Subcommittee over Fire 
protection.

Ship design and equipment
De belangrijkste punten van bespreking tijdens de 18e zit
ting van 'Ship Design and Equipment’ waren:
-  Diepgangseisen voor gescheiden ballasttankers bene

den 150 meter
-  Kernfusie schepen
-  Special purpose ships
-  Geluid- en trilling niveau s

Diepgangseisen voor gescheiden ballasttankers 
kleiner dan 150 meter
Het opstellen van eisen voor kleine tankers is het gevolg 
van resolutie 8 in de Marine Pollution Conventie 1973, 
waarin één en ander wordt aanbevolen.
De diepgangseisen voor gescheiden ballast tankers die 
staan vermeld in Marpol 1973, kunnen gelden voorschepen 
vanaf 105 meter.
Tot vóór deze vergadering van het Subcommittee lagen 3 
voorstellen op tafel:
-  De Marpol eis laten gelden voor schepen kleiner dan 150 

meter
-  Engels voorstel dat aanzienlijk lichter is dan Marpol
-  Russisch voorstel dat tussen Marpol en Engeland in ligt. 
Het Engelse voorstel maakt de meeste kans en luidt: 
Gemiddelde diepgang dm
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dm =  0.02 +  0,032 L 
M axim ale trim  t 
t =  (0.24 -  6 x  10 -sL)L
Tijdens de vergadering kwam Roemenië nog met een 4e 
voorstel, dat weer een gemiddelde was tussen het Russi
sche en het Engelse voorstel.
De beslissing is nu uitgesteld tot de komende zitting van het 
Subcommittee in november.

Kernschepen
Al sedert geruime tijd is overleg gaande over veiligheids
maatregelen voor kernfusie schepen.
Dit overleg vindt plaats in een aparte werkgroep buiten het 
Subcommittee om. Wèf wordt gerapporteerd aan het Sub
committee.
De problematiek van kernschepen ligt erg moeilijk, voor
namelijk door het nogal uiteenlopende acceptatie beleid 
van de diverse deelnemende landen.
Eén aspect van de problematiek is of een kernschip na een 
aanvaring wél of niet zou mogen zinken.
De werkgroep streeft er naar de veiligheidsmaatregelen te 
kunnen aanbieden aan de Assembly van IMCO, tijdens de 
volgende Assembly vergadering in 1979.
De haalbaarheid van dit streven wordt echter sterk in twijfel 
getrokken.

Speciai purpose ships
Mobile offshore Drilling Units (MODU's)
De code voor MODU's is nu nagenoeg gereed. Alleen de 
hoofdstukken 'Safety of Navigation' en Radiocommunica
tions' ontbreken nog. Deze hoofdstukken zullen naar ver
wachting zonder problemen worden geaccepteerd.
Het Subcommittee verwacht dit onderwerp tijdens de ko
mende vergadering te kunnen afronden.

Andere typen special purpose ships
Tijdens deze zitting is besloten de 'andere typen' onder te
brengen in één algemene code, een initiatief dat reeds
eerder door het Subcommittee on Fire protection was toe-
gejuicht.
Rusland zal voor het eerste ontwerp van de code zorg 
dragen, daarbij gebruikmakend van de reeds geaccep
teerde delen.

Geluid- en trilling niveau's
Zoals te verwachten was heeft IMCO de problematiek van 
geluid- en trillingshinder aangepakt.
Komende vergadering zal een aparte werkgroep worden 
geïnstalleerd die aanbevelingen moet gaan opstellen. 
Allereerst zal men zich gaan bezig houden met geluidshin
der aan boord van schepen.

Voor inlichtingen over het bovengestelde kan men zich 
wenden tot CEBOSINE, Postbus 284,2600 AG Delft, ing. J. 
van der Schoot, telefoon 015-569253.

Twin-hulled workboat for shallow waters

A twin-hulled workboat developed in Britain provides a solution to 
transport problems in areas without expensive docks and ferry 
terminals.
The 11-metre ’Carry-Cat’ offers ramp or deck loading, a very 
shallow draft making it ideal for river use especially in the dry 
season, and a large clear deckspace with a high degree of stability.

Intended for ship to shore, estuary, up-river, lake or marshland 
operation, the vessel has been designed for reliability with mini
mum maintenance. The glass reinforced plastics hulls are heavily 
protected for landing and berthing operations, the decking is of 
standard easily replaceable plywood or aluminium, and the two 
hulls are connected by aluminium channel sections.
The loaded draft of only 700 mm is achieved by eliminating stern 
gear. Twin 80 hp diesel engines-one in each hu ll-d rive  water jet 
units which allow operation in shallows, silt, weed and swamp. 
These give complete manoeuvrability at all speeds and loading 
conditions, using one or both engines.
Each water jet unit is totally enclosed in the hull and cannot be 
damaged by floating objects or grounding. Routine maintenance 
can be carried out from within the hull.

Loading can be carried out from the beach using the hinged bow 
ramp and extensions, or directly over the side into the flat deck, 
from quays or pontoons. The load area is 9.5 m by 4.5 m with a 
capacity of eight tonnes which can be made up of passengers, dry 
cargo and wheeled vehicles, or a combination of all three.
The simple controls and engine instrumentation are grouped in a 
single console for one-man operation. They require no special 
training.
Built to Lloyds of London classification for service craft, the vessel 
can be adapted for a number of specialist roles including fishing, 
surveying and tourist use.
The basic deck can be fitted with machinery, seating, fishing gear, 
enclosed cabins or pollution control equipment and the hulls can 
be insulated. Used as a tug, it has a bollard pull of one tonne. 
The boat is 11.6 m long, 4.6 m wide and weighs 4.5 tonnes 
unladen. Range is 260 kilometres with a speed of 12 knot unloa
ded, and 8 knot loaded.
Standard equipment includes two 400 litre fuel tanks, bilge pumps 
in each hull’s three watertight compartments, handrails, navigation 
lights, lashing rings, bollards and twin 12V D.C. electrical systems 
with 35 amp alternators and 95 amp/hr batteries.
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ék NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)
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Ballotage

De volgende heren zijn voor het GEWOON 
LIDMAATSCHAP de Ballotage-Com- 
missie gepasseerd:

ing. J. F. BOERMANS 
Chef Tekenkamer Werktuigbouw Nederl. 
Dok- en Scheepsbouw Mij., Amsterdam 
Fuutstraat 20, Landsmeer 
Voorgesteld door ir. J. W. Brand

W. A. BROERS
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepswerktuigkundigen, Amsterdam, 
HTS-structuur; scheepswerktuigkundige 
Wagenborg Scheepvaart B.V, Denne- 
straat 66 , Zaandam 
Voorgesteld door J. den Arend

G. K. CLEWITS
Afgest. MTS afd. Werktuigbouwkunde; 
Sous-Chef Tekenkamer Verolme Machi
nefabriek
Jhr. Savornin Lohmanstraat 49, Ridder
kerk
Voorgesteld door Ph. A. Verhage 

ing. G. J. EDELING
Medewerker Zwaar-zeetransport Wijsmul
ler, IJmuiden 
Opaalstraat 18, Leiden 
Voorgesteld door S. de Nobel

F. H. F. DE HAAS
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
Sch eeps we rkt uigku nd igen, Amste rdam, 
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige 
Nedlloyd Rederijdiensten B.V., Rotterdam 
Smaragdstraat 47, Groningen 
Voorgesteld door J. den Arend

Chr. HEERES
Oud-Hoofdwerktuigkundige (met diploma 
C2) Shell Tankers B.V.: Lid Examencom
missie Zeevaartdiploma’s 
Laan van Muijs 40, Heiloo 
Voorgesteld door Z. Hoek

M. KREMER
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepswerktuigkundigen, Amsterdam, 
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige 
Nedlloyd Rederijdiensten B.V., Rotterdam 
Achter 't Vosje 24, 1381 XH Weesp 
Voorgesteld door S. J. Kuiper

Ir. Th. J. H. VAN LAER, e.i.
Commercieel en Technisch ingenieur Ro
tor, Eibergen

Weideweg 12, Hengelo 
Voorgesteld door ing. F. N. Nooteboom

R. LEEGWATER
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepswerktuigkundigen, Amsterdam, 
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige 
N V. Stoomvaartmaatschappij ’Oostzee’, 
Amsterdam
P. Pzn. Kroonstraat 1, West-Graftdijk 
Voorgesteld door J. den Arend

W. C. PLANKEN
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma B2); Sales Manager Div. Marine En
gineering Verolme Mach. Fabriek, Rotter
dam, Graaf Willemlaan 33, Hendrik-ldo- 
Ambacht
Voorgesteld door ir. L. van der Tas. 

ing. J. E. POOT
Chef Technische Service voor Industrie en 
Scheepvaart Shell Nederland Verkoop
maatschappij B.V., Rotterdam 
Molijnstraat 28, 2023 JB Haarlem 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

Ing. A. ROSDORFF
Scheeps- en Werktuigbouwkundig expert 
bij A. J. J. van den Andel B.V., Amsterdam 
Proostdijstraat 25, Mijdrecht 
Voorgesteld door ir. A. M. Poot

E. ROUW
Oud-Hoofdwerktuigkundige (met diploma 
C) Shell Tankers B.V.,
Lid Examencommissie zeevaartdiplomas 
Groot Veldsweer 93, 3371 CC Hardinx- 
veld-Giessendam 
Voorgesteld door Z. Hoek

J. SANTEMA
Scheepswerktuigkundige (met diploma 
C2) HAL, Rotterdam 
Foudering 2, Warga (Fr.)
Voorgesteld door S. J. Kuiper

J. Chr. C. SMIT
Directeur Van der Giessen-de Noord Mari
time Services Division 
Vijverhof 38, Alblasserdam 
Voorgesteld door Prof. ir. J. H. Krietemeijer

Ch. H. WILS
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma C); Service-inspecteur afdeling 
Rotterdam-Werkspoor-Diesel, Rotterdam 
Octant 125, Dordrecht 
Voorgesteld door ing. H. H. van Stralen

P. M. N. ZANDEE
Scheepswerktuigkundige (met diploma C)

Kon. Nedlloyd B.V.
Pr. Mauritssingel 84 b, 3043 PJ Rotterdam 
Voorgesteld door F. J. Odijk

Gepasseerd als JUNIOR-LID:

E. J. H. SMIT
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde 
Wijnstraat 135, Dordrecht 
Voorgesteld door ir. H. Janssen

H. J. M. VISSER
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd. 
Sch eeps bouwkunde 
Vleeshouwerstraat 58, Dordrecht 
Voorgesteld door ir. H. Janssen

PERSONALIA

W. J. van der Heijdt f
Op 18 juni 1978 overleed op 86-jarige leef
tijd de heer W. J. van der Heijdt, Oud-Chef 
Tekenkamer Scheepsbouw van De Rot- 
terdamsche Droogdok Maatschappij B.V. 
De heer Van der Heijdt was 32 jaar lid van 
onze Vereniging.

Ir. H. T. Hylkema
Tijdens een receptie op 23 juni in het Apollo 
Hotel te Amsterdam, wensten vele vrien
den en relaties de heer ir. H. T. Hylkema 
geluk met het feit dat hij 40 jaar geleden in 
dienst trad bij Radio Holland.
Hij trad op 24-jarige leeftijd in dienst van 
dat bedrijf en nadat hij in 1953 werd be
noemd tot hoofdingenieur volgde in 1968 
zijn benoeming tot directeur.
Heden ten dage neemt de heer Hylkema 
deel aan vele internationale conferenties. 
Hij bekleedt diverse bestuursfuncties in na
tionale en internationale organisaties.

Voorzitter Koninklijke Nederlandse Re- 
dersvereniging
In de op 14 juni 1978 te Den Haag gehou
den jaarvergadering van de KNRV, werd 
de heer M. J. Muller, lid van de raad van 
beheer van Phs. van Ommeren N.V. te Rot
terdam, gekozen tot voorzitter van de 
KNRV, als opvolger van de heer J. Groe
nendijk, lid van de raad van bestuur van de 
Koninklijke Nedlloyd Groep N.V., die in 
deze vergadering als voorzitter aftrad. De 
heer Groenendijk blijft wel deel uitmaken 
van het bestuur van de KNRV.

Nieuwe opdrachten

Van der Giessen de Noord
Ruim een jaar nadat de KNSM het eerste 
volcontainerschip, het m.s. Hollandia, in
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qefcmik  heeft genomen te thans opdracht 
gegeven ta l de bouw van een tweede con
tainerschip.
Oe order werd gepiaatst b»j Van der 
Gessen-de Noord te Knrrspen aan den Us- 
se l welke werf in vroegers laren reeds veie 
schepen voor de KNSM heeft gebouwd. 
Deze nieuwe eenheid wordt van geiijk type 
ais êeNaSamM en zai meoso 19®} worden 
opgeieverd- De beiang nikste gegevens 
mp.
lengte: 192 m. maximum diepgang: tO  m. 
draagvermogen 23 200 ton, capacftefi: 
1.500 contasners van 20 voet waarvan 600 
sp dek.
De hoofdmotor van. het type Suizer 9 
RM090M zal het schip een snelheid geve« 
van m m  20 knopen.

Twee onderzeeboten voor de K onink
lijke  M ar«»
De opdracht voor de bouw van de eerste 
van twee raeuwe onderzeeboten vm t dé 
KoniriWipte marine, is op f  S fyet 1978 door 
de m inister van defensie, Mr. W. Scheten, 
aan de Rotterdamse Droogdok Maat
schappij: gegeven. B ij do ondertekening 
van het contract ts de toezegging gedaan 
dat de tweede boot volgend jaar wordt be
stek! Oe twee boten gaar« samen ƒ  4 2 5 - 
rrÉjoee kosten De eerste zai in 1382 de 
proefvaart kannen maken. De nieuwe bo
ten vervangen de twee oudste van de zes 
Nederlandse onderzeeboten, He. Ms. Dol
fijn en Hr. Ms. Zeehond.
Voor de Nederlandse scheepsbouw en toe
leveringsbedrijven betekent de bouw van 
de nieuwe boten de mogelijkheid om de 
technische ervaring op het gebied van 
bouwen en uitrusten van zeer moderne 
conventionele onderzeeboten in stand te 
houden en uit te breiden. Ook is dit project 
van belang voor de werkgelegenheid in de 
scheepsbouw. Uit fondsen, die het Kabinet 
heeft bestemd voor verbetering van de 
werkgelegenheid, wordt nog dit jaar een 
bijdrage van ƒ  30 miljoen aan de bouw van 
de eerste boot geleverd.

Zeer moderne boten
Het worden zeer moderne boten, die spre
kend op de uit 1972 daterende Zwaardvis 
en Tijgerhaai lijken, maar die door toepas
sing van het nieuwe Franse Marei staal 
veel dieper kunnen duiken dan conventio
neel voortgestuwde boten tot dusver ver
mogen.
Met het oog op het toepassen van dit staal 
is bij de Rotterdamse Droogdok Maat
schappij een proeftank gebouwd. Dit was 
onder meer nodig om het personeel op de 
werf ervaring te laten opdoen met het ver
werken van het staal en om de sterktebe- 
rekeningen en de lasconstructies te kun
nen controleren. Vorig jaar werd de RDM 
opgedragen oefenstukken van het nieuwe 
staal te lassen en deze stukken te beproe
ven. Dit proeftank-project werd ingebracht 
in de Commissie ontwikkeling defensiema

te riee l CODEMA, dse de helft van de kos
te«, ongeveer f  1.4 miljoen, voor haar re
kening nam. De andere helft kwam ten 
laste van de RDM,, Bij het profeet waren 
behalve de RDM en de Zware vatenfabnek 
ook oe trokken RVO-TNO, nam eijik het In
stituut voor werktuigkundsge constructies 
en het Metaaitns&tuut, alsmede Sm it- 
Stfkksrveer en Rietschoten en Hauwens. 
De beproevingen zijn nu met succes afge
rond en hebben de bruikbaarheid van het 
s te l aangetoond.
Het duiken tot grotere dtepte is nodig om 
gsiijke tred te  hemden met de ontwikkelin
gen b ij mogelijks tegenstanders. Veel be
ter wordt het vermogen om andere diep 
duikende onderzeeboten: op te sporen en 
z e i ongemerkt onderzeeboten en opper
vlakte eenheden van de andere partij te 
ontwijken. Q i alles betefcentdat een derge- 
lijke onderzeeboot in oorlogstijd grotere 
overlevingskansen heeft.
Door toepassing van moderne technieken 
kunnen de nieuwe beten hun taken onder 
a lle  omstandigheden met slechts 49 be
manningsleden uitvoeren, De huidige 
Zwaardvis heeft er 67. Het verschil heeft 
een gunstige Invloed op de exploitatiekos
ten.

Voornaamste gegevens: 
lengte -  67m.: breedte -8 .Sm.: standaard 
tonnage -  1900 tm ; voortstuwing - 3  die
sel generatoren, 1 hoofdeiectro/notor, 
bewapening -  torpedo's

Tewaterlatingen

Vikingbank
Op 26 mei 1978 is met goed gevolg tewa- 
tergelaten het vrachtschip Vikingbank, 
bouwnummer 233 van Scheepswerf 
’Voorwaarts' B V. te Hoogezand, bestemd 
voor Pot Scheepvaart B.V. te Delfzijl. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,50 m., 
breedte 14,00 m., holte 6,45 m.
In dit schip wordt een 4-takt enkelwer- 
kende Nohab Polar motor van het type F 
212 V met een vermogen van 2250 pk bij 
760 omw/min. geïnstalleerd.

Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 13/3 E 
4* Haute mer Cargaison Lourde.

IBN Albania
Op 10 juni 1978 is met goed gevolg te water 
gelaten de chemicaliën tanker IBN Alba
nia, bouwnummer 288 van B.V. Scheeps
werf ’De Hoop’ te Lobith, bestemd voor 
Marok Phosphor Ocean (Marphocean) te 
Casablanca.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 163,32 m., 
breedte 23,00 m., holte 13,00 m.
In dit schip worden twee 4-tact, enkelwer- 
kende Piel stick motoren van het type 12 PL 
2 V 400 S met een vermogen van 2 x 7800 
pk bij 520 omw/min. geïnstalleerd.
De Ibn Albania is een zusterschip van de

ibn Rochd bouwnummer 287 van dezelf
de werf. Het schip wordt gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klas
se: I S/S4*Transport de produits chim i- 
ques Haute mer AUT CL.

Bentoi
Op 10 juni vond bij Scheepswerf Bodewes 
Bergum B.V. te Bergum. lid van Conoship, 
de tewaterlating plaats van de 4000 pk 
zeesleepboot Bentoi. Het schip is van het 
type Stan-Tug 3300 en werd gebouwd in 
opdracht van Scheepswerf Dam en B.V. te 
Gorinchem, onder de hoogste Lloyd’s 
classificatie voor onbeperkte vaart.
De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles
33,00 m, breedte op spant 9,50 m, hoite 
4,90 m. diepgang circa 4,00 m.
Naast het geïnstalleerde voortstuwings- 
vermogen van 2 x  2000 pk is de sleepboot 
voorzien van een hydraulische sleephaak 
en sleepfer alsmede van een hydraulische 
kraan op het achterschip.
Da oplevering zal plaatsvinden in ju li

ftva ia
O p t?  jun i j.1. werd bij IHC Gusto Staalbouw 
te Slikkerveer een ‘wandelend hefeiland’ 
tewafergelaten. Het hefeiland ontving de 
naam Avala.
Omtrent 15 ju li zal het eiland overgedragen 
worden aan de Joegoslavische eigenaren, 
Ivan Miiutïnovic, die er voor het eerste pro
ject mee, in Lybië zullen gaan werken. Dat 
dit eiland zich met stappen’ van elk vier 
meter zelf over zijn werkterrein kan bege
ven is vrij uniek, het zal één der eerste 
hefeilanden zijn dal hiertoe in staat is. 
Technische details: lengte: 39,80 m, 
breedte: 25,20 m, hoogte: 4,20 m, lengte 
van de poten: 40 m, hefcacapaciteit per 
poot: 700 ton, accommodatie voor 10 per
sonen.

Proeftochten

Almenum
Op 5 juni 1978 heeft met goed gevolg 
proefge varen de coaster Almenum, bouw
nummer 664 van Van Goor s Scheepswerf 
en Machinefabriek B.V. te Monnickendam, 
bestemd voor Rederij ’Almenum’ te Harlin- 
gen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 59,80 m, 
breedte 9,40 m, holte 4,05 m.
In dit schip werd een 2 -tact, enkelwer- 
kende Brons motor van het type 6 GV-F- 
G-H met een vermogen van 750 pk bij 375 
omw/min. geïnstalleerd. Het schip werd 
gebouwd onder toezicht van Bureau Ver
itas voor de klasse: I 3/3 E >f< Haute mer.

Verkochte schepen 
Breekade
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company, Rotterdam, is het 
Noorse motorschip Mini Cloud verkocht 
aan P. A. van Es & Co. B.V. te Rotterdam, 
singledeck-type, 3068 tdw, gebouwd in
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Noorwegen in 1973 en uitgerust met een 
2800 pk Nohab hoofdmotor. Het schip is 
gebouwd voigens de zwaarste ijsklasse. 
De overdracht heeft inmiddels in Rotter
dam plaatsgevonden, waarbij het schip 
werd herdoopt in Breekade.

Lauriergracht
In 1962 werd door de Firma Den Brave te 
Amsterdam door Spliethoffs Bevrach- 
tingskantoor gevraagd een helling te vin
den voor de bouw van een schip van circa 
950 ton. Dit resulteerde in de bouw van 
m.s. Lauriergracht (935 tdw).
In 1973 werd dit schip weer door de Firma 
Den Brave verkocht naar Finse Reders en 
kreeg de naam Brita. (zie S & W no. 2 d.d. 
19-1-73).
Thans kwam het schip voor de derde maal 
bij de Firma Den Brave terecht en werd 
verkocht van Finland naar de huidige eige
naars in Cyprus, nieuwe naam van het 
schip Total. Het schip is reeds overgedra
gen in Rotterdam.

Technische informatie 
De ’transpo-jet’ transport ejecteur
Coppus Engineering Corp. (USA) ontwik
kelde een unieke transportejecteur met 
vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijk
heden: de Transpo-jet. De Transpo-Jet is 
dé oplossing voor problemen bij het ver
zamelen of transporteren van lastig te han
teren materialen uit moeilijk toegankelijke 
ruimten, zoals silo’s, tanks en scheepsrui
men.
Als sprekende voorbeelden van in aan
merking komende materialen kunnen ge
noemd worden: vochtig zand, mengsels 
van olie en zand, slops, proces-slurries, 
rioolslib, staalgrit, roest, poeders, etc. 
Door de geringe afmetingen en het lichte 
gewicht (slechts 29 kg) is de Transpo-Jet 
zeer goed manoeuvreerbaar en kan bijv. 
door mangaten van 30 bij 40 cm gevoerd 
worden. Doordat aandrijving geschiedt 
door perslucht of een willekeurige vloeistof 
onder druk (meestal water) en de unit geen 
bewegende delen heeft, is hij in principe 
geschikt voor toepassing op explosiege
vaarlijke locaties. Voor gebruik aan boord 
van schepen is van belang, dat voor aan
drijving gebruik kan worden gemaakt van 
het normale blus-, tankcleaning- of laad
systeem.
Vaste bestanddelen tot 35 mm kunnen 
probleemloos worden verwerkt. De 
Transpo-Jet kan ook in kombinatie met een 
speciale scheidingstank worden toege
past. De Jet zelf komt hierbij niet met het te 
transporteren materiaal in aanraking. Bij 
deze toepassingswijze is de grootte van de 
vaste bestanddelen slechts gelimiteerd 
door de diameter van de zuigslang (max. 
100 mm).
Indien gebruikt als dompelpomp is een ca
paciteit mogelijk van 40 t/h (afhankelijk van 
debedrijfscondities). Wanneer de materia
len met de hand worden toegevoerd is dit

4-6 t/h, terwijl bij gebruik met een schei
dingstank 4-10 t/h kan worden verplaatst. 
Horizontale verplaatsingen zijn mogelijk 
over een afstand van 300 meter en verti- 
kale tot 36 meter (met extra luchtinjectie 
zelfs tot 100 meter).
Nadere inlichtingen: Geveke Werktuig
bouw bv., Postbus 820, 1000 AV Amster
dam, tel. 020-802802, toestel 2457.

Niet-destructief onderzoek van lassen
De Technische Commissie V 'Onderzoek 
van Lasverbindingen’ van het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek, organiseert in 
het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht 
op donderdag 28 september 1978 een 
voorlichtingsdag voor de industrie over het 
onderwerp: 'N iet-Destructief onderzoek 
van lassen' TC-V verricht onder auspiciën 
van het NIL, aktiviteiten die in het bijzonder 
zijn gericht op het niet-destruktieve onder
zoek van lassen. Zij is de nationale paral- 
lelcommissie van Commissie V van het In
ternationale Instituut voor Lastechniek 
(IIW/IIS).
Met een aantal voordrachten wil de com
missie hen die zowel rechtstreeks als zijde
lings zijn betrokken met het toepassen van 
n.d.o.-technieken, nader informeren over 
haar aktiviteiten, met de nadruk op de vol
genden aspecten:
-  radiografisch- en ultrasoon onderzoek 
van lasverbindingen
-  het onderzoek met akoestische 
emissie-analyse
Voor verdere inlichtingen over deze voor
lichtingsdag kunt U zich richten tot het Ne
derlands Instituut voor Lastechniek, Laan 
van Meerdervoort 2-B, Den Haag tel. 
070-600937.

Diversen
Vermindering scheepsbouwcapaciteit
Het lid van de Tweede Kamer de heer Joe- 
kes (V.V.D.) heeft aan de Minister van 
Economische Zaken op 30 mei 1978 de 
volgende schriftelijke vragen gesteld:
1. Is het waar, dat de Minister dit voorjaar 
een nota aan het kabinet heeft voorgelegd 
waarin onder andere als zijn standpunt 
aangehaald wordt, dat ’een verdere reduc
tie van de scheepsbouw onvermijdelijk is?'
2. Zo ja, wordt dan in deze nota gesproken 
van een beperking tot 50%, in plaats van 
70% van de capaciteit voor de scheeps
bouw in het algemeen?
3. Indien vraag 1 bevestigend wordt 
beantwoord, heeft de Minister dan in be
doelde nota het percentage van 70% voor 
de grote scheepsbouw in elk geval 'onmo
gelijk en onbetaalbaar' gekwalificeerd?
4. Heeft de Minister over bovengenoemde 
punten het oordeel ingewonnen van de Be
leidscommissie Scheepsbouw?
5. Indien de standpunten als boven aan
geduid in grote trekken juist zouden zijn, 
zou het dan niet verstandig zijn geweest 
indien de Minister deze op een vroeg tijd
stip ook aan de Kamer zou hebben mede

gedeeld?
De Minister van Economische Zaken, drs.
G. M. V. van Aardenne heeft deze vragen 
als volgt beantwoord:
1 t/m  3
Het kabinet heeft van mij geen nota over de 
scheepsbouw ontvangen speciaal met het 
oog op een verdere reductie. Wel is de 
toekomst van de scheepsbouw uiteraard 
aan de orde gesteld in het kader van het 
'maritieme beleid’ en de 'operatie 
scheepsbouw en zware metaalindustrie’. 
Bij die gelegenheden is opgemerkt dat 
'zich aftekent dat een verdere reductie van 
de scheepsbouw onvermijdelijk is’. Dit 
standpunt heb ik ook naar voren gebracht 
in het overleg met de Vaste Commissie 
voor Economische Zaken op 22 maart 
1978. Daarbij heb ik erop gewezen dat de 
Beleidscommissie Scheepsbouw zelf in 
haar Beleidsplan een verdere reductie niet 
uitsloot. Indien een verdere reductie inder
daad noodzakelijk zou blijken, is daarbij 
ook door de Beleidscommissie gedacht 
aan een 50 %-variant. Stellige opvattingen 
daarover hebben zich nog niet ontwikkeld, 
ook bij mij niet. Wel is het juist dat de rege
ring handhaving van de 70%-variant voor 
de grote scheepsbouw in ieder geval onbe
taalbaar acht. Deze mening kwam tot uiting 
in mijn brief mede namens mijn ambtge
noot van Sociale Zaken van 21 maart 1978 
aan de Kamer alsook in het reeds ge
noemde overleg op 22 maart 1978, waar ik 
tot uitdrukking heb gebracht dat de rege
ring slechts bereid is financiële middelen te 
verschaffen voor het in stand houden van 
één grote scheepsnieuwbouwwerf.
4
De Beleidscommissie beraadt zich mo
menteel op de consequenties van dit rege
ringsstandpunt voor het reeds ingediende 
herstructureringsplan van werfgroep 1. 
Tevens is binnen de beleidscommissie 
Scheepsbouw een studie gaande over een 
verdere reductie van de scheepsbouw in 
het algemeen van 70% naar bijvoorbeeld 
50%. Deze studie is nog niet afgerond.
5
De Kamer is, zoals reeds gezegd, met het 
bovenstaande bekend.

Ekofisk-Hilton in gebruik
Het nieuwe hotel in het Ekofisk-centrum, 
het zogenaamde ’Ekofisk Hilton’, mar
keerde het gereedkomen van de bouw
werkzaamheden van het Ekofisk-complex 
in de Noordzee. Het werd in juni jl. in ge
bruik genomen. Er is plaats voor 215 per
sonen in tweepersoonskamers, voorzien 
van alle gemakken zoals badkamers, dou
ches, enz. Het hotel bezit ook een amphi- 
movie theater met 115 zitplaatsen, de eet
zaal heeft ruimte voor 112 gasten en er is 
bovendien nog een koffiekamer waarin 50 
mensen plaats kunnen vinden. Er is een 
trimzaal, een sauna, conferentieruimte, to
neel, leeszaal, muziekzaal, biljartzaal en 
een sportzaal. Al dat comfort kan worden
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aangetroffen op een platform staande op 
vier poten op een afstand van 130 m van 
het produktieplatform dat met behulp van 
een vast aangebrachte loopbrug kan wor
den bereikt. Op de platforms zal in totaal 
een lengte van 1,3 km aan gangen aanwe
zig zijn.

Fabrieksschip voor spaanplaatproduk- 
tie
Glomma Engineering A/S heeft een 90 m 
lang fabrieksschip ontwikkeld voor de pro- 
duktie van spaanplaat. Het schip, dat 25 m 
breed is en een diepgang bezit van 2,5 m, 
zou bijzonder geschikt zijn om een ligplaats 
te krijgen in streken met slechte verbin
dingsmogelijkheden maar met grote hout- 
rijkdommen. Juist hierom is Glomma engi
neering in contact getreden met NORAD -  
het Noorse Agentschap voor Internationale 
Ontwikkeling -  dat geïnteresseerd is om 
het schip op te nemen in de groep sleutel- 
klare installaties die kunnen worden ge
bruikt in ontwikkelingslanden.

Technische cursussen van de VOM
Verschenen in de nieuwe cursusbrochure 
van de VOM .Vereniging voor Oppervlakte- 
technieken van Materialen voor het sei
zoen 1978-1979.
De brochure bevat naast een uitvoerige 
beschrijving van o.m. de inhoud van de 
diverse cursusboeken op het gebied van 
galvanotechniek, lak- en verfbedekkingen,
constmctiestaai, aluminium, afvalwater, 
achtergronden, keuze en keuring b ij op- 
perviaktefschmekea een schematisch 
overzicht van de plaatsen ert d e aanvangs
tijden. de tijdsduur en de soorten cursus
sen alsmede ds cursusgelden voor leden 
en reet-feden. De cursusbroehurs is gratis 
verkrijgbaar bij de VOM, postbus 120,3720 
AC Biithoven, tel.:030-787111.

Smit Bolnes en Sm it M.A.N. m otoren 
service
Oe service afdeling van Motorenfabriek 
Smit & Bolnes is overgeplaatst van Zierik- 
zee naar IHC Smit te Kinderdijk 
Deze overplaatsing hield enerzijds ver
band met het besluit om de productie van 
Smit Bolnes motoren te beëindigen en an
derzijds om de serviceverlening aan gele
verde motoren zeker te stellen. Im mers van 
het type TUD* werden rond 2000 cilinders 
geleverd en van hel type 'HOK’ ongeveer 
450 ctfctders.
Ze werden geïnstaleefd in een grote ver
scheidenheid van scheepstypen, zoals 
baggervaart uig en. sleepboten, vracht
schepen, terw ijl ook in eieetrische centra
les Sm# Bolnes motoren werden toege
past
IHC S n it werd als n ie u w  basis voor de 
Sm# Bolnes serviceverlening gekozen 
mede gezien: de aldaar bestaande service 
organisatie en service werkplaatsen ten 
behoeve van de Smrt-M A.N motoren. 
Sm# Bolnes en Smit-M.A.N. service zijn

dan ook geconcentreerd in één afdeling 
Service Diesel Motoren, welke afdeling 
gehuisvest wordt in de bij IHC Smit nieuw 
gebouwde kantoor- en fabrieksfaciliteiten. 
De activiteiten van de afdeling Service Die
sel Motoren omvatten o.a. de levering van 
onderdelen, reparatie van onderdelen in 
eigen werkplaatsen en reparaties aan 
boord.
Deze werkzaamheden worden gedragen 
en verricht door de kennis en het vakman
schap van hen, die zulks ook al vanuit Zie- 
rikzee deden, hetgeen een extra garantie 
betekent voor de reders die Smit Bolnes 
motoren in hun schepen hebben laten in
stalleren, terwijl door de combinatie tevens 
bereikt wordt dat aan de Smit-M.A.N. ser
vice nog grotere attentie gegeven kan wor
den. Het nieuwe adres luidt:
IHC Smit -  Afdeling Service Diesel Moto
ren -  Postbus 1, Kinderdijk -  Holland, tel.: 
010- 117600.

Vickers will sell the plastic submarine
Vickers Slingsby, the Vickers Engineering 
group subsidiary which developed the 
world’s first submarine made of glass rein
forced plastics is now prepared to market it 
on a worldwide scale.
Sofar, the company has built four of the 
mini submersibles, but these have been 
solely for the use of sister company Vickers 
Oceanics who has been operating them 
successfully in the North Sea over the past 
three years. Now Vickers Slingsby is ready 
to  go into fuff scale commercial production. 
One o f the obvious advantages of using 
plastics for craft of this ktnd is that it does 
not corrode or rust. This factor, the com
pany beiieves. should; ensure that the ves- 
sei w ill last for between 10 and 15 years 
longer than its conventional metai-hullecf 
counterpart Also, it w ill carry a bigger pay
load -  a critical factor in manned submersi
bles which are powered by lead-acid batte
ries,

Euroffsh '79
Industrial and Trade Fairs international Li
mited, the organisers o f the world fishing 
exhibition in Halifax, Canada, last year, an
nounce that the next event in the series w ill 
be held in the Bella Centre. Copenhagen. 
Denmark, from June 26 to July 1 1979. 
Eurofish '79’ w ilt benefit from  the facilities 

of the Bella Centre, one o f Europe’s most 
modern exhibition centres, and w ilt have 
the fu ll support o f the Danish Fishing Minis
try, Danish Fishers’ Organisation, Danish 
Ocean Fisher' Organisation and the port of 
Copenhagen. Its sponsor w ill be 'World 
F is ting ' magazine.
The geographical location and; excellent 
communications w ill ensure a good atten
dance from  toe EEC and other countries. 
Copenhagen provides superb hotel and 
after-business entertainment facilities. 
W orld Fishing’ magazine is planning an 
international conference to take place con

currently with the exhibition.

Third offshore craft conference
The continued growth of offshore oil and 
gas exploration and development has call
ed for an increasing number of specialist 
vessels to service drilling rigs and produc
tion platforms.
Considerable research and development 
on offshore craft is now being undertaken 
by major companies in the oil and gas field, 
as exploration takes place in more norther- 
ley latitudes and deeper water, and new 
designs, and new equipment are appear
ing frequently.
Against this background, the third Interna
tional Offshore Craft conference will take 
place in Londen from the 4 to 6 September. 
The organisers, Thomas Reed Publica
tions Ltd state that it was decided to hold a 
third conference this year because of the 
success of the first, held in Copenhagen in 
1974, and the second, in London, two 
years ago.
Subjects to be covered include the design, 
construction, operation, equipment and 
development of all the service craft in the oil 
industry; the comfort and safety of crew; 
new methods of servicing rigs; new types of 
craft and new techniques.
Papers already submitted include: Preli
minary Design Using the Computer’, Hy
perbaric Lifeboats', 'Supply Boats Austra
lian Style', 'Protective Clothing for Fire', 
Floating Concrete’, Unmanned Submer
sible Work', On Board Safety Training for 
Supply Vessels’ and ’Survey Services and 
Position Fixing*.
Registration fee is £ 180 sterling. Further 
information can be obtained from Thomas 
Reed Publications Ltd (Dept 3rd OCC), Sa
racen’s Head Buildings, Cock Lane, Lon
don ECIA 9BY, England.

Tankers -  a future source of energy?
The Minister of Energy recently stated in 
the Storting that the Norwegian Hydro- 
Electric Board (NVE) are at present evalua
ting the possibilities of using laid-up tank
ers in toe production of electric power. The 
machinery in a 60 000 ton tanker could 
theoretically supply between 2 500 and 
5 000 households with power each year. 
As yet, it is too early to say whether tankers 
could be a realistic alternative to other 
forms of power production. Present esti
mates indicate that 'tanker energy’ would 
be considerably more expensive than wa
ter power and power produced from coal- 
fired plants. This new source of energy 
would, however, be interesting from an 
economic point of view in those regions 
where as an alternative for future power 
supply it would be less costly than thermal 
power plants. Tankers in northern Norway 
for example eouid be a possible alternative 
to small thermal power stations. The Minis
ter also pointed out that investigations 
would be necessary to determine the ef
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fects of the sulphur dioxide seepage from 
tanker energy plants on the environment. 
NVE are now working on two projects in 
this field. One concerns the utilization of 
tankers temporarily laid-up and which 
could be employed in short-term energy 
crisis. The other alternative would be to 
take tankers out of operational service and 
use them for permanent energy produc
tion. The ships would be virtually taken 
apart and the unnecessary spare sections 
could be sold as scrap metal. Such a 
development could lead to the building to
gether of many cut-up ships to establish a 
larger production unit. The Norwegian 
Shipowners Association have expressed 
their interest in the idea.

International shipping and Norwegian 
Viewpoints
A major statement on the future of world 
shipping and Norway’s role therein was 
made recently in a speech to the 
Norwegian-American Chamber of Com
merce in New York by Mr. Niels Werring Jr. 
of the Norwegian Shipowners Association. 
He pointed out that the current international 
economic crisis was now in its fifth year and 
the picture still looked rather gloomy. In
deed the present slump represents a basi
cally new experience. Following as it does 
nearly thirty years of unprecedented 
growth in world trade. Some of the other 
points he made were:

Factors in the Crisis
There have been some decisive political 
changes in the shipping scene in the last 
couple of decades, arising largely from in
creasing government involvement in ship
ping affairs and a mounting attack on the 
traditional freedom of the seas. In other 
words, shipping has moved in the direction 
of becoming not so much a service industry 
as a public utility with political and national 
ambitions and nation flag carrier preferen
tial treatment and not commercial consi
derations as the guiding factors. The aspi
rations of the developing countries to have 
their own shipping fleets and increased 
competition from the state controlled fleets 
have further complicated the scene for 
Western Shipowners. This are not, howe
ver, decisive factors in determining the fu
ture shape of world shipping. It is already 
obvious that if the Western countries really 
flex their muscles, the unfair competition 
practised by Eastern bloc countries could 
be stopped. The special needs of the deve
loping countries can also be coped with.

Protectionism Etc.
The real headache for a shipowner today 
when looking at future operations is to es
timate the political consequences of the 
international shipping crisis and in particu
lar the impetus it has given to protectionist 
tendencies. In the last few years the protec
tionist lobby has been strengthened and

together with competition from the develop
ing countries and form the Eastern bloc, 
there has been a great deal of pressure to 
secure so-called national cargoes for their 
own ships.

Liner Regulations
Apart from the recent abortive attempt to 
introduce the Oil Cargo Preference Bill, 
another aspect of American shipping policy 
that causes friction has been the long con
troversy between the US and its West Eu
ropean and Japanese counterparts regard
ing regulatory provisions in the field of li
ners. This has been a time-consuming, 
costly and often frustrating matter for ship
owners. A welcome thus must be given to 
the current drive in the US to review legisla
tion and policy in this field. A satisfactory 
solution would be for the US to continue its 
non-discriminatory regulation based on 
commercial competition and the shippers 
free choice of flag.
Secondly effective shippers councils in the 
US should be allowed, thus also establish
ing shipowner/shipper consultations. This 
will introduce a new dimension in ship
per/shipowner relations in the US and help 
to demolish the myth of conferences as 
supercartels. A third aspect would be a re
gulatory system which allowed conferen
ces to evolve in response to technological 
innovations and changes in the commer
cial environment.

International Measures to Deal with Crisis 
Within the OECD, some Western govern
ments are seriously considering certain 
measures to cope with the present crisis 
and in particular measures to reduce the 
present over-capacity. There are propo
sals to utilize tankers are stores and others 
to scrap old tonnage. A positive develop
ment on the industry's side has been the 
independent tanker owners' plan to gain 
more cooperation with a view to more or
derly marketing of large tankers. There is 
also a similar Greek proposal regarding dry 
bulk ships. The industry itself has made a 
substantial attempt to improve the market 
balance by an unprecedented cancellation 
of tonnage.

Norwegian Measures 
On the national level, the Norwegian Go
vernment in 1975 established the Guaran
tee Institute for Ships and Drilling Vessels 
with the intention of preventing the forced 
sales of modern tonnage abroad at rock 
bottom prices due to temporary liquidity 
problems in various Norwegian shipping 
companies. The Guarantee Institute was 
allowed a maximum limit of 4 billion Nor
wegian kroner to grant loans etc. but so far 
only a limitic number of companies—25 out 
of 230 -  have taken out guarantees from 
the Gl.
In January of this year a Commission on 
Shipping presented proposals for additio

nal guarantee provisions. Among other 
things it suggested a new arrangement 
whereby the Government would secure 
loans up to the actual market value of the 
vessel. It also discussed means of bringing 
new equity capital to the Norwegian ship
ping industry. This report is now being con
sidered by the Ministry of Shipping and it is 
expected that proposals will be presented 
to the Norwegian Parliament so that action 
can be initiated before the summer recess.

The Future
Norwegian shipping is a private enterprise 
industry. It has never sought nor received 
any kind of subsidy or direct government 
support. It has developed in an internatio
nal environment. It is thus recognized with
in the industry that the major responsibility 
for bringing Norwegian shipping through 
the present crisis rests will the industry it
self. To meet the competitive disadvantage 
that is increasing and very high labour 
costs represent, it will have to take advan
tage of the latest maritime technology -  to 
cut back on manning. Through mergers 
and by various means of cooperation, the 
Norwegian shipping industry will also at
tempt to improve it marketing strength and 
its competitiveness in international mar
kets. These views of the future of the indus
try are based on:
a. possession of a modern fleet with ad
vanced ships that satisfy the strictest de-
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ty-
b. skilled manpower both onboard and 
ashore with a background in a long mari
time tradition and a high level of maritime 
education in an advanced industrial socie
ty-
c. a unique highly professional and inte
grated shipping community with shipown
ers, brokers, shipbuilders, shipping sup
pliers, marine insurance experts, a ship 
classification agency and a considerable 
research capability. Against the compre
hensive background, Norwegian shipping 
is eminently equipped to offer sophistica
ted know-how and services.
Last but not least is the adaptability of the 
industry to meet changing markets and 
trade patterns. Norwegian shipping has 
been, and will be, in the forefront in concen
trating on capitally intensive, technologi
cally advanced and highly specialized, 
tonnage.
The leaders of the western industrialized 
countries have stressed the necessity of 
avoiding protectionist and other beggarthy 
neighbour’ policies in order to cope with the 
present economic recession. The future of 
world shipping is dependent on revival in 
international trade. All policies which 
eschew such a revival should be shunned. 
Regional and national protectionism must 
be avoided and this can only benefit all in 
the end, whether they are providers or 
users of shipping services.
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