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Omslag

Een van de groot
ste boorplatforms. 
de'EKKO FISKC” 
torent met zijn 
opbouw 254 m 
hoog boven de 
zeespiegel voor 
de Noorse kust 
uit.
Voor de nood- 
stroomvoorziening 
werd een mtu 
stroomaggregaat 
type 8 V396 van 

A r * * .  660 kW gein-
stalleerd.

Thans worden alle mtu motoren exclusief geïmporteerd door 
AGAM MOTOREN ROTTERDAM B.V.

Moeten de reders

Wanneer er tegenwoordig tankschepen 
worden besteld, (een overigens vrij zeld
zame gebeurtenis, hoewel de markt be
hoorlijk is aangetrokken), gaat men van 
twee factoren uit: IMCO en OPEC. Krach
tens de nieuwste bepalingen van de 
Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organisation moeten de tankers aan be
paalde technische eisen voldoen, zoals de 
dubbele bodem en de gescheiden ballast- 
tanks, en de opdrachtgever zou wel onver
standig zijn als hij bij nieuwe tonnage niet 
gelijk aan deze voorschriften uitvoering 
gaf. Bij de OPEC gaat het om heel andere 
dingen, al behoeven we in deze tijd nauwe
lijks te zeggen om welke. Dankzij de prijs
verhogingen worden de brandstoffen in de 
zeevaart steeds duurder, met het gevolg 
dat wat vroeger nog als een uitwijkmiddel 
gold, namelijk het langzaam-varen, thans 
regel is geworden.
De schepen die besteld worden hebben dit 
meerdere gedeelte al doorgaans niet meer 
in reserve: immers onder de drang der ge
beurtenissen streeft de rederswereld nu 
naar minder grote en minder snelle sche
pen. Misschien dat zich, als de crisis 
scherpere vormen aanneemt, een zelfde 
verschijnsel op land gaat afspelen en dat 
dan de autofabrikanten al volstaan met 130 
km op de snelheidsmeter te zetten, in 
plaats van de 180 en 200 van nu!
De jaarverslagen van de scheepvaart
maatschappijen uit binnen- en buitenland 
waren behoudens de enkele uitzonderin
gen vrij somber van inhoud (hoewel het 
aan de andere kant toch ook weer erg 
meeviel), maar (aten we eens aannemen, 
dat er toch straks weer voldoende kasgeld 
aanwezig is en dat er ondanks alles gun
stige vooruitzichten zijn om tot investerin
gen over te gaan. Hier terloops een kleine 
verwijzing naar de Koninklijke Nedlloyd, 
waarvan de directie bij de presentatie van 
het jaarverslag niet verder wilde gaan dan 
te zeggen, dat men het investeringsbeleid 
wel degelijk in het oog hield en er vermoe
delijk binnen niet al te lange tijd concrete 
vormen aan wil geven, maar desondanks 
de voorkeur geeft aan een voorlopige te
rughoudendheid.

de politiek in?

Hapag-Lloyd, die door allerlei omstandig
heden de zaak goed in de hand heeft kun
nen houden, was iets positiever gestemd: 
nog kortgeleden gaf dit concern order voor 
de bouw van een nieuw super-container- 
schip voor de vaart op het Verre Oosten. 
Aangenomen dus, dat een bedrijf tot inves
teren in de nieuwbouw in staat is, dan zal 
het naast de gebruikelijke overwegingen 
van economische aard, tegenwoordig 
meer dan vroeger moeten letten op 
imponderabele zaken als politieke ontwik
kelingen. Een reder zal bijvoorbeeld wel 
terdege moeten napluizen of de vaarge- 
bieden waarop hij zijn nieuwe tonnage wil 
inzetten binnen afzienbare tijd vrij zullen 
blijven van allerlei politieke machinaties op 
het gebied van vrachtreservering en la- 
dingverdeling.
Nu de UNCTAD-Code geratificeerd zal 
worden en de 77 ontwikkelingslanden het 
startsignaal hebben gekregen om een 
rechtmatig deel van het vervoer onder hun 
vlag op te eisen, zal de investeerlustige 
reder zeker moeten zijn dat er bij de verde
ling van de geldende formule voldoende 
lading voor hem overblijft. Sterker, hij zal 
zich moeten bezinnen of hij niet het slacht
offer zal worden van verdelingsformules 
die nog veel verder gaan dan die van de 
Unctad. Het geval van Argentinië heeft ons 
immers al geleerd, dat de Argentijnen een 
aandeel van 40 procent op een eigen trade 
onvoldoende achten.
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Politieke chantage is ook een middel dat de 
laatste decennia in toenemende mate 
wordt toegepast door heethoofden die hun 
doel geforceerd willen bereiken. Het Britse 
blad 'Fairplay' signaleerde dezer dagen 
een actie die door Nigeriaanse autoriteiten 
is uitgevoerd tegen het onder Panamese 
vlag varende tankschip ’Kulu’ . Onder de 
vage beschuldiging dat aan boord van dit 
schip wapens bestemd voor Zuid Afrika 
waren aangetroffen, werd schip en lading 
in beslag genomen, naar later bleek, omdat 
het een chartervaartuig van de Zuidafri- 
kaanse Safmarine was.
De olie, bestemd voorde raffinaderijen van 
de British Petroleum moest worden overge
laden en de Nigeriaanse autoriteiten 
meenden er goed aan te doen deze maat
schappij te 'bestraffen' door haar beper
kingen op te leggen bij de aankoop van 
Nigeriaanse olie. Deze gehele démarche 
riekt niet alleen naar kwalijke olie maar ook 
naar politieke inmenging door de autoritei
ten van een land dat overhoop ligt met die 
van het land dat het schip heeft gecharterd. 
De wereld kijkt er tegenwoordig nog nau
welijks van op, ook niet van het feit, dat een 
land, dat zo verontwaardigd is over de poli
tiek van een andere natie, zelf nog kwalij
kere praktijken doorvoert.
Het is misschien een gelukkige omstan
digheid dat niet elk land van de derde we
reld er met de botte bijl op los hakt. Naties 
zoals India en Indonesië hebben inmiddels 
langs de meer natuurlijke wegen van vraag 
en aanbod een maritieme traditie kunnen 
opbouwen, waarmee elke aantijging als 
zouden de gevestigde landen niets liever 
willen dan elke nieuwkomer uit hun mono
polies te jagen, gelogenstraft wordt.
Wij herinneren ons nog heel goed, dat het 
juist deze landen zijn geweest die daad
werkelijke steun hebben gegeven aan de 
opbouw van de koopvaardijvloot van jonge 
naties: Engeland heeft niet alleen India al 
vroeg een zelfbestuur toegestaan, maar 
heeft bovendien op onnavolgbare wijze 
assistentie verleend bij de ontwikkeling van 
de handelsvloot, o.m. door het ter beschik
king stellen van scheepsofficieren. Neder
land heeft zich op een zelfde manier ver
dienstelijk gemaakt; te denken valt o.m. 
aan de Zuidamerikaanse republieken Co
lombia en Venezuela, waar de KNSM de 
nationale rederijen heeft grootgebracht, en 
aan Ethiopië, waarvan de kadetten in Vlis- 
singen zijn geschoold.
Wellicht dat deze landen later een neutrali
serende invloed op de meer stormachtige 
broeders en zusters zullen uitoefenen; hoe 
dit ook zij, vroeg of laat zullen India en 
anderen eveneens worden geconfronteerd 
met de vraag hoe zij hun vloten in stand 
moeten houden wanneer vrijwel alle naties 
ter wereld met een eigen koopvaardij zul
len verschijnen, ook al is er voor een groot 
deel daarvan geen werk meer te vinden. 
Ergens blijft het een geruststellende ge
dachte, dat de zeescheepvaart er altijd wel

zal zijn, ook al perfectioneert men land- 
bruggen en olieleidingen. Een poging tot 
administratieve jurisdictie is alles wat men 
voor nu en de naaste toekomst in de activi
teiten op de internationale vijvers kan ver
wachten. voor het overige zal het milieu wel 
onderhevig blijven aan enkele fundamen
tele factoren welke de omvang van het 
transport in verhouding tot de wereldhan
del zullen beïnvloeden.
Maar het verraderlijke is juist, dat een schip 
niet altijd op de zogenaamde vrije zee kan 
blijven varen, doch uiteraard ook de haven 
in moet, omdat het anders geen bestaans
recht heeft. In die havens neemt het risico 
toe, dat overheden begerig zijn om maat
regelen vast te stellen, die doorgaans maar 
heel weinig met de echte handelsbehoef
ten te maken hebben, maar veeleer zijn 
toegespitst op vraagstukken als hoe men 
uitdrukking kan geven aan prestige
objecten.
Of we het nu prettig vinden of niet, het is en 
blijft de achtergrond waartegen zich het 
scheepvaartgebeuren gaat afspelen en zo

komen wij terug op hetgeen we in de aan
vang schreven, namelijk, dat de particu
liere reder naast economische marktana
lyses ook koffiedik-voorspellingen over 
mogelijke politieke gebeurtenissen moet 
laten verrichten. Blijft hij op grond van deze 
onzekere factoren te veel aan de voorzich
tige kant, dan loopt hij het risico, dat het 
gras onder zijn voeten wordt weggemaaid. 
Is hij daarentegen te voortvarend dan is het 
gevaar aanwezig, dat hem de een of an
dere politieke strop om de hals wordt ge
worpen. Men zou ook kunnen zeggen, dat 
de voortvarende scheepvaartman een 
moedige vent is, of anders een dwaas, of 
een avonturier. Vermoedelijk heeft hij een 
klein beetje van allen in zich, want al wordt 
er nu nog zo door allerlei ondeskundige 
ambtenaren in de scheepvaartpot geroerd, 
de man van de praktijk, of hij nu blank, bruin 
of zwart is, zal het niet kunnen laten om een 
van de meest fascinerende bedrijfstakken 
ter wereld te blijven bedrijven.

De J.

India is een van de landen van de derde wereld die langs de weg van geleidelijkheid en 
reële economische behoefte een na-oorlogse koopvaardijvloot hebben opgebouwd. 
Hier de tewaterlating in Japan in 1964 van de tanker 'Vikram Jayanti', thans G argi’ 
geheten.
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Enkele gedachten over de Nederlandse motoren-lndustrie

door Prof. dr. ir. E. van den Pol*

Inleiding
Wanneer men -  zoals deze schrijver -  slechts betrekkelijk kort en 
maar zeer gedeeltelijk bij één of andere tak van industrie -  gebeu
ren, in casu de nationale motoren-bouw, betrokken is en daarover 
toch gaat schrijven loopt men het risico van onvoldoende op de 
hoogte’ beticht te worden. Het zij zo!
Daar tegenover staat dat een en ander misschien kan meehelpen 
de gedachten te ordenen mede ten behoeve van een bezinning op 
de toekomst.
Immers zo’n vijfentwintig jaar geleden bezat ons land -  zowel 
kwalitatief als kwantitatief -  een redelijk florerende 
(diesel)motoren-industrie. Wanneer thans vanuit dit verleden -  via 
het heden -  geëxtrapoleerd wordt naar de toekomst lijkt het resul
taat weinig reden tot optimisme te geven.

Algemeen
Filosoferend over de existentie alsmede het verdwijnen van di
verse motorenfabrieken ontkomt men niet aan de indruk dat, wil 
een dergelijk bedrijf blijven voortbestaan, aan een minimale groot
te voldaan moet worden.
Deze minimale omvang ontstaat bijvoorbeeld doordat het bedrijf 
zijn bestaan niet laat afhangen van de hoedanigheden van één 
motor maar juist een verscheidenheid aan motoren aanbiedt, 
waardoor het onvoldoende verkopen van één type motor niet 
ogenblikkelijk het bedrijf in zijn existentie bedreigt.
Een andere mogelijkheid is dat zo’n bedrijf naast motoren tevens 
andere produkten in de metaal-sektor produceert.
Tegenover deze min of meer axiomatische beschouwing zijn ech
ter voorbeelden van betrekkelijk kleine, toch gezonde bedrijven te 
geven, die derhalve in tegenspraak met het voorgaande lijken. 
Vaak is in zulke gevallen sprake van een vorm van symbiose 
waardoor een kleine firma gedijt in de schaduw van een grote. Een 
goed voorbeeld hiervan is Friedmann & Maier met de grote firma 
Bosch.
Een andere mogelijkheid doet zich voor bij het bestaan van een 
kleine, nogal specialistische markt, die voor een grote motoren- 
fabriek niet interessant genoeg is.

Afzet-problematiek
Ten aanzien van dieselmotoren kan een viertal toepassingsgebie
den aangemerkt worden:
-  maritieme sektor (o.a. scheepsvoortstuwing)
-  traktiedoeleinden (trein- en wegverkeer)
-  landbouw en niet-maritieme grondverzet
-  stationaire doeleinden zoals elektrische centrales, pompgema- 

len etc.
Hier te lande is er van oudsher een (te?) sterke gerichtheid van de 
dieselindustrie op de scheepsbouw geweest, het huidige vrijwel 
wegvallen van de laatste, tast dan ook direct het bestaan van de 
eerste op zeer ernstige wijze aan.
Sedert het opheffen van de nationale industrie, die spoorwegma- 
teriaal produceerde, is slechts DAF(-vrachtwagens) nog bij het 
traktie-gebeuren betrokken.
De vervaardiging van dieselmotoren t.b.v. landbouw en het niet- 
maritieme grondverzet is nimmer een specialisme, behorende tot 
de Nederlandse motorenindustrie, geweest.
Resumerend kan gesteld worden dat voor onze motoren industrie 
de thuismarkt wel uiterst summier is geworden, slechts in de 
maritieme sektor- en hoofdzakelijk daar waar Nederland een er
kend specialisme bezit: maritieme grondverzet (baggeren etc.) en 
andere soortgelijke 'offshore’ aktiviteiten -  is nog enige vraag. • 
Ego: afzetmogelijkheden dienen thans derhalve vooral over de

grens gezocht te worden, mits aldaar een algemene behoefte aan
-  of vraag naar -  dieselmotoren bestaat.
In principe zijn hier momenteel twee relevante mogeli|kheden.

- 1 -  Er is geen of nauwelijks vraag naar motoren
- 2 -  Er is wel vraag, maar niet of te weinig naar motoren van
Nederlands fabrikaat.
ad 1: Gezien de economische neergang van vooral de Westelijke 
wereld in de volgstroom van de energie-crisis van '73 lijkt dit een 
makkelijk en voor de hand liggend antwoord.
Echter de o.a. in het tijdschrift T he  Motorship’ gepubliceerde 
overzichten demonstreren duidelijk dat er in ieder geval vraag is 
naar dieselmotoren voor maritieme toepassingen.
Juist deze energie-crisis, die tot grote bewustwording t.a.v. de 
eindigheid van de aardse voorraad fossiele brandstoffen heeft 
bijgedragen, heeft ook geleid tot een toenemende toepassing van 
dieselmotoren door:
-  een intensivering van de 'offshore'-industrie te bewerkstelligen,
-  een signifikante verschuiving ten gunste van de dieselmotor 

voor wat betreft traktiedoeleinden te veroorzaken, o.a. doordat 
van alle calorische machines de dieselmotor over het hoogste 
totaal-rendement beschikt.

ad 2: In het licht van het bovenstaande (ad 1) dient vervolgens de 
vraag zich aan wat de oorzaak is dat de afzet van Nederlandse 
dieselmotoren zo onvoldoende is. Waarschijnlijk wordt dit door 
een kombinatie van een aantal redenen veroorzaakt:
-  Een potentiële klant gaat wellicht bij voorkeur naar een 

motoren-gigant zoals MAN, Sulzer etc. De omvang en stabiliteit 
van zulk een bedrijf geeft de klant blijkbaar meer vertrouwen in 
de kwaliteit van het te kopen produkt, 'world w ide’ service en 
snelle afdoening van zijn problemen.

-  Het Nederlandse motoren-produkt is relatief duur en kwalitatief 
zeker niet beter dan dat van andere landen.

-  Het voortbestaan van de Nederlandse motoren-industrie komt 
met het oog op de toekomst misschien onzeker voor. Wie ga
randeert bijvoorbeeld thans de nazorg in de ruimste betekenis 
van een nu aangekochte Nederlandse dieselmotor?

-  Nederland biedt wellicht -  qua motoren -  toch niet geheel 
datgene waar vooral vraag naar is c.q. waar vraag naar te 
verwachten is (denk o.a. i.v.m. brandstofproblematiek aan de 
grote, kleploze, langzaamdraaiende tweetakt scheepsdieset).

Te overwegen aanbevelingen
Wil de Nederlandse industrie in de toekomst met de vele buiten
landse dieselfabrikanten succesvol kunnen concurreren, dan lijkt 
m.i. het volgende de overweging, op z'n minst, waard:
1. De Nederlandse motorenaktiviteiten dienen in de één of andere 

vorm gegoten, beter gebundeld  te worden, waarmede ener
zijds gestreefd kan worden om gezamenlijk aan de eerder 
gesignaleerde minimale omvang te voldoen. Anderzijds kan 
door een gerichte afbakening wellicht bereikt worden dat een 
gebalanceerd motorenpakket wordt aangeboden dat meer in 
harmonie is met hetgeen op de nationale en internationale 
markt gevraagd wordt.

2. Het Nederlandse motoren-produkt moet, meer dan nu het ge
val is, een reputatie verkrijgen van zeer hoge betrouwbaarheid 
en duurzaamheid, derhalve weinig onderhoud behoevend, en 
vooral geschikt voor kwalitatief mindere brandstoffen. Eén en

* Docent scheepswerktuigkunde Koninklijk Instituut voor de Marine 
Buitengewoon Hoogleraar verbrandingsmotoren TH. Delft.
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ander zou antwoord geven op de vraag op grond van welke 
specifieke eigenschap(pen) het aantrekkelijk zou zijn juist een 
Nederlandse dieselmotor te kopen.

3. Juist i.v.m. punt 2 dienen de nationale motorenfabrieken aan
zienlijk meer ondersteuning te ontvangen vanuit het weten
schappelijk onderzoek. Of hiervoor een aparte instantie of een 
nieuwe tak bij TNO in het leven moet worden geroepen laat ik in 
het midden. Wel lijkt duidelijk dat het kwalitatief verbeteren van 
de motor van vandaag meer en meer een aangelegenheid

Uniek transport
Op 9 juni vond een uniek transport plaats in Hoogezand. Van 
Machinefabriek Gorter naar Scheepswerf Hoogezand werd een 
halve kotter over de weg getransporteerd over een afstand van ca. 
2 km.
Het betrof het komplete vi6rulm en machinekamer gedeelte van de 
nieuwe kotter die de Gebr. v.d. Berg uit Urk in bouw hebben bij 
Scheepswerf Hoogezand BV.
Bij Gorter was dit stuk van de kotter gebouwd en tevens inge
bouwd. De komplete machinekamer installatie was al ingebouwd 
inkl. de hoofdmotor, reduktiekoppeling en hulpmotoren.

wordt van geduldig theoretisch en experimenteel onderzoek en 
niet langer van vooral ervaring en intuïtie.

4. Tenslotte komt het mij als gewenst voor dat de Nederlandse 
motorenfabrikanten in onderling overleg zelf eerst, in het licht 
van het voorgaande, tot een gezamenlijke filosofie en aanpak 
komen en deze daarna aan de overheid aanbieden. Dit laatste 
omdat een en ander naar mijn idee zal bijdragen tot zowel een 
kwalitatieve (verdieping) als een kwantitatieve (omvang) stimu
lering van de Nederlandse aktiviteiten op het gebied van de 
motorenbouw.

Het totaal te transporteren gewicht bedroeg hiermee 110 ton. De 
hoofdmotor is een Brons, type 12 GV van 1500 p.k.
De kotter krijgt de volgende afmetingen: 36.25 m x  8.00 m x  4.40 
m.
Door op deze manier uit te besteden beeft de werf bereikt dat 
tijdens de sektiebouw ook al inbouwwerkzaamheden kunnen 
plaats vinden, hetgeen de bouwtijd van de kotter aanzienlijk be
kort.
De kotter zal verder kompleet onderdak bij Scheepswerf Hooge
zand worden afgebouwd en half juli worden tewatergelaten, 
waarna enkele weken later de oplevering zal plaatsvinden.
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Toetsen met CAI toegepast in CAD

door ir. E. Deetman*

Voorwoord
Computer Assisted Instruction (CAI) en Computer A ided Design (CAD) zijn respectievelijk computertoepassingen voor het leren per 
computer en het werken met de computer.
Aan de TH Delft is op de afdeling der Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde een methode ontwikkeld, die het principieel mogelijk 
maakt om bij het toepassen van CAI in CAD van de CAD-blackbox een glass box te maken. Naast de reeds bestaande CAD-diatoog 
betreffende de in te voeren onafhankelijke variabelen is er een CAI-dialoog over CAD inhoudelijk. In deze CAI-dialoog kan de student 
toetsen o f hij voldoende basiskennis heeft om onder andere de uitgevoerde afhankelijke variabelen naar waarde te kunnen beoorde
len.
M et CAI kan de student zichzelf een studietoets afnemen over CAD. De docent kan een evaluatie-onderzoek doen betreffende CAD 
aan de hand van de informatie, die hij m iddels CAI van de student krijgt.

Inleiding
Zodra men gebruik gaat maken van een zakrekenmachine verliest 
men zijn vaardigheid in het handrekenwerk. Omdat men deze 
vaardigheid heeft gehad, is dit niet zo’n probleem. Iemand die 
heeft leren rekenen kan beoordelen of het antwoord van bijvoor
beeld een vermenigvuldiging van twee getallen juist is of niet. Hij 
kan gauw genoeg zien of er bij het intoetsen van de gegevens 
fouten zijn gemaakt, of dat er met het rekenapparaat iets aan de 
hand is. Anders ligt dat bij die mensen, die geen vaardigheid 
hebben opgedaan in rekenen. Zij nemen aan dat het antwoord van 
de rekenmachine goed is. Zo’n apparaat maakt toch geen fouten? 
De computer wordt in het technische wetenschappelijk onderwijs 
meer en meer ingezet. De computer wordt bijvoorbeeld ingescha
keld bij het maken van een ingewikkelde en/of tijdrovende bereke
ning. De man die de theorie en het programma heeft ontwikkeld, 
zal weinig moeite hebben met het beoordelen van de juistheid van 
de berekende grootheden. Bij een gebruiker, die het programma 
inhoudelijk niet kent, ligt dat heel anders.
Het is de laatste jaren duidelijk waarneembaar, dat bij het meer en 
meer toepassen van de computer in het onderwijs vooral vaardig
heid en inzicht, maar ook kennis en begrip van de theorie minder 
worden. Evenals het feit, dat het tekenpraktikum, in vergelijking 
met vijftien jaar geleden, is gehalveerd, zo wordt nu ook de tijd voor 
het maken van berekeningen verminderd. De computer kan im
mers tekenen en rekenen.
Naast het inschakelen van de computer in het onderwijs is er nog 
bijgekomen het bezuinigen op de overheidsuitgaven, met name in 
het onderwijs. Het wetenschappelijk onderwijs moet in een kortere 
periode worden gegeven. Een deel van de vijfjarige opleidingen in 
de technische wetenschappen zal helaas waarschijnlijk worden 
teruggebracht naar vier jaar.
Wordt een deel van de TH-studie vier jaar, dan is de vraag of men 
minder diepgaand de collegestof moet behandelen en/of op een 
smallere basis moet verder werken. Misschien is een deel van de 
problemen op te lossen met behulp van de computer.
De laatste decennia is er duidelijk een tendens dat de computer 
meer voor rekenwerk wordt ingeschakeld. Twintig jaar geleden 
werden alle hydrostatische berekeningen met de hand gemaakt. 
Bijvoorbeeld voor een carène-berekening had men één a twee 
manweken nodig, De computer doet dit in één a twee minuten 
(opmeten buiten beschouwing gelaten). De ontwerper kon bij de 
handberekening gemakkelijk zien of hij fouten maakte. Hij kon het 
resultaat van zijn werk beoordelen. Heden ten dage krijgen we de 
resultaten van de computerberekening gepresenteerd op een uit- 
voerformulier met rijen getallen. Diegene, die ooit een handbere
kening maakte, kan de fouten eruit halen. Maar hoe zit dat met hen 
die nooit een handberekening maakten en derhalve geen vaardig
heid hebben opgedaan.?
In ons huidige onderwijs is er vrijwel geen plaats meer om de 
noodzakelijke vaardigheid op te doen. De computer wordt te snel

ingeschakeld. De tijd terugdraaien is erg moeilijk. Waarom niet 
trachten mee te gaan met de tijd en de efficiency van het onderwijs 
verhogen met CAI? Mocht het mogelijk blijken CAI te vereenvou
digen middels standaardisatie, dan zou CAI wel eens het aange
wezen middel kunnen zijn om CAD te leren begrijpen. CAI kan zo
wel voor de student als voor de docent van nut zijn.
Voor de student betekent CAI, dat hij in een uur tijd zichzelf kan 
testen in zijn kennis, begrip, vaardigheid en inzicht van en in CAD. 
Tijdens de eerste sessie moet hij van elk van de vier cognitieve 
doelen teminste één -d o o r de computer gekozen -  item oplossen. 
Bovendien kan hij voor elke itemsoort éénmaal zelf een onderdeel 
kiezen, waarover hij een opgave wil maken. Gedurende de eerste 
sessie worden dus minimaal vier en maximaal acht items ge
maakt.
Voor elke tweede en volgende sessie geldt, dat minimaal geen 
CAI-opgave en maximaal acht CAI-opgaven kunnen worden ge
maakt. Per itemsoort komt dit neer op maximaal twee opgaven per
sessie.
Van elke opgave kan de student het onderdeel kiezen. De compu
ter zoekt in dit onderdeel willekeurig een item. Bij de inzichtitems is 
nog een extra keuzemogelijkheid aanwezig. Hier kan de student 
ook nog de opgave kiezen en zelf de onafhankelijke variabelen 
wijzigen.
Bij de eerste sessie per CAD-programma moeten de onafhanke
lijke CAD-variabelen worden opgegeven en een CAD-berekening 
worden gemaakt. Heeft een tweede of volgende sessie plaats, dan 
kan CAD al dan niet achterwege blijven.
Bezien we CAD en CAI tezamen, dan moet bij elk CAD- 
programma tijdens de eerste sessie zowel CAD als CAI worden 
toegepast. Elke volgende sessie kan de student kiezen tussen 
CAD en/of CAI en ook nog bij CAI kiezen welk itemsoort hij één of 
twee maal wil maken.
De docent kan met CAI een evaluatie-onderzoek verrichten naar 
de stand van zaken in CAD middels de informatie die de studenten 
hem via CAI verstrekken. Dit is een tweede doel van CAI, waar in 
deze publikatie globaal op wordt ingegaan.

Toetsen en evaluatie van CAD met CAI
Als CAI een geschikt middel is om CAD te leren begrijpen, welke 
methode van CAI moet dan worden gevolgd?
Zowel interactieve CAD als conversationele CAI kosten veel tijd 
om te programmeren. Wil men efficiënt van CAI gebruik kunnen 
maken, dan moet men komen tot standaardisatie van de dialoog. 
Bij CAD zal men proberen de in- en uitvoerprocedures te vereen
voudigen. Bij CAI zal men standaardtoetsen met standaardaan
wijzingen moeten ontwerpen die universeel toepasbaar zijn in elk

*) Wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Ontwerpen van Sche
pen, afdeling der Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde, TH Delft.
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CAD-systeem, Lukt dit laatste niet, dan is naar mijn idee CAI zo'n 
tijdrovende zaak, dat het onbruikbaar wordt.
Vandaar dat is getracht om de vier itemsoorten op één en dezelfde 
wijze op te zetten. Er wordt bij drie van de vier itemsoorten een 
vraag gesteld, waarbij het antwoord moet worden gekozen uit vier 
alternatieve antwoorden, waarvan één antwoord het juiste is. Bij 
één van de vier itemsoorten moet het antwoord worden berekend 
en aan de computer worden medegedeeld.
De CAI, zoals door ons ontworpen, werkt in principe als is aange
geven in het structuurdiagram van figuur 1.
Men kan onderscheid maken in drie hoofdgroepen:
-  beheer en evaluatie;
-  CAI-toets;
-  CAD.
Beheer en evaluatie houdt in het verzamelen van gegevens voor 
de docent. De student beantwoordt enige vragen en kan eventueel 
suggesties doen tot verbeteren van het systeem.
Er zijn vier itemsoorten toegepast in onze CAI, te weten:
-  kennis;
-  begrip;
-  vaardigheid &
-  inzicht.
Onderwijskundig gezien is het inzichtitem het hoogste niveau, het 
kennisitem het laagste niveau. Bij het kennisitem wordt de kennis 
van de afhankelijke variabelen getest.
Het begripsitem is opgezet voor het testen of men begrijpt waarom 
bepaalde onafhankelijke variabelen nodig zijn in het rekenproces. 
Met het vaardigheidsitem wordt nagegaan of het rekenproces 
inhoudelijk wordt beheerst.
Tenslotte is het mogelijk met het inzichtitem na te gaan of de 
student kan schatten wat het resultaat van de berekening zal zijn 
als hij één van de onafhankelijke variabelen wijzigt. In het verkrij
gen van dit inzicht moet de ontwerper worden getraind om in de 
praktijk de consequenties te kunnen voorzien bij het nemen van 
beslissingen inzake het aanbrengen van wijzigingen in het ont
werp.
De evaluatie is een wezenlijk onderdeel van CAI. De student kan 
middels het beantwoorden van enige vragen de docent medede
len wat er al dan niet aan CAI en/of CAD kan worden verbeterd. 
Heeft de student tenslotte zelf nog een opmerking, dan kan deze 
via het toetsenbord van de beeldschermterminal worden ingetypt. 
In figuur 1 is de gang van zaken van een CAI-les aangegeven 
middels een structuurdiagram.
Allereerst dient informatie te worden gegeven ten behoeve van het 
BEHEER. De volgende informatie wordt gevraagd:
-  identificatie van de student;
-  de redenen waarom het CAI/CAD-programma wordt gebruikt;
-  welk deel van CAI van belang wordt geacht. Hierbij moet wor

den vermeld dat elke CAI-les in zijn geheel éénmaal moet 
worden doorlopen. Pas bij de tweede of volgende sessie kan dit 
onderdeel willekeurig worden gekozen.

In het nu volgende gaan we ervan uit, dat voor de eerste maal dit 
programma wordt doorgerekend.
Blijken er geen moeilijkheden bij de identificatie te zijn, dan kan 
worden begonnen met het KENNISITEM.
Bij elk itemsoort kunnen maximaal twee problemen per sessie 
worden behandeld. Is het KENNISITEM afgehandeld, dan volgt 
het BEGRIPSITEM. Deze beide itemsoorten kunnen zonder CAD 
worden gemaakt. Dat wil zeggen, dat er geen CAD-rekenwerk 
behoeft te worden gemaakt. Bij deze items gaat het erom na te 
gaan of men de definities en formules kent en de relaties tussen de 
variabelen begrijpt.
Dit is een andere zaak bij de laatste itemsoorten. Hiervoor is het 
nodig de CAD-berekening te maken.
Conventionele, interactieve CAD is nu aan de beurt. Voor het 
rekenwerk dient men de CAD ONAFHANKELIJKE VARIABELEN 
op te geven. Bij het offerte-ontwerp zijn dit onder andere de lengte, 
breedte, holte en diepgang van het schip.
Omdat er met meerdere terminals tegelijkertijd kan worden ge

werkt, moet voor zowel CAD-rekenwerk als het rekenwerk voor 
het CAI-INZICHTITEM een tijdelijk bestand worden gecreëerd 
voor de numerieke informatie nodig voor de berekening. In dit 
geval behoeven de gebruikers tijdens het rekenproces niet op 
elkaar te wachten. Zijn de tabellen in het bestand aanwezig en zijn 
de ONAFHANKELIJKE VARIABELEN ingelezen, dan kunnen de 
AFHANKELIJKE VARIABELEN worden berekend.
In het VAARDIGHEIDSITEM kan de student nagaan of hij de 
formules kan gebruiken, stroom- en structuurdiagrammen kan 
lezen en het programma kan ontcijferen. Daar met de formules de 
AFHANKELIJKE VARIABELEN worden berekend, zal het de lezer 
duidelijk zijn, dat daarom in de eerste sessie allereerst de CAD- 
berekening moet worden gemaakt, voordat men een VAARDIG
HEIDSITEM kan maken.
Alvorens het INZICHTITEM kan worden gemaakt, moet een tijde
lijk bestand voor de CAI-variabelen worden gecreëerd. In dit be
stand worden tijdens de sessie de onafhankelijke en afhankelijke 
CAI-variabelen sequentieeel bewaard.
In het INZICHTITEM kan men één of meer onafhankelijke varia
belen wijzigen. Vier alternatieven gaan we vervolgens berekenen.
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Eén van deze alternatieven is juist. De student moet trachten in 
een zo kort mogelijke tijd het juiste alternatief te vinden.
Zijn tijdens de eerste sessie alle items de revue gepasseerd, dan 
heeft de student een indruk van zijn kennis, etc. van dit onderwerp. 
Voor de docent is het goed te weten, wat de gebruiker vindt van de 
presentatie van CAI en CA.D
Daarom vindt er een EVALUATIE plaats. Er zijn drie onderwerpen, 
waarover een vraag op het beeldscherm wordt afgedrukt.
Deze drie onderwerpen zijn:
-  college;
-  CAI;
-  CAD.
Aan de hand van de antwoorden op de vragen is na te gaan of deze 
drie onderwerpen elkaar volledig dekken.
Zijn er tijdens de sessie zaken misgegaan, dan kan na het beant
woorden van de evaluatievragen een kort stuk proza worden inge
typt. Hierin kan direct worden medegedeeld wat er bijvoorbeeld 
voor verbetering, wijziging of aanvulling vatbaar is.
Tenslotte worden de AFHANKELIJKE VARIABELEN gepresen
teerd op het beeldscherm. CAD- en CAI-resultaten worden met 
elkaar vergeleken, zodat duidelijk wordt waarom bij een wijziging 
van een onafhankelijke variabele het resultaat van de CAD- 
berekening in CAI al dan niet is gewijzigd.

Bestandsorganisatie van CAI en CAD.
In CAD is de bestandsorganisatie naast het rekenwerk een be
langrijk onderdeel. Daar CAD-systemen veel variabelen en grote 
rekenprogramma’s gebruiken is de kans, dat de computer te 
klein wordt groot. Het te groot worden van de programma’s door de 
vele variabelen kan men ondervangen met een goed geordende 
bestandsorganisatie. Het te groot worden door de vele formules 
kan worden voorkomen door modulair programmeren. Om één en 
ander nog te kunnen overzien, moet worden gedacht in de richting 
van gestructureerd programmeren. Dit laatste houdt in, dat de 
hoofdlijnen van het CAD-proces vast moeten liggen. Er moet van 
boven naar beneden worden gewerkt, oftewel de top down me
thode van gestructureerd programmeren is toegepast. Liggen de 
hoofdlijnen in een structuurdiagram eenmaal vast, dan is het zaak 
de modules te programmeren en stuk voor stuk onafhankelijk van 
elkaar te testen. Blijkt elk moduul zelfstandig naar tevredenheid te 
werken, dan kan het eigenlijke CAD-werk, namelijk de synthese, 
beginnen.
CAI gaan we op dezelfde manier aanpakken.
De structuur wordt opgezet op zo’n wijze, dat CAI het CAD- 
systeem niet belast. Dit betekent dat de CAI-programmatuur wel in 
CAD wordt opgenomen, maar zodanig dat de geheugencapaciteit 
nodig voor CAD behouden blijft. Bovendien moet CAD zonder CAI 
als CAD kunnen worden gebruikt. Voorwaar een opgave, die niet 
eenvoudig oplosbaar blijkt. Hiertoe kan men het hoofd ’Problemen 
bij conversationeel programmeren’ nalezen.
In [1 ] stond het CAI-systeem nog naast het CAD-systeem. Er was 
een speciaal CAD-programma ontwikkeld om het maken van een 
offerte-ontwerp te simuleren. Dit houdt in naast het extra CAI- 
programmeerwerk nog eens extra CAD-programmeerwerk om 
een simulatieprogramma te ontwikkelen. Er was toen sprake van 
CAI en CAD. Om het extra CAD-programmeerwerk te omzeilen is 
gedacht om CAI in CAD te bouwen.
Het resultaat is getekend in het systeemstroomschema van figuur
2. In deze figuur zijn drie kolommen van links naar rechts te 
onderscheiden, met de volgende betekenis:
-  kernengeheugen met stuurprogramma en CAI- en CAD- 

procedures;
-  8 permanente en 2 tijdelijke CAI-bestanden:
-  3 permanente en 1 tijdelijk CAD-bestand.
In de rechthoek van het rekengedeelte zijn vier programmeerni- 
veau’s van links naar rechts te onderscheiden.
Het STUURPROGRAMMA bevindt zich op niveau 1. Het VAAR- 
DIGHEIDSITEM maakt gebruik van de niveaus 2 t/m  4. In het 
STUURPROGRAMMA kan een externe procedure worden aan- Fig. 2. -  Bestandsorganisatie van CAI en CAD
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geroepen. De externe procedure heeft vaak een externe proce
dure nodig, die op zijn beurt weer een externe procedure gebruikt. 
Verder kan men aan de TH-Delft in de programmeertaal CPS- 
PL/1 niet gaan. Een zware beperking voor CAI. Want CAD mag 
niet worden belast, waardoor we het moeten zoeken voor CAI in 
externe procedures.
Zoals de gang van zaken aan de terminal via het toetsenbord is 
behandeld in het voorgaande hoofdstuk, gaan we in dit hoofdstuk 
de 'black box' van CAI bekijken. Namelijk de bestandsorganisatie, 
waarvan tijdens CAD en CAI alleen op het beeldscherm melding 
wordt gemaakt, maar waar verder niets van wordt zichtbaar ge
maakt. Voor de student is dit deel niet interessant. Voor CAI is de 
bestandsorganisatie echter een ingewikkeld probleem om op te 
lossen.
Het CAI/CAD-systeem start met het BEHEER. Het CAI-bestand 
8 INFnr wordt gecreëerd voor de student. De laatste twee symbo
len nr is een getal, dat wordt bepaald door de 'identificatie-naam' 
van de student. Het cijfer 1 bij de procedure BEHEER in figuur 2 
komt overeen met het cijfer 1 bij het bestand 8 INFnr. De pijl wijst 
van de procedure BEHEER naar het bestand. Dit betekent, dat het 
tijdelijke bestand 8 INFnr wordt gecreëerd middels het schrijven 
van een eendimensionale array, waarin elk element de stad
waarde =  0 krijgt.
Elke student krijgt een tijdelijk bestand gedurende de sessie toe
gewezen, waarin die gegevens worden opgeslagen, die van be
lang zijn voor het BEHEER en de EVALUATIE van CAD en CAI. 
De stand van zaken wordt gecontroleerd in het bestand INFORM. 
Per student en per sectie van de ontwerpcirkel [2] wordt hier 
bewaard wanneer de student het laatste met deze CAI- en/of 
CAD-les werkte en hoeveel maal het programma voor hem heeft 
gedraaid. Bovendien wordt bijgehouden of er tijdens de sessie iets 
mis is gegaan, waardoor het systeem kan worden geblokkeerd, 
bijvoorbeeld 'down gaan' van de computer.
Blijkt in INFORM, dat verder kan worden gewerkt, dan wordt 
informatie ingewonnen, als:
-  stand van zaken, les, tijd en de datum;
-  welk deel van CAI en/of CAD is gebruikt tijdens de sessie;
-  enige administratieve gegevens.
Tijdens de eerste sessie worden alleen de administratieve gege
vens door de student opgegeven, de rest geschiedt automatisch. 
Automatisch wordt bijvoorbeeld de tijd geregistreerd, terwijl de 
student zelf zijn identificatie moet opgeven.
Voor het maken van een KENNISITEM zijn nodig de bestanden 
VRAAGA en LITERA. In VRAAGA staat per afhankelijke variabele 
een meerkeuzevraag. Bestand LITERA bewaart per afhankelijke 
variabele één of meerdere literatuurverwijzingen.
Het bestand 8 INFnr wordt tijdens elk van de vier itemsoorten ook 
één of twee maal geopend voor het verwerken van gegevens ten 
behoeve van de docent. Per probleem worden aan het eind van elk 
item bewaard:
-  over welke variabele een opgave is gemaakt;
-  of het juiste antwoord de eerste of tweede maal is gegeven;
-  het antwoord van de student;
-  het juiste antwoord;
-  de tijd nodig voor het vinden van het antwoord.
Voor het BEGRIPSITEM is het nodig respectievelijk de bestanden 
VRAAGO en LITERO te lezen. Van VRAAGO wordt de probleem
stelling gelezen, van LITERO de literatuurverwijzing voor die on
afhankelijke variabele waarover het begrip wordt getoetst.
Voor KENNIS en BEGRIP is het niet nodig CAD te activeren. Voor 
VAARDIGHEID en INZICHT is CAD in de eerste sessie wel nodig. 
Vandaar dat de CAD-invoer direct na toetsen van het BEGRIP aan 
de beurt is.
Om een indruk te krijgen hoeveel tijd CAI kost ten opzichte van 
CAD is het nodig van CAD ook de tijd te registreren In het bestand 
8 INFnr. Voor en na elke CAD-handeling worden respectievelijk 
starttijd en stoptijd opgenomen.
CAD begint met het invoeren van de onafhankelijke variabelen. 
Tijdens de eerste sessie worden alle onafhankelijke variabelen

opgegeven en bewaard in het permanente CAD-bestand van de 
student ONAFnr. Zijn alle onafhankelijke variabelen bekend, dan 
kan het CAD-rekenwerk beginnen. Omdat meerdere terminals 
tegelijkertijd CAD kunnen plegen, wordt de numerieke informatie 
uit het permanente bestand NUMCAD geplaatst in het tijdelijke 
bestand 8 NUMnr van de student. Het is hierdoor onmogelijk dat 
tijdens de sessie de ene terminal de andere kan blokkeren. In 
8 NUMnr staan de CAD-TABELLEN (figuur 1). Numerieke infor
matie en onafhankelijke variabelen zijn beschikbaar voor CAD. Na 
de berekening worden de afhankelijke variabelen bewaard in het 
permanente bestand AFHAnr van de student. Deze afhankelijke 
variabelen zijn naast de onafhankelijke variabelen nodig voor de 
itemsoorten VAARDIGHEID en INZICHT.
Het VAARDIGHEIDSITEM heeft vier bestanden nodig, namelijk:
-  AFHAnr, met de afhankelijke variabelen;
-  ONAFnr, met de onafhankelijke variabelen;
-  LITERA, met de literatuurverwijzing voor het berekenen van 

een afhankelijke variabele;
-  8 INFnr, voor het registreren van het resultaat van het toetsen 

van de VAARDIGHEID.
Het INZICHTITEM is het zwaarste en ook computertechnisch 
gezien het meest ingewikkelde item. In figuur 2 is schematisch de 
berekening van één van de vier alternatieven aangegeven.
Voor CAI worden vier CAD-berekeningen gemaakt. De gewijzigde 
onafhankelijke variabelen en de berekende afhankelijke variab
elen dienen in een tijdelijk bestand, 8 CAInr, te worden bewaard. 
Van elk alternatief vinden we hier volgordelijk:
-  CAI onafhankelijke variabelen en
-  CAI afhankelijke variabelem.
Omdat CAD en CAI met elkaar vergeleken worden, is het boven
dien nodig de CAD onafhankelijke variabelen op ONAFnr en de 
CAD afhankelijke variabelen op AFHAnr ter beschikking te heb
ben. De CAD-berekening voor CAI eist ook, dat het tijdelijke 
bestand met numerieke informatie dNUMnr beschikbaar is.
De resultaten van het toetsen van het INZICHT registreren we 
weer in het tijdelijk CAI-bestand 8 INFnr.
In het voorgaande zijn de drie onderwerpen voor de EVALUATIE 
van CAI en CAD genoemd.
Uit het permanente CAI-bestand VRAAGE wordt per onderwerp 
één vraag gelezen. Achtereenvolgens worden deze vragen op het 
beeldscherm afgebeeld. De student beantwoordt de vraag.
Van elk onderwerp worden onderstaande gegevens bewaard in 
het tijdelijk CAI-bestand 8 INFnr:
-  het nummer van de evaluatievraag;
-  het antwoord van de student;
-  de tijd, die nodig was voor het geven van het antwoord.
Na het beantwoorden van de drie evaluatievragen is er de moge
lijkheid om een opmerking in te typen over bijzonderheden, die de 
student tijdens de sessie zijn opgevallen. Wat op de conventionele 
wijze van oefenen wordt vergeten aan de docent mede te delen, 
kan nu direct worden medegedeeld. Dit moet als een groot voor
deel van CAI worden gezien.
De EVALUATIE wordt afgesloten in drie stappen:
-  In het informatiebestand INFORM wordt de datum van deze 

sessie verwerkt en aangegeven dat de sessie succesvol zonder 
tegenslagen is verlopen;

-  de opmerking wordt geplaatst in het CAI-bestand OPMERK;
-  de numerieke informatie verkregen tijdens de gehele sessie 

wordt gelezen uit het tijdeiijke CAI-bestand van de student 
8 INFnr en geschreven in het permanente CAI-bestand SES
SIE.

Het invoergedeelte, het rekengedeelte en hetCAI-deel van CAD is 
afgesloten. Rest nog tabellarisch de berekende CAD-resultaten 
op het beeldscherm af te beelden. In deze fase is een printer 
naast het beeldscherm, die direct met het toetsenbord kan wor
den bediend, nodig om een hard-copy te kunnen maken van de 
resultaten van de berekening. In het proces van het voorontwerp 
en offerte-ontwerp moet de ontwerper met deze gegevens verder 
kunnen werken. Voor de student is het niet belangrijk het voor-
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gaande te bewaren. In feite kan men dat deel beschouwen als 
het kladwerk, dat wordt gemaakt bij de voorbereiding Van een 
examen of tijdens een oefening. Een beeldscherm heeft der
halve naast de grote (en geruisloze) verwerkingssnelheid nog 
het voordeel, dat het geen rommel achterlaat. Die gegevens die 
bewaard moeten worden voor de docent staan immers in de be
standen INFORM, OPMERK en SESSIE. Met een batch program
ma kunnen per etmaal deze gegevens worden verwerkt, waar
door de benodigde schrijfruimte minimaal kan zijn.

Raamwerk van de CAI-toets
In het programmastroomdiagram van figuur 3 zijn de hoofdlijnen 
aangegeven van de CAI-toetsen. Alle vier CAI-itemsoorten wer
ken in principe op dezelfde manier. Alleen bij het inzichtitem zijn 
enkele extra mogelijkheden aanwezig, die bij de andere drie item- 
soorten niet nodig zijn, namelijk het wijzigen van de onafhankelijke 
variabelen door respektievelijk:
-  de computer of
-  de student.
Elk item -  zowel de kennis-, begrips-, waardigheids- als inzichti
tem -  begint met het registreren van de starttijd van het onderdeel. 
Is er sprake van het inzichtitem dan worden in het programma één 
of meer onafhankelijke variabelen gewijzigd. Waarom dit wordt 
gedaan is al in het voorgaande behandeld. In principe wordt één 
variabele tegelijk gewijzigd. Zodra er echter sprake is van gekop
pelde onafhankelijke variabelen, dan kan het voorkomen, dat er 
meer moet worden gewijzigd.
Hierbij wordt terzijde opgemerkt, dat voor het opzetten van een 
CAI-model voor het wijzigen van deze variabelen nauwgezet ge
bruik wordt gemaakt van beslissingsdiagrammen.
Als er sprake is van het eerste item van één van de vier itemsoor- 
ten een eerste sessie, dan kan de student niet meteen zelf een 
variabele wijzigen. Dan wordt de wijziging van de computer aan
gehouden. Bij het tweede item van dezelfde itemsoort, tijdens de 
eerste sessie, kan de student pas zelf bepalen wat hij wil wijzigen. 
Is er sprake van een tweede of volgende sessie, gecombineerd 
met het eerste item van één van de vier cognitieve doelen, dan 
bepaalt de student meteen of hij wil dat:
-  de computer de variabelen willekeurig wijzigt;
-  de computer de variabelen in een bepaald onderdeel willekeu rig 
wijzigt;
-  de student zelf de waarden van de variabelen wijzigt.
Dit wordt gedaan via een menu [2], waarbij de eerste twee moge
lijkheden gelden voor alle vier de itemsoorten en de laatste moge
lijkheid alleen geldt voor het inzicht.
Stel dat we de eerste sessie en het eerste item van één van de vier 
cognitieve doelen hebben, dan wijzigt de student niets. Het in
zichtitem verloopt dan op dezelfde wijze als kennis-, begrips- en 
vaardigheidsitem.
Willekeurig worden achtereenvolgens bepaald:
-  het onderdeel;
-  het nummer van de opgave;
-  de plaats van het juiste antwoord.
Bij het vaardigheidsitem wordt de plaats van het juiste antwoord 
niet bepaald. Bij het vaardigheidsitem is er namelijk geen meer
keuzevraag, maar een invulvraag.
Is het nummer van de opgave en/of vraag bekend, dan wordt de 
literatuurverwijzing bij alle vier de itemsoorten opgezocht en bij de 
kennis- en begripsitem ook de meerkeuzevraag opgesteld. Het 
vaardigheids- en inzichtitem zijn direct gerelateerd aan CAD. De 
items zijn derhalve ingebouwd in de procedure voor respectievelijk 
vaardigheid en inzicht (geen bestanden VRAAGA en VRAAGO). 
De voorbereiding is klaar. Dit geschiedt min of meer buiten de 
student om. Men kan dit vergelijken met conventioneel onderwijs, 
waarbij de docent onafhankelijk van de student de opgaven sa
menstelt. De student krijgt na de voorbereiding pas de opgaven 
onder ogen. Zo ook bij CAI.
De gegevens en/of de opgave worden afgebeeld op het beeld
scherm.Pas dan wordt actie van de student verwacht. Daar op het Fig. 3. -  De hoofdlijnen van een CAI-toets
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beeldscherm een beperkte regelbreedte van bijvoorbeeld 80 posi
ties en een beperkt aantal regels,' bijvoorbeeld 23, is op een 
bepaald ogenblik het beeldscherm vol. Het moet dan worden 
gewist. Op dat moment verdwijnt alle informatie. De student wordt 
echter op elk moment in de gelegenheid gesteld deze informatie 
weer op te roepen. Men kan dit vergelijken met het terugbladeren 
in een boek.
Is het eerste goede of tweede foute of goede antwoord gegeven, 
dan kan de student via een menu kiezen uit:
-  doorgaan met een volgende itemsoort;
-  kiezen van een nieuw onderdeel voor een opgave in de onder
handen zijnde itemsoort;
-  en bij de itemsoort inzicht kan hij zelfs bepalen welke variabele 
hij wil wijzigen.
Omdat per itemsoort slechts twee opgaven kunnen worden ge
maakt, wordt gecontroleerd of er al twee opgaven zijn gemaakt. Er 
zijn in deze twee stopcriteria:
-  de student geeft er de voorkeur aan geen tweede opgave te 
maken;
-  de tweede opgave is voltooid.
Bij dit alles is gestreefd naar zoveel mogelijk standaardisatie. Dat 
wil zeggen uniforme verwerking bij de vier itemsoorten, maar ook 
bij alle CAD-secties (rekenmodellen!).

CAI-toets inhoudelijk
We zijn langzamerhand zover in de materie ingeleid, dat wij inhou
delijk over de CAI-toetsen één en ander kunnen gaan bekijken.
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Fig. 4. -  Het verband tussen CAD-variabelen en CAI-toetsen

Figuur 4 geeft een overzicht van de vier itemsoorten in een CAI- 
toets. Van twee kanten kan de ontwerper kijken naar de varia
belen, namelijk vanuit het ontwerpmodel in de synthese [2] 
en vanuit het rekenmodel in de analyse.
De eerste drie cognitieve doelen:
-  kennis,
-  begrip en
-  vaardigheid

hebben betrekking op de rekenmodellen, terwijl het
-  inzichtitem

direct verband houdt met het ontwerpmodel.
Het kennis- en vaardigheidsitem toetsen respectievelijk de kennis 
en vaardigheid van de student bij het gebruik van de afhankelijke 
variabelen (Y).

Het begripsitem heeft betrekking op de onafhankelijke variabelen 
(X) van het rekenmodel, terwijl het inzichtitem te maken heeft met 
het gebruik van de onafhankelijke variabelen (X) in het ontwerp
model. In het ontwerpmodel is een deel van de X-variabelen 
variabel, een ander deel constant. Bekeken vanuit het rekenmodel 
zijn alle X-en onafhankelijke variabelen. Als voorbeeld voor het 
ontwerpmodel kan genoemd worden de onafhankelijke variabele 
scheepslengte en de onafhankelijke constante bovenbouwlengte 
in een bepaald geval.
De grenzen, die men kan stellen aan figuur 4 zijn:
1 =  i =  j < k £  m 
1 < d < f < o < q ^ s  
r = 1  (1) s
De afhankelijke variabelen kunnen, bezien vanuit het rekenmodel, 
voor een deel worden onderverdeeld in:
-  tussenoplossingen met
-  tussenresultaten.
De tussenoplossingen zijn markante afhankelijke variabelen van 
het rekenmodel. Van de tussenoplossingen zijn de tussenresulta
ten de afhankelijke variabelen voor het ontwerpmodel [3]. Als 
voorbeeld kunnen we de vrijboordberekening nemen. Het mini
mum vrijboord en/of de minimum boeghoogte zijn belangrijke 
afhankelijke variabelen in het ontwerpmodel. Echter bij wijzigen 
van de hoofdafmetingen zijn de tussenoplossingen, hoewel niet 
direct gebruikt in het ontwerpmodel, wel van belang. Als tussenop
lossingen kan men beschouwen:
-  basisvrijboord;
-  vormcorrectie;
-  holtecorrectie;
-  aftrek bovenbouw;
-  zeegcorrectie;
-  minimum vrijboord;
-  minimum boeghoogte.

§ S §KENNISITEMS § §
Y, is een funktie van: 4
I. Xj, X3, Y,
2

3. Y
4. Y

X |,  x 3 , y 3 

, ,  y 3 , x 3

j , y 3 , x 3

Fig. 5. -  Een opgave voor toetsen van de kennis

Het eerste item van de vier itemsoorten is het KENNISITEM.
In figuur 5 is een voorbeeld gegeven van een willekeurig kennisi
tem. Er staat op het scherm een meerkeuzevraag afgebeeld. In dit 
voorbeeld wordt gevraagd van welke onafhankelijke variabelen ’X' 
en afhankelijke variabele Y’ Y4 een functie is.
Antwoord 1 kan men als volgt schrijven:
Y4 =  f (X i, Xa, Y,)
Op eenzelfde manier kan men denken dat bij het alternatief ant
woord 4 Y4 een funktie is van:
Y4 =  f (Y i, Ya, Xa)
Indien de CAD-handleiding goed is bestudeerd, moet zonder meer 
het juiste antwoord kunnen worden vastgesteld.
Stel dat de student kiest voor alternatief 1 en dat alternatief 3 juist 
is, dan krijgt hij een TWEEDE KANS volgens de mededeling van 
figuur 6, gevolgd door een LITERATUURVERWIJZING in figuur 7. 
In de literatuurverwijzing wordt verwezen naar literatuur, waarin 
het juiste antwoord kan worden gevonden.

§ § §TWEEDE KANS § § S 
Uw antwoord = 1 is fout

Fig. 6. -  Controle van het antwoord
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LITERATUURVERWIJZING
1 . —------------------------------
2 .  -----------------------------
3 .  ------------------------------
4.  ----------------
5. ----------------

Fig. 7. — Terugkoppeling

§ § §OPLOSSING§ § 5 
Uw antwoord = 2 is fout 
Het juiste antwoord is: 3

Fig. 8. -  Vergelijken van het antwoord van de student met het 
antwoord van de computer

Het tweede antwoord wordt na verloop van tijd gegeven. In de 
OPLOSSING van figuur 8 wordt naast het antwoord van de stu
dent ook het juiste antwoord gegeven, wederom gevolgd door de 
literatuurverwijzing van figuur 7 [4 en 5], Op deze manier wordt ook 
gezorgd voor onderwijskundige terugkoppeling als het antwoord 
van de student juist is.

§ § §O PG AVE§ § 6

Y, is een funktie van:4
Uw antwoord is:
2.  X , ,  X 3 , Y 3
Het juiste antwoord is:
3.  Y j , Y 3 , X 3

Fig. 9. -  Afronden van een CAI-toets

§ § i BEGRIPSITEMS § §
is nodig voor het berekenen van:

1 ‘ Y5’ Y3’ Y8’ Y9
2. Y f , Y3 , Yg, Yg

3 .  Y 5 , Y , ,  Y g ,  Yg

Fig. 10. -  Voorbeeld opgave voor toetsen van het begrip

ONAFHANKELIJKE VARIABELEN
X. X, X. 
1 2 J Xl 0

X

3
*

Fig. 11. -  Alle CAD onafhankelijke variabelen

AFHANKELIJKE VARIABELEN
Y Y, Y p 3 r Y27

Fig. 12. -  Afhankelijke variabelen die nodig kunnen zijn voor het
berekenen van Yy

OPGAVE VAARDIGHEID 
Bereken: Y

y

Fig. 13. -  Een opgave voor toetsen van de vaardigheid

Het kennisitem wordt afgerond met het afdrukken van de OP
GAVE volgens figuur 9. Naast het afdrukken van het juiste ant
woord volgens de computer wordt ook het antwoord van de stu
dent afgedrukt. Eén en ander kan tot slot worden vergeleken en/of 
overgenomen.
Het BEGRIPSITEM van figuur 10 loopt op analoge wijze als het 
kennisitem. Er wordt alleen in plaats van de kennis van de afhanke
lijke variabelen het begrip van de onafhankelijke variabelen ge
toetst. Bijvoorbeeld
Ys = f (Xs.............. )
Y3 =  f ( . . „  X s ,. . . )
Yi =  f (Xs.............. )
Ys =  f (  Xs)
Er wordt in dit geval aangetoond of men enig begrip heeft van de 
relatie tussen de afhankelijke variabelen Ys, Y3, Y i, Ys en de 
onafhankelijke variabele Xs.
De uitvoering van het begripsitem verloopt verder hetzelfde als bij 
het kennisitem.
Een vaardigheidsitem heeft betrekking op het berekenen van de 
afhankelijke variabelen. In een CAD-programma zijn in het alge
meen veel vertakkingen, waardoor het veelal duister wordt hoe nu 
precies het antwoord tot stand is gekomen. Toch is het voor de 
ontwerper van belang, dat hij weet hoe één en ander wordt bere
kend. Omdat de computer tegenwoordig vrijwel alle rekenwerk 
uitvoert, is de vaardigheid op het gebied van het rekenen ver te 
zoeken. Enige oefening is ook nu nog noodzakelijk, vandaar de 
vaardigheidsitems.

figuur 12 afgedrukt, gevolgd door de OPGAVE VAARDIGHEID 
van figuur 13.
Er is een onderscheid gemaakt tussen figuur 11,12 en 13, omdat 
deze via een menu ook elk apart kunnen worden opgeroepen. 
Stel, dat:
Yy =  f (Xi, Xj, Ys, Yr).
De juiste formules moeten worden opgezocht en een berekening 
met de computer gemaakt. Er is hier sprake van een invulvraag [6 
en 7], waarin een direct antwoord moet worden gegeven.
Is het eerste antwoord niet juist, dan volgt eenzelfde mededeling 
als bij de kennistoets in figuur 6 en 7.
Vervolgens worden de ONAFHANKELIJKE VARIABELEN van 
figuur 11 op het scherm afgebeeld. Echter komt er nu de aanvulling 
bij van figuur 14, namelijk de BESLISSINGSKRITERIA. In CAD is 
het mogelijk dat bijvoorbeeld een bepaald pad moet worden ge
volgd in het rekenproces

> X2 : Y y  = f ( X , ,  X j , Y 3 , Y r )

—  < X _ : Y = f ( X . , X . , Y , , Y ) ( = 2 y 1 ’ j  ’ 4 ’ r

Op het beeldscherm worden alle ONAFHANKELIJKE VARIA
BELEN geprojecteerd. In figuur 11 zijn dit X it/m X m , zie ook figuur
4.
Onder de figuur 11 worden de AFHANKELIJKE VARIABELEN van

Fig. 14. -  Beslissingscriteria voor vaardigheids- (CAD) en in- 
zichtopgave (CAI)
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I TL 
I AN
TUSSENOPLOSSINGEN
ANTW Y Y Y, Y , o q d f

O -------------------------------------------

Fig. 1 5 .-  Tussenoplossingen (CAD) als gegeven voorde inzicht- 
item

OPGAVE INZICHT 
Gewijzigd is:
Het resultaat is een van de volgende oplossingen:

Fig. 16. -  Een opgave voor toetsen van het inzicht

ANTWOORD INZICHT 
Gewijzigd is: Xx
Uw antwoord is:

2 ----------------------------------------
Het juiste antwoord is:

komt dan met de vraag om deze variabele via het toetsenbord te 
wijzigen. Daarna verloopt het proces van het itemsoort voor toet
sen van het inzicht, zoals reeds eerder is beschreven.
Zijn tijdens de eerste sessie de vier itemsoorten tenminste één 
maal en maximaal twee maal doorlopen, dan wordt de sessie 
beëindigd met het afdrukken van alle (on)afhankelijke variabelen 
van CAD en van CAI (inzichttoetsl). Aan het einde van de sessie 
kan men nagaan waar een fout is gemaakt bij de vaardigheidstoets 
(CAD) en wat de verschillen zijn tussen het oorspronkelijke CAD 
en het gewijzigde CAD bij de inzichtopgave, zie figuur 20.

r «OPMERKINGI opmerking betreffende kiezen nummer van de vraag
Fig. 18. -  Wat te doen b ij het wijzigen van een variabele?

Fig. 19. -  De nummers van de onafhankelijke variabelen, over
eenkomend met de indices van figuur 11

Fig. 1 7 .-  B ij het inzichtitem: Vergelijken van het antwoord van de 
student met het antwoord van de computer

Omdat de beslissingscriteria het juiste pad vertegenwoordigen 
worden ze pas bij een fout antwoord en ook aan het eind van de 
toets bij de oplossing van het probleem gegeven.
Het INZICHTITEM vraagt de volgende benadering. In de eerste 
plaats worden de ONAFHANKELIJKE VARIABELEN van figuur 
11 op het scherm afgebeeld. Bij het eerste item tijdens de eerste 
sessie, zie figuur 3, worden willekeurig één of meerdere gekop
pelde onafhankelijke variabelen door de computer gewijzigd. On
der de gegevens van figuur 11 worden de (CAD) TUSSENOP
LOSSINGEN van figuur 15 afgedrukt. In de oorspronkelijke CAD- 
berekening geldt ANTW =  0. De tussenresultaten Yo, en Yq, 
tezamen met de andere tussenoplossingen Yd en Yf hebben in het 
CAD-rekenproces een waarde gekregen, zie figuur 4.
Figuur 11 en figuur 15 staan onder elkaar op het beeldscherm. De 
OPGAVE van figuur 16 dient hieronder te komen. In het voorbeeld 
is de onafhankelijke variabele Xx gewijzigd. Het resultaat is één 
van de 4 oplossingen, die er onder staan afgebeeld. Door berede
neren moet de ontwerper in staat zijn aan te kunnen geven welke 
van de vier oplossingen de juiste is.
Als de student twee keer een fout antwoord heeft gegeven, dan 
volgt het juiste antwoord, zoals is aangegeven in figuur 17.
Bij alle itemsoorten kan naar wens een tweede opgave worden 
gemaakt. Men kan de tweede maal het onderdeel kiezen waarin 
men nogmaals een opgave wil maken. De opgave wordt binnen de 
grenzen van het onderdeel willekeurig door de computer gekozen.

Bij het inzichtitem is er nog een extra mogelijkheid. De student kan 
zelf de opgave bepalen door zelf één of meerdere gekoppelde 
onafhankelijke variabelen te wijzigen.
In het volgende voorbeeld wordt er van uit gegaan, dat de student 
zelf één onafhankelijke variabele wil wijzigen. Onder de ONAF
HANKELIJKE VARIABELEN van figuur 11 wordt afgedrukt de 
OPMERKING van figuur 18. Hier kan men vinden hoe men te werk 
moet gaan om zelf één en ander te kunnen wijzigen. Onder de 
opmerking van figuur 18 vinden we nog de VRAAGNUMMERS 
van figuur 19. die betrekking hebben op de variabelen van figuur
11 .
Met behulp van de figuren 11, 18 en 19 kan men opgeven welke 
onafhankelijke variabele moet worden gewijzigd. De computer

CAD
(ON)AFHANKELIJKE VARIABELEN
CAI
(ON)AFHANKELIJKE VARIABELEN

Fig. 20. -  Terugkoppeling door vergelijken van de CAD- 
variabelen m et de CAI-variabelen

Problemen bij conversationeel programmeren
Conversationeel programmeren wordt gedaan met een time shar- 
ing systeem, indien meerdere terminals zijn verbonden met een 
centrale rekenautomaat. Als men wil dat de responstijd kort blijft, 
zal men bij een beperkte geheugencapaciteit ook per terminal de 
hoeveelheid kernengeheugen moeten beperken.
De grootste afmetingen van een programma en een externe pro
cedure is 16K bytes (van 8 bits) voor CPS/PL1. Programma en 
externe procedures kunnen tezamen 64K in beslag nemen [8j. 
Programmeerniveaus moeten ook in acht worden genomen. Zo 
kan een programma een externe procedure aanroepen en de 
externe procedure op zijn beurt weer een externe procedure. Het 
programma heeft dan niveau 1, de eerste externe procedure ni
veau 2, etc. Maximaal kan men in 4 niveaus werken. Voor CAI 
betekent dat, dat CAD maar in externe procedures 2 niveaus mag 
gebruiken. In figuur 2 is dit te zien bij het CAD rekengedeelte, dat 
wordt toegepast bij het INZICHTITEM. Verticaal kan men evenwij
dig vier kolommen onderscheiden, waarbij de linkerkolom van het 
STUURPROGRAMMA niveau 1 voorstelt.
Bij CAI moet men oppassen voor rekursie. Als namelijk het IN
ZICHTITEM wordt verwerkt in het CAD-rekenmodel, en in het 
INZICHTITEM wordt dit rekenmodel voor CAI geaktiveerd, dan 
kan dit problemen opleveren. Een programmeertruc is bijvoor
beeld de CAD-rekenprocedure onder twee namen in de program- 
mabibliotheek te plaatsen, indien rekursie in een programmeer
taal niet is toegestaan. Het is echter eleganter CAI zo op te zetten, 
dat het INZICHTITEM na het CAD-rekenproces wordt aangeroe
pen in het STUURPROGRAMMA, zoals in figuur 2 aangegeven. 
Indien men van direct georganiseerde bestanden gebruik kan 
maken is dit aan te bevelen boven de combinatie van sequentieel 
en direct georganiseerde bestanden. Een direct georganiseerd 
bestand is veel gemakkelijker toegankelijk dan een sequentieel 
georganiseerd bestand [9 en 10].
Zoals uit voorgaande hoofdstukken blijkt, wordt zowel in CAD als 
in CAI gewerkt met permanente en tijdelijke bestanden. In figuur 2
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zijn de tijdelijke bestanden met een streep-stip-iijn aangegeven. 
Het aantal bestanden dat tegelijkertijd open kan zijn is echter 
beperkt. Zo kunnen maximaal 6 permanente bestanden tegelijker
tijd zijn geopend zondereen tijdelijk bestand. Tegelijkertijd kunnen 
slechts 3 tijdelijke bestanden zijn geopend tezamen met maximaal 
3 permanente bestanden. Ook de grootte van elk bestand is be
perkt. en wel tot maximaal 10 tracks.
Een andere beperking is dat men de naam van een bestand niet 
als variabele kan declareren. Zoals uit het voorgaande is geble
ken, staan de bestanden 9lNFnr, ONAFnr, 9NUMnr, AFHAnr en 
dCAInr op naam van de gebruiker. Voor elke gebruiker moet elke 
lees- en schrijfopdracht apart worden geprogrammeerd, als men 
niet met een variabele naam kan werken.
Het aantal variabele namen en constanten is beperkt tot een 
maximum van 254. In CAD geeft dit reeds problemen bij een groot 
programma, maar in CAI ontstaan problemen bij het 
VAARDIGHEIDS- en INZICHTITEM. Veel constanten zijn hier 
nodig voor het bepalen van de OPGAVE. Een programmeertruc 
middels een hulparray is hier een oplossing [8],
Het standaardiseren van de in- en uitvoerprocedures van zowel 
CAD als CAI kan men tot stand brengen door alle (on)afhankelijke 
variabelen onder te brengen in numerieke arrays. Daarnaast kan 
men nog verder vereenvoudigen, door alle variabele namen toe te 
kennen aan de elementen van een enkelvoudige karakterarray. 
Genoemde arrays moeten weer met een variabele lengte worden 
gedeclareerd. Hierbij moet er wel aan worden gedacht, dat In de 
rekenfase één en ander uit de hand kan lopen, als men de maxi
male lengte van de variabele arrays te klein opgeeft. De reeds 
eerder genoemde 16K is een absolute grens.
Wordt gebruik gemaakt van veel tekst, dan zijn aan deze hoeveel
heid per procedure ook grenzen te stellen. Dit is echter eenvoudig 
te ondervangen door meerdere externe procedures op hetzelfde 
programmeerniveau toe te passen. Het gaat echter in deze publi
catie om het leren van conversationeel geprogrammeerd ontwer
pen [3], Conversatie eist tekstverwerking. Het is ook hier aan te 
bevelen te denken in de richting van standaardteksten. Dit om 
onnodig extra programmeerwerk te voorkomen.
Dat men per karakterarray in één element bijvoorbeeld maximaal 
256 karakters kwijt kan, is een extra beperking. Deze kan worden 
omzeild door de tekst over meerdere arrayelementen te verdelen.

Een beeldschermterminal is vooral voor CAI het aan te raden 
hulpmiddel bij de communicatie tussen mens en computer. Het 
vele kladpapier dat ontstaat bij oefenen raak je op deze wijze kwijt. 
Tekst presenteren via een regeldrukker is bovendien tijdrovend en 
gaat gepaard met lawaai. Wat op papier staat kun je echter steeds 
bij de hand houden. Je kunt vrij gemakkelijk nagaan wat een 
kwartier geleden gebeurde. Bij een beeldschermterminal schept 
dit zogenaamde terugbladeren problemen. Als het scherm wordt 
gewist, is de informatie verdwenen.
Om de informatie terug te kunnen krijgen, wat bij CAI noodzakelijk 
is, moet men programmeren met zogenaamde menu’s, waarin 
men met een sleutel de vorige informatie weer kan oproepen. 
Nemen we daarbij in aanmerking, dat het aantal regels op het 
beeldscherm beperkt is (bijvoorbeeld 23) en de regelbreedte ook 
(bijvoorbeeld 80 karakters per regel), dan is het duidelijk welke 
problemen hierbij weer ontstaan. Welke informatie moet in één 
keer op het scherm? Hoe is deze het best te ordenen?
Uit dit alles blijkt, dat er aan veel dingen tegelijk moet worden 
gedacht om CAI in CAD van de grond te kunnen krijgen.

Tenslotte zij hier opgemerkt, dat deze beperkingen gelden aan de 
TH Delft.

Conclusie
De eerste schreden op het pad van CAI in CAD zijn gezet. Het 
testen van de programmatuur is succesvol verlopen. Nu één en 
ander operationeel is zal toepassen in het technisch wetenschap
pelijk onderwijs moeten aantonen of CAI werkelijk een nuttig 
hulpmiddel is bij de studie. Het lijkt, dat CAI een prachtig hulpmid
del is voor het evalueren van theorie en praktijk. Middels evalua
tievragen kan direkt worden geanticipeerd op datgene wat tijdens 
de sessie in CAD en CAI is voorgevallen. Is dit niet toereikend, dan 
kan een mededeling op het juiste moment tijdens de sessie wor
den ingetypt.
Een beeldschermterminal is het aangewezen medium ten be
hoeve van de interactie tussen student en computer in CAI. De 
combinatie met een regeldrukker, waarop, Indien nodig, een 'hard 
copy' kan worden gemaakt, is een welkome aanvulling van het 
beeldscherm. Men kan dit vergelijken met de conventionele werk
wijze. Wat op het beeldscherm verschijnt en later als kladwerk 
wordt beschouwd wordt direct van het scherm gewist. Wat men 
voor een verslag wil bewaren kan via de regeldrukker eerst op 
papier worden gezet, voordat het scherm wordt gewist. Een beeld
schermterminal kan zelfs milieuvriendelijk werken. Terugblade
ren’ geschiedt met menu's. Zowel voor CAD als CAI moet in deze 
een compromis worden gevonden tussen de technisch en psycho
logisch optimale indeling van een beeldscherm. 
Bestandsorganisatie is een essentieel onderdeel van CAI. De 
informatie, die van belang is voor de docent wordt bewaard in een 
speciaal bestand. Onder andere is dit voor CAI:
-  opgave;
-  (juiste) antwoord, eerste of tweede maal gegeven;
-  antwoord van de student;
-  juiste antwoord;
-  tijd nodig voor het antwoord.
Daarnaast worden de antwoorden op de evaluatievragen en de 
opmerking in een tijdelijk bestand geschreven.
Per etmaal worden deze CAI-gegevens in een batch-programma 
verwerkt, zodat er geen reusachtige bestanden nodig zijn om alles 
te bewaren.
CAI is arbeidsintensief. Om CAI eenvoudig te houden in het ge
bruik wordt een grote voorbereidingstijd geëist.
Eisen de in- en uitvoerprocedures bij CAD een zeer groot deel van 
de programmeertijd op, in CAI is dit eventueel nog sterker. Hoe 
meer mogelijkheden men wenst, hoe meer kans, dat dit uit de hand 
gaat lopen.
Misschien is het zelfs nog mogelijk om naast de literatuurverwij
zing nog delen van het programma op het beeldscherm te krijgen, 
als daar om wordt gevraagd. Men moet zich echter wel realiseren, 
dat alles wat de computer aan gegevens verstrekt er eerst met veel 
moeite door mensen in is gestopt. Toch lijkt het mij, dat CAI een 
grote toekomst kan hebben. Als men maar in staat is om een grote 
graad van standaardisatie toe te passen.
Ik dank de heren prof. dr. F. K. Kievieten prof. dr. ing. C. Gallin voor 
de onderwijskundige en ontwerptechnische adviezen bij het on
derzoek naar het toepassen van CAI in CAD.
Tenslotte is de auteur veel dank verschuldigd aan de secretaresse 
mej. M. Th. A. Scholte, die altijd weer in staat is om van vrijwel 
onleesbaar materiaal een leesbare tekst en een overzichtelijke 
lay-out samen te stellen.
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HMS Invincible

The Royal Navy's latest warship, H.M.S. Invincible did her sea 
trials off the west coast of Scotland. Four Rolls Royce marine 
Olympus engines, driving David Brown gearboxes, propel the new
20,000 ton anti-submarine cruiser, the first of three ordered for the 
Royal Navy from Vickers and Swan Hunter. The second and third 
ships, H.M.S, Illustrious and H.M.S. Ark Royal, are currently in 
build.
The anti-submarine cruiser is the largest warship in the western

world, at sea or planned, to be powered solely by gas turbine 
engines.
On board the new class of ship, when it enters service in 1980, will 
be a variety of Rolls-Royce power. In addition to the Olympus main 
propulsion engines, the vertical take-off Harrier aircraft with its 
Pegasus powerplant and the Gnome powered Sea King helicop
ters will fly from the ship, while Odin ramjets will supply the power 
for the Sea Dart missile system.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
yy TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

IN MEMORIAM Derk Meenks
5 november 1 9 1 4 - 5  juli 1979.

Na een langdurige doch moedig gedragen ziekte overleed op 5 juli j.l. de 
voorzitter van onze Clubcommissie, de heer D. Meenks, in leven Sales Mana
ger Smeermiddelen bij Calpam International te Rotterdam en sedert november 
1950 lid van onze Vereniging.
Velen van ons hebben hem gekend als de stuwende kracht van het sociale 
gebeuren in onze Vereniging. Als lid en later voorzitter van de Clubcommissie 
heeft hij immer geijverd voor de Sociëteit.
Gedurende vele jaren was hij betrokken bij de opzet van de Jaardiners in 
Rotterdam, die mede dank zij zijn zorgvuldige voorbereiding tot stijlvolle en 
gezellige evenementen werden. De laatste twee jaardiners kon hij helaas 
wegens zijn ziekte niet meer bijwonen.
Hij zorgde ook voor de goede sfeer op de gezelligheidsavonden van de Club, 
die onder zijn leiding altijd een fijn verloop hadden. Maar ook in het kleine was hij 
groot; aan het tafeltje waaraan hij zat heerste altijd een ontspannen sfeer en een 
weldadige rust.
De Vereniging is hem voor dit alles veel dank verschuldigd. Zijn vriendelijkheid 
en hartelijkheid zullen nog lang in onze herinnering blijven voortleven,
De versregels boven het bericht van zijn heengaan luidden:
'Het leven op deez’ aarde, had ongekende waarde voor hem die niet meer is. 
In Gods liefde nu geborgen wacht hij op de grote morgen der verrijzenis.'
In de hoop dat zijn echtgenote en kinderen uit dit vers veel troost en kracht 
mogen putten, wensen wij hen sterkte voor de toekomst en hopen ook wij, dat hij 
de eeuwige vrede heeft gevonden.

P. A. Luikenaar 
Alg. Secretaris

Personalia

D. L. H. Smit
Bij zijn afscheid als President van de Raad 
van Bestuur van IHC Holdings werd de 
heer D. L. H. Smit koninklijk onderschei
den.
Hij werd benoemd tot officier in de Orde 
van Oranje Nassau.

J. P. Hage

De heer J. P. Hage, Hoofdwerktuigkundige 
bij de Holland-Amerika Lijn B. V., werd be
noemd tot ridder in de Orde van Oranje 
Nassau.

Nieuwe opdrachten

Binnenvaart combinatie werven
De binnenvaart combinatie E. J. Smit & 
Zoons Scheepswerven en Bodewes’ 
Scheepswerven heeft in korte tijd opdrach
ten geboekt voor 8 mocterne binnenvaart
schepen, waaronder een 1600 tons tanker. 
Door het inschakelen van Intershipping 
Holland B. V. voor de verkoop en het ont
werp, heeft men tijdig de bakens verzet. 
De combinatie met Intershipping Holland 
B.V. gaat zich ook toeleggen op spe
ciale schepen zoals tankschepen, bin- 
nenvaart-containerschepen, gastankers 
e.d.
Een probleem blijft echter de lage prijzen 
waartegen de schepen gecontracteerd 
moeten worden. Met behulp van zeer mo
derne bouwmethoden sectie- en groten
deels overdekte bouw hoopt men quitte te 
spelen.
De schepen worden volgens de nieuwe 
voorschriften gebouwd Staatsbesluit 476 
-  A. D. N. R. -  N. S. I. -  éénmans radar- 
vaart enz.
Aan de geluidsisolatie, navigatie, boegbe- 
sturing, alsmede logische indeling stuur
hut, is veel aandacht besteed.
Het ruim heeft trimvullingen, terwijl raam- 
spanten ontbreken.
De denneboom is onder het gangboord 
geheel luchtdicht geflensd.
Door een zeer lage aanbetaling is het de 
schippers mogelijk gemaakt met het be
staande schip zo lang mogelijk te blijven 
varen.
Men verwacht dit jaar nog 1 0 -1 5  schepen 
te contracteren.

Proeftochten

Carpe Diem
Door Scheepswerf Hoogezand B. V. is op 
30 juni j. I. na een geslaagde proefvaart de

Carpe Diem  aan de heer Cornelisse over
gedragen.
De Carpe Diem is een zusterschip van de 
vorig jaar opgeleverde Thalassa van de 
Gebr. Oosterveen.
Alleen de accommodatie van de Carpe 
Diem is gewijzigd in verband met het feit 
dat de familie Cornelisse permanent aan 
boord woont.
De Carpe Diem en de Thalassa zijn spe
ciale schepen die ontworpen zijn voor zo
wel zeevaart als binnenvaart.
Deze schepen behalen daardoor zelfs in 
de huidige slechte vrachtenmarkt nog 
goede resultaten.
De geringe diepgang, de lage kruiplijn, 
alsmede een uitstekende manoeuvreer
baarheid door toepassing van een boeg
schroef en een Becker-roer maken dat dit 
schip veel havens kan aanlopen, die voor 
andere schepen onbereikbaar zijn.

In ballast varende, kan door de vrij grote 
ballastcapaciteit, het schip ook in slecht 
weer goed door blijven varen.
Het schip heeft als hoofdafmetingen 62.30 
x 9.40 x  4.00 m. en een draagvermogen 
van 1175 ton.

Als hoofdmotor is geïnstalleerd een Brons 
dieselmotor, type 6 GV-H van 750 pk.

Verkochte schepen

Theano
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company, Rotterdam, is het Ne
derlandse container-ship Theano , toebe
horend aan B. V. Maatschappij Zeevaart te 
Rotterdam, verkocht aan Reederei Hart
mut Leistikow K. G. MS Ekenes te Rends
burg, West-Duitsland.
De Theano die werd gebouwd te Lübeck in 
1968 meet 2.315 tons d. w. en heeft een 
containercapaciteit van 120 st. Het schip is 
uitgerust met een M.A.K. hoofdmotor van 
2.500 pk, waarmede een snelheid van 14,5 
knoop behaald wordt.
De overdracht heeft inmiddels te Vlaardin- 
gen plaatsgevonden en het schip is her
doopt in Ekenes.

Breevecht
Eveneens is via bemiddeling van Supervi
sion Shipping & Trading Company het Ne
derlandse motorvrachtschip Breevecht , 
toebehorend aan P. A. van Es& Co. B. V. te 
Rotterdam, verkocht naar de Pandorian 
Shipping Co. S. A. van Liberia. Het schip 
gebouwd te Zaandam in 1965, meet 2.700 
tons d. w. en is uitgerust met een Werk
spoor hoofdmotor van 1.750 pk, waarmede 
een snelheid behaald wordt van 13 mijl.
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De overdracht heeft inmiddels te Rotter
dam plaatsgevonden en het schip is her
doopt in Laura en onder Griekse vlag ge
bracht.

Diversen

VOM-oppervlaktebehandelings-
cursussen
Verschenen is de in een geel omslag ge
stoken cursusbrochure voor het seizoen 
1979/1980 van de Vereniging voor Opper- 
vlaktetechnieken van Materialen.

De brochure bevat naast een uitvoerige 
beschrijving van ondermeer de inhoud van 
de diverse cursusboeken op het gebied 
van de galvanotechniek, industriële lak- en 
verfbedekkingen, aluminium, afvalwater
behandeling, keuze en keuring bij opper- 
vlaktetechnieken, een schematisch over
zicht van het cursusprogramma waarin op
genomen de cursusplaatsen, aanvangstij
den, cursusgelden voor leden en niet- 
leden en verdere bijzonderheden.
Het overzicht kan worden gebruikt als aan
kondiging in de diverse werkplaatsen, kan
tines en op andere aankondigingsborden. 
De cursusboeken voor Galvanotechniek B 
en Lak- en Verfbedekking B zijn geheel 
herzien en ingrijpend veranderd.
Met de herschrijving is de laatste hand ge
legd aan het samenstellen van een uniek 
standaardwerk over de Galvanotechniek 
en de industriële lak- en vertverwerking. 
Ook de cursus afvalwater bij oppervlakte
behandeling is dit jaar geheel herzien. Als 
cursusplaats is behalve Utrecht thans ook 
Eindhoven aangekondigd.
Alle VOM-cursussen beginnen in de eerste 
week van oktober met uitzondering van de 
cursus Galvanotechniek A II die reeds op 
27 augustus van start gaat.
De landelijke VOM-examens worden op de 
eerste woensdag in april 1980 afgenomen 
in Amersfoort.
De brochure is gratis verkrijgbaar bij de 
VOM, postbus 120,3720 AC Bilthoven, tel. 
030-787111.

Leidraad voor gasontploffingsgevaar 
en elektrische installaties
Bij het Directoraat-Generaal van de Arbeid 
van het ministerie van Sociale Zaken is een 
rapport (R. no 2) verschenen, getiteld: 
'Leidraad voor gevarenzone-indeling met 
betrekking tot gasontploffingsgevaar en 
elektrische installaties en -m aterieel’.
Het rapport heeft betrekking op de indeling 
van fabrieken en werkplaatsen in verschil
lende gevarenzones in verband met gas
ontploffingsgevaar.
Dit rapport kan als een leidraad worden 
gehanteerd door:
-  degenen die belast zijn met het ontwer

pen van elektrische installaties in ruim
ten waar gasontploffingsgevaar kan be
staan;

-  gebruikers van elektrisch materieel in 
zulke ruimten;

-  overheidsinstanties die belast zijn met 
het toezicht op de zorg voor de veiligheid 
bij de arbeid.
Door een fabriek of werkplaats in ver
schillende gevarenzones te verdelen en 
kwaliteitseisen te stellen aan het elek
trisch materieel kan worden bereikt dat 
de kans op het tegelijkertijd aanwezig 
zijn van een gasmengsel en een ontste- 
kingsbron gering wordt.

Inlichtingen over deze publikatie kunnen 
worden ingewonnen bij het Directoraat- 
Generaal van de Arbeid en bij de distrikts- 
kantoren van de Arbeidsinspectie. Het 
rapport kan schriftelijk worden aange
vraagd -  onder vermelding van R. no. 2 -  
bij het Directoraat-Generaal van de Arbeid, 
Postbus 69,2270 MA Voorburg. De kosten 
bedragen ƒ 5 ,-  per exemplaar.

Nieuwe cursus Bediening van (C)NC- 
draaimachines
Het Metaalinstituut TNO in Apeldoorn heeft 
een cursus 'Bediening van (C)NC- 
draaimachines’ toegevoegd aan het be
staande pakket werkplaatstechnische op
leidingen. De cursus is opgezet door het 
Centrum voor Metaalbewerking van het in
stituut en beoogt werkplaatstechnici en 
machinebedieners vertrouwd te maken 
met werking, inrichting en bediening van 
(C)NC-draaimachines. Vanuit de industrie 
is, o.a. via de FME, sterk aangedrongen op 
de totstandkoming van deze cursus.
De nieuwe opleiding heeft een sterk op de 
praktijk gericht karakter: elk van de zeven 
cursusdagen begint met een theoretisch 
gedeelte, dat gevolgd wordt door oefenin
gen op papier en in de praktijk. Voor dit 
laatste staan de cursisten in de proefwerk- 
plaats van het Centrum voor Metaalbewer
king twee numeriek bestuurde draaima- 
chines ter beschikking, waaronder één van 
het 'CNC'-type. Beide machines hebben 
voorzieningen voor het automatisch wisse
len van de gereedschappen.
Tijdens de cursus komen o.a. de volgende 
onderwerpen aan de orde:
-  taken bij inrichten en gebruik van NC- 

draaimachines,
-  instellen van snijgereedschappen met 

behulp van een voorinstelapparaat,
-  aspecten van het gereedschapwisselen,
-  bewerking van standaard 'draaielemen- 

ten' aan de hand van een modelwerk- 
stuk,

-  beitelradius-correctie op rechte en ge
bogen lijnstukken,

-  CNC-snede-opdelingsprogramma’s,
-  produktcontrole.

De cursus duurt 7 dagen en wordt georga
niseerd in blokjes van 2 en 3 dagen. Voor 
de eerste cursus zijn vastgesteld de data: 
17 en 18 september; 2, 3 en 4 oktober en 
10 en 11 oktober 1979.
Voor nadere informatie: Metaalinstituut

TNO, Postbus 541, 7300 AM Apeldoorn. 
Tel. (055) 77 33 44, toestel 2037.

BP sluit overeenkomst met de Volksre
publiek China
BP en de petroleum-industrie in de Volks
republiek China tekenden op 11 juni j.l. een 
overeenkomst m.b.t. bijzonderheden over 
een door BP uit te voeren seismisch onder
zoek in het zuidelijk deel van de Gele Zee, 
in een gebied van 30.000 km2.
Het betreft hier een gebied, waarover eer
der in februari van dit jaar een intentiever
klaring werd ondertekend.
De voorbereidingen voor het onderzoek 
zijn inmiddels begonnen. BP heeft in dit 
verband een kantoor in Shanghai geopend 
en maakt voor het onderzoek gebruik van 
een schip, dat eigendom is van de Volksre
publiek China.

Examens Bedrijfswerktuigkundigen
De Examencommissie voor Bedrijfswerk
tuigkundigen maakt voor belanghebben
den bekend, dat tot 1 september a. s. kan 
worden ingeschreven voor de volgende te 
houden najaars-examens, welke op 19 en 
20 oktober a. s. zullen worden afgenomen: 
Diploma A en B schriftelijk en mondeling 
Stoombedrijf, Motorbedrijf en Koelbedrijf. 
Zowel de schriftelijke examens als de zit
tingen voor de mondelinge examens zullen 
te Utrecht plaatsvinden. Circa vier weken 
na de sluitingsdatum ontvangen de kandi
daten de oproep met de juiste gegevens 
met betrekking tot deze examens. 
Inschrijfformulieren zijn schriftelijk ver
krijgbaar bij het secretariaat van de Com
missie, Postbus 165,3800 AD Amersfoort.

Ministerraad wil maritiem onderzoek 
bundelen
Op voorstel van de Minister voor Weten
schapsbeleid dr. ir. A. A. Th. M, van Trier 
heeft de Ministerraad besloten tot een 
bundeling van het maritiem onderzoek. Per 
1 januari 1980 zullen het Nederlands 
Scheepsbouwkundig Proefstation te Wa- 
geningen en het Nederlands Maritiem Insti
tuut te Rotterdam samengaan. Aan de be
sturen van beide instellingen zal worden 
gevraagd een stuurgroep samen te stellen, 
die vóór 1 oktober 1979 een uitgewerkt 
plan voor het samengaan aan de Regering 
zal voorleggen.
Het besluit van de Ministerraad is ingege
ven door de wens te komen tot een meer 
samenhangende bestudering van mari
tieme vraagstukken. Hiertoe was geadvi
seerd door de Commissie Relatie Overheid 
-  Nederlands Scheepsbouwkundig Proef
station (CRONSP).
Eveneens is besloten tot oprichting van 
een stichting ten behoeve van de coördina
tie en planning van het maritieme onder
zoek (scheepvaart, scheepsbouw en de 
daaraan verwante activiteiten van de off
shore) . Voorts komen er een Raad voor het 
maritiem onderzoek met als taak de we
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tenschappelijke advisering van alle betrok
ken partijen, en een interdepartementale 
commissie voor maritiem onderzoek om 
aan overheidszijde tot een goede afstem
ming te komen.
De totstandkoming van de coördinatie- 
stichting voor maritiem onderzoek wordt 
voorbereid door een commissie, die vóór 1 
januari 1980 uitgewerkte voorstellen moet 
presenteren op basis van de aanbevelin
gen van de CRONSP.
Voor deze commissie worden vertegen
woordigers uitgenodigd van de betrokken 
onderzoekinstellingen (naast NSP en NMI 
ook het Waterloopkundig Laboratorium), 
het bedrijfsleven (reders, scheepbouwers 
en offshore-wereld) en de overheid (Eco
nomische Zaken, Verkeer en Waterstaat, 
Defensie en Wetenschapsbeleid). Deze 
commissie zal tevens een voorstel indie
nen bij de Minister voor Wetenschapsbe
leid voor een onafhankelijke Raad voor het 
maritiem onderzoek.
De overheid zal voorts financiële steun ver
lenen voor het achtergrondonderzoek van 
het NSP. Deze financiering wordt geregeld 
via een centrale begrotingspost van de Mi
nister voor Wetenschapsbeleid, welke post 
wordt gevoed door de Ministeries van Ver
keer en Waterstaat en van Economische 
Zaken.
Voor 1980 dragen deze departementen elk 
ƒ 1,5 miljoen bij. Behalve deze ƒ 3 miljoen 
voor achtergrondonderzoek besteedt de 
overheid een veelvoud hiervan aan be
leidsgerichte opdrachten en steun aan het 
bedrijfsleven.
De financiering door de vakdepartementen 
van middellange en lange termijn opdrach
ten aan de combinatie NSP/NMI zal zoveel 
mogelijk gebaseerd zijn op een door de 
coördinatie-stichting op te stellen meerja
renplan, waarin de prioriteiten van scheep
vaart, scheepsbouw en de daaraan ver
wante activiteiten van de offshore tot uit
drukking komen.
Staatscourant 2 -7 -79

Maritieme Research in Nederland
Aan maritieme research wordt slechts 2%  
besteed van alle gelden die jaarlijks aan 
het wetenschappelijk onderzoek in Neder
land worden uitgegeven. De maritieme re
search komt er dus slecht af in verhouding 
tot andere bedrijfstakken.
Tot deze conclusie kwam de voorzitter van 
het Nederlands Maritiem Instituut, de Heer 
F. H. P. Trip, in zijn inleiding over de toe
komst van dit instituut tijdens een bijeen
komst van enkele honderden vertegen
woordigers van het maritieme bedrijfsle
ven, plaatselijke en landelijke overheidsin
stanties en de Koninklijke Marine.
Hij toonde zich dan ook bijzonder verheugd 
over de onlangs bekend geworden beslis
sing van de regering om de maritieme re
search vanaf heden additionele steun te 
verlenen.
Evenzeer positief toonde hij zich over de

instemming van de regering met betrek
king tot een fusie van het Nederlands Mari
tiem Instituut en het Ned. Scheepsbouw
kundig Proefstation.
De maatregelen die nu door de regering 
zijn aangekondigd en waarover bij de be
trokken organisaties overeenstemming 
bestaat, zijn erop gericht vooral op de wat 
langere termijn nieuwe maritieme research 
activiteiten te bevorderen.
Een van de concrete aanzetten hiertoe zal 
zijn de oprichting van een coördinerend en 
stimulerend orgaan.
De Heer Trip, die vaststelde dat de mari
tieme bedrijvigheden uitstekend passen in 
een beleid van 'selectieve groei', toonde 
zich naar aanleiding van deze recente re
geringsbesluiten optimistisch over de toe
komst van de maritieme sector in dit land.

Verruiming Dordtsche kil voltooid
De minister van Verkeer en Waterstaat 
heeft op 28 juni jl. de verruimde Dordtsche 
Kil officieel in gebruik gesteld. Met deze 
symbolische handeling werd een periode 
van meer dan vijf jaar afgesloten, waarin 
aan de verruiming van deze rivier is ge
werkt. De verruiming was nodig omdat de 
scheepvaart er vroeger hinder ondervond 
van stromingen, bochten en vernauwin
gen.
Van de drukbevaren rivier gingen steeds 
grotere schepen gebruik maken. Zeesche
pen tot 20.000 ton laadvermogen moeten 
via de Dordtsche Kil het industriegebied 
Moerdijk kunnen bereiken. Ookdeopening 
van de Schelde-Rijnverbinding in 1975, die 
een betere verbinding schiep tussen de 
havens van Antwerpen en de Rijn, stelde 
hogere eisen aan de capaciteit van de 
Dordtsche Kil.
De vaarweg is nu verbreed tot 250 meter 
aan de oppervlakte en 150 meter op de 
bodem. Hij is verdiept tot NAP -8 meter, 
zodat schepen met een diepgang van on
geveer 7,50 meter er gebruik van kunnen 
maken. Tevens zijn vier bochten wegge
graven, zodat de rivier over de gehele 
lengte van negen kilometer een vloeiender 
verloop heeft gekregen.
Voordat men in het voorjaar van 1974 met 
de werken begon, was al de monding van 
de Dordtsche Kil in de Oude Maas aanzien
lijk verruimd. Dat gebeurde door de omleg
ging van het Mallegat door de in het verle
den dichtgeslibde Krabbe. Daardoor ont
stond een nieuwe verbinding tussen 
Dordtsche Kil en Oude Maas. De monding 
van de rivier was voordien een flessehals 
en de scheepvaart kreeg vooral daar met 
veel grotere stroomsnelheden te kampen 
als gevolg van de afsluiting van het Haring
vliet. Daar kruisten drie scheepvaartroutes 
elkaar en dit knooppunt eiste bijzondere 
aandacht en bekwaamheid van de schip
pers.
Ook de nauwe doorgang bij ’s-Gravendeel 
vroeg om een oplossing. Die heeft men 
gevonden door de bocht in de rivier ter

plaatse af te snijden, waardoor de vaanweg 
een ruimer profiel kreeg.
Met de verbetering van de Dordtsche Kil 
als vaarweg, die zeker ook van belang is 
voor de veiligheid van de scheepvaart en 
de regio, is een bedrag van 90 miljoen gul
den gemoeid geweest.

Regeringsbesluit over VDSM
De Ministerraad heeft met betrekking tot de 
grote scheepsnieuwbouw naar aanleiding 
van het steunverzoek van RSV een defini
tieve beslissing genomen. Hierbij heeft de 
raad -  zoals indertijd al gesteld -  overwo
gen dat zowel volledige sluiting van de 
VDSM als een onvoorwaardelijk openhou
den van deze werf als onaantrekkelijke 
proposities moesten worden gezien, en dat 
naar een andere oplossing moest worden 
gestreefd.
Uitgangspunt bij de thans gekozen oplos
sing is het behoud van de mogelijkheid van 
nieuwbouw van grote schepen en grote 
offshore-installaties in Nederland. Daar 
gezien de marktontwikkeling op dit ogen
blik enige inkrimping noodzakelijk is, is de 
regering van oordeel dat dit doel bereikt 
kan worden door integratie van de delen 
van VDSM, RDM en VMY, voor zover be
trokken bij de grote scheepsnieuwbouw en 
grote offshore-bouw, tot één werf met één 
leiding en stafdiensten, op verschillende 
locaties werkend. Toelevering van secties 
vanuit NSM (Amsterdam) blijft ook in deze 
opzet mogelijk. Het kabinet heeft daartoe 
voordejaren 1979-1980 ƒ 180 mln. uitge
trokken, terwijl voor de jaren 1981 en 1982 
bedragen van ƒ 50 tot ƒ 70 mln. in het 
kader van de algemene scheepsbouw- 
steun beschikbaar zullen worden gesteld. 
Het verlies van circa 600 arbeidsplaatsen 
is helaas in deze opzet onvermijdelijk. In 
verband met de sociale gevolgen voor de 
betrokken werknemers heeft het kabinet 
besloten een bemiddelingsplan uit te wer
ken.
De regering vertrouwt erop dat alle betrok
kenen de uiterste inspanning zullen willen 
leveren die nodig is voor het behoud van de 
werkgelegenheid zoals door de overheids
steun in deze opzet mogelijk wordt ge
maakt.

Sail Amsterdam 1980
De glorie en romantiek van de oude zeil
vaart keren volgend jaar terug naar de Am
sterdamse haven. Sail Amsterdam, na de 
manifestatie in 1975 zowel nationaal als 
internationaal een gevleugeld woord ge
worden, zal in 1980 van 6 tot en met 12 
augustus herhaald worden.
Op grond van de beschikbare gegevens 
durft het Stichtingsbestuur te voorspellen 
dat Sail 1980 in omvang Sail 1975 zal over
treffen. Toen lagen er 450 zeilschepen met 
6500 opvarenden, onder wie 2000 buiten
landers, in de haven. Nu reeds is voor 1980 
een groter aantal schepen geboekt. Dage
lijks komen nog nieuwe aanmeldingen bin
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nen. Hoewel het gebruikelijk is dat de inter
nationale zeilvaart pas in het najaar defini
tieve zeilplannen maakt voor het komende 
jaar, werkt de organisatie van Sail intussen 
vol vertrouwen aan een 1000 schepenplan 
met 10.000 opvarenden.
De medewerking van Sail Training Asso
ciation (S. T. A. ) in Londen en van de 
American Sail Training Association staat 
garant voor een grote buitenlandse deel
neming. In hun programma is Amsterdam 
opgenomen als eindpunt voor één van de 
belangrijkste races van windjammers die 
ooit in de Europese wateren gehouden zijn. 
Op 1 augustus wordt gestart vanaf het 
Deense Kaap Skagen en vier dagen later is 
de aankomst in IJmuiden te aanschouwen. 
Aan deze Noordzeerace gaan twee andere 
vooraf. De Amerikanen organiseren voor 
Noord- en Zuidamerikaanse schepen een 
zeilrace van Boston -  vertrek op 4 juni -  via 
de Azoren naar Europa. Deze schepen va
ren daarna naar Kiel waar zij de schepen 
uit West- en Oost-Europa ontmoeten die 
aan het zomerprogramma van de S. T. A. 
deelnemen. Op 13 juli volgt een door de S. 
T. A. georganiseerde Oostzeerace naar 
Karlskrona in Zuid-Zweden.
Daarna kiest de armada zee voor een ge
zamenlijke cruise via Frederikshaven naar 
Kaap Skagen om zich daar op te maken 
voor de Noordzeerace naar Amsterdam. 
Voor het Sailpubliek begint het festijn op 6 
augustus 1980 met het indrukwekkende 
schouwspel van de zeilparade door het 
Noordzeekanaal en de feestelijke ont
vangst in de Amsterdamse haven.

Sail Amsterdam wordt op 12 augustus 
1980 afgesloten zoals het begonnen is, 
met een zeilparade van de tall ships en 
windjammers door het Noordzeekanaal, 
maar dan in omgekeerde richting -  van 
Amsterdam naar IJmuiden. Op de 11e 
worden de schepen zeeklaar gemaakt. In 
de week tussen aankomst en vertrek zullen 
honderdduizenden de weg gevonden heb
ben naar de IJ-havens om getuige te zijn 
van het admiraalzeilen, het spiegelge
vecht, een zeilparade van botters en be- 
drijfsvaartuigen en stoomsleepbootde- 
monstraties. En niet in de laatste plaats om 
de tall ships van vele naties te bezichtigen.

The International Association of Classi
fication Societies
The Council of the International Associa
tion of Classification Societies (IACS) held 
its 12th Meeting in London from the 4th to 
6th June, 1979, under the Chairmanship of 
Mr. B. Hildrew, C. B. E., Managing Director 
of Lloyd’s Register of Shipping.
The Council approved a number of Unified 
Requirements and Unified Interpretations 
relating, in the main, to mobile offshore dril
ling units, interpretations of the Load Line 
Convention, the International Convention 
for the Safety of Life at Sea, the Marine 
Pollution Convention and the IMCO Gas

Code.
Representatives of the senior manage
ment of the following Member Societies 
took part in the Meeting.
American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Det norske Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyd's Register of Shipping
Nippon Kaiji Kyokai
Polski Rejestr Statkow
Registro Italiano Navale
Register of Shipping of the USSR
The IACS Permanent Representative at
IMCO also attended.
The Associates of IACS were represented 
at the meeting by a delegate from the Ko
rean Register of Shipping.
The Inter-Governmental Maritime Consul
tative Organisation (IMCO) was represen
ted by an Observer.
Progress Reports of eleven Working Par
ties and four other Groups were consider
ed.
The Council decided to hold its next meet
ing in June 1980.

Several pipelines necessary for landing 
oil and gas from North Sea
Any finds of oil and gas north of the 62nd 
parallel can be brought ashore in Norway 
by one pipeline without any difficulty. A 
trunk pipeline for gas to the Continent from 
the Statfjord area off Vestlandet may also 
be needed, according to the Under
secretary of the Ministry of Petroleum and 
Energy.
The Institute for Continental Surveys 
(KDU) has investigated possibilities of lan
ding with a pipeline both from Haltenban- 
ken off Trondelag and Fugloybanken off 
Finnmark, where the authorities aim to be
gin exploration for oil and gas in May 1980. 
In both places the conclusion is that it is 
possible to lay a pipeline in to shore, but 
that there still is a need for some develop
ment work before landing can be imple
mented in the areas in question. It is as
sumed, however, that there is plenty of time 
for this work since several years will pass 
before any field development in the north 
can be carried out. The pipeline will have to 
cross depths comparable to the Norwegian 
Trench, but because of shorter distances in 
to shore it will be less expensive than a 
comparable pipeline in to the coast from 
the fields south of the 62nd parallel. 
Norway is now noticing pressure from 
countries on the Continent who want to 
receive new supplies of gas from the Nor
wegian section of the North Sea. According 
to the Under-secretary, the authorities in 
the course of a year will have taken a stand 
on the question of laying a trunk-line to the 
Continent from the Statfjord area. At the 
moment the amounts of gas are not suffi
cient to warrant such a pipeline on an eco
nomic basis, but it is assumed that new gas 
finds in the area may be found in the future.

The question is now whether others will 
share the expenses for this pipeline, and 
thereby share the risks.

Norsk Hydro enters European Conti
nent
Norsk Hydro is in the process of gaining a 
considerably larger foothold on the Euro
pean fertilizer market. An agreement to 
take over the Belgian-Netherlands fertilizer 
company, Compagnie Neerlandaise de 
r Azote (CNA), will presumably be conclu
ded in the course of this autumm. Norsk 
Hydro emphasizes that, if the agreement is 
approved by the parties in question, the 
company will reinforce its production of fer
tilizers, which continues to hold a key- 
position in the company's activities. An ex
pansion of Hydro's shares of the fertilizer 
market in Europe will also reinforce several 
of the company’s enterprises in Norway. 
Hydro's domestic market is small; about 
70% of production goes to exports.
The largest present owners of CNA are the 
Italian company Montedison (69%) and the 
British company ICI (25%). CNA, which 
itself is an important manufacturer of fertili
zing materials, has its main office in Brus
sels, while all of the plant installations are in 
Sluiskil, in South Netherlands.
The company’s sales this year will reach 
about 1,000 million NOK. Last year's re
sults showed profits of 100 million NOK. 
CNA obtains raw materials in the form of 
gas from the Groningen Field in the Nether
lands. If Hydro takes over the company, 
possibilities for gas from the North Sea will 
be investigated. The Norwegian Prime Mi
nister said that in that case, large quantities 
of natural gas from the Norwegian Shelf will 
be considered. In the Prime Minister’s opin
ion, any such purchase will mean a marked 
strengthening not only of Hydro, but also of 
future industrial developments in Norway. 
Prime Minister Nordli considers Hydro’s ef
forts in the EEG market to be of great im
portance.

New oil field in production
The Albuskjell Field, found by Shell in the 
autumn of 1972, was recently put into pro
duction when the Statfjord A platform be
gan operations on two production holes. 
The field is one of the seven fields in the 
Ekofisk area and is owned by Norske Shell 
and the Phillips Group, each of them hol
ding 50%. The field contains gas and con
densates which are to be transported, res
pectively to Emden, West Germany and to 
Teesside, England, through the Norpipe 
pipelines.
The Phillips Petroleum Company, operator 
both for Ekofisk and for Albuskjell, reports 
that the daily production in the beginning 
phase is expected to be at least 50 million 
cubic feet of gas and 5.000 barrels of con
densates. A total of 21 wells are to be dril
led in Albuskjell. It is expected that this 
work will be finished by the end of 1981.
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Enormous rise in costs of operation and 
maintenance expected in North Sea
An analysis made by the Federation of 
Norwegian Industries shows that the costs 
for maintenance and operations in the 
North Sea are expected to almost triple in 
the next five years. The Federation there
fore recommends that Norwegian trade 
and industry expend more effort to orient 
themselves to this market. Last year the 
costs for maintenance and operations on 
the Norwegian platforms amounted to ab
out 1,500-2,000 million NOK. Estimates 
made by the Federation show that costs 
will rise rapidly to 4,000 million NOK next 
year, to more than 5,000 million NOK in 
1982 and to more than 6,000 million NOK in 
1984. In comparison, total Norwagian deli
veries to oil activities last year amounted to 
almost 4,000 million NOK.
In the Federation, there is no doubt that 
costs for operation and maintenance can 
gradually be just as large as the amounts 
invested in new constructions. Howe
ver,there will be a clear difference in these 
two sectors. Newbuildings and invest
ments will stimulate new technical soluti
ons, new technology. The maintenance 
sector will, to a greater degree, be based 
on traditional business operations, where 
human resources will be used in addition to 
the equipment to be overhauled and main
tained. This can therefore stimulate em
ployment. The Federation claimed that the 
possibility of developing systems which fa
cilitate engagement in maintenance, must 
be realized.
The Federation of Norwegian Industries 
also expressed concern about the further 
developments in employment in that sector 
of the engineering industry working on con
tracts for the oil sector. It was claimed that 
the engineering industry will be without 
jobs in 1981 if political resolutions to in
crease activities on the Norwegian Shelf 
are not passed as soon as possible. The 
decision on the construction of the Statfjord 
C platform should be made this summer, 
the Federation claims.

Gulf Stream a new energy source
Heat from the Gulf Stream is to be exploited 
for the production of energy. Bolsnes 
Verft in Molde has developed a thermal 
pump that takes heat from the ocean water 
and transforms it, so that it can be used for 
heating houses, industries, or even whole 
cities. Compared with thermal pumps 
meant for air, the Gulf Stream is advanta
geous in that it offers even heat in addition 
to infinite energy reserves. The heat from 
the Gulf Stream will also be far more rea
sonable than other sources of energy.
As a trial project, the heat pump will be 
installed in one of this country’s most mo
dern nurseries, Erling Haukebo's nursery 
in Molde. Developing activities at Bolsones 
Verft have been in progress for five years, 
and the shipyard has now been given

840,000 NOK in government loans and 
supplements for development and further 
reseach on the project which, it is hoped, 
can be put into production in the near futu
re.
Based on energy prices as early as 1975, 
the thermal pump will be profitable. Since 
that time, all prices of all forms of energy 
have risen, so that now. using the thermal 
pump, it will be possible to save about 50% 
of heating costs, compared to electric 
heating.
The principle of the thermal pump itself is 
an old one. Simply stated, it works like a 
reverse refrigerator; in other words, it takes 
heat from its surroundings and pumps this 
into the building. As early as 1932, a ther
mal pump was in operation in Zurich, Swit
zerland, and it is still in operation today. 
By using the Gulf Stream, even heat is 
obtained all year round. At a depth of 30 
meters, an almost constant temperature of 
seven degrees Centigrade is maintained. 
Of this, about three to four degrees of heat 
are extracted; this must then be converted 
to a temperature of at least 45°C before it is 
used to heat buildings. In order to cover the 
peaks in consumption, other sources of 
heat will be necessary.
The thermal will be most profitable if used 
on a large scale.

The Containership Register’
The Containership Register, published re
cently, is devised to assist ship operators, 
users, brokers, port authorities and others 
involved in this important sector of the 
shipping industry.

Compiled by Terminal Operators Ltd, the 
Register provides comprehensive informa
tion regarding the container-carrying ship 
fleet in a concise and easily acceptable 
format. It also contains a list of owners and 
operators, together with a list of ships 
which each owns and/or controls.

The requirement for a register dealing ex
plicitly with containerships has arisen from 
the accelerated growth of the container- 
carrying capabilities and from the increa
sed number of owners-operators now par
ticipating on containerised trade routes. 
Growth continues, though at lower levels 
than had been expected over the past few 
years.
The Containership Register will be revised 
annually by Terminal Operators to ensure 
that the information available to users is as 
up-to-date as practicable. A by-product of 
the Register will be the facility it provides to 
research and monitor change.
Twenty per cent of the world's fleet of con
tainerships is more than 10 years old and 
almost half is dual purpose.But more than 
70 per cent of carrying capacity is concen
trated in full containerships. The cost of 
such a new vessel has risen by 600 per 
cent in 10 years.

Changes in ship types, patterns of owner
ship and registry as well as new building 
processes will be monitored and discussed 
in future editions.
The Containership Register is published by 
Terminal Operators Limited. Rodwell Hou
se, Middlesex Street, London El 7HJ.

North Sea Oil's potential in 21 st century
With a total recoverable oil reserve on the 
United Kingdom continental shelf in the re
gion of 20,000 to 25,000 million barrels, 
Britain has sufficient potential oil and gas 
resources to make it self-sufficient well into 
the next century. But to achieve the neces
sary production the current rate of explora
tion will have to be drastically increased. 
The Director-General of the UK Offshore 
Operators Association told a conference 
on 'Exploration and Development of United 
Kingdom Continental Shelf Oil’ in London 
on 31 May, that for near self-sufficiency in 
the mid-1990s, for example, some 60 to 95 
exploratory wells will have to be drilled 
each year for the next decade. This explo
ratory drilling will need to be accompanied 
by an appraisal and development effort to 
provide by the mid-1990s an additional two 
million barrels a day from the development 
of 18 to 32 new oil fields.
This activity on new discoveries would be 
additional to the continued appraisal and 
development of discoveries already made 
and would mean a mammoth effort calling 
for the extensive involvement of the inter
national oil industry.
At present, about half the international oil 
industry's worldwide effort in offshore acti
vities is concentrated on the UK continental 
shelf. Commercially recoverable oil reser
ves so far discovered total 15,000 million 
barrels with another 4,000 million barrels 
technically recoverable. Production from 
the UK’s North Sea fields currently provi
des more than three-quarters of UK crude 
oil needs and the country should reach 
self-sufficiency by next year. North Sea oil 
production will receive a further boost later 
this year when production from the Brent 
field, the largest discovery in the UK sector, 
begins to flow through the Brent sytem pi
peline. The Buchan and Cormorant fields 
are also scheduled to come on stream this 
year. In 1980 Murchison and Tartan fields 
are due to start production, followed - in 
1981 - by Beatrice, Fulmar and Maureen. 
The following year North Cormorant and 
Magnus fields will begin production.

Skirt technology is key to Hovercraft’s 
future
New designs of skirts for amphibious ho
vercraft have shown that it will be possible 
to cut fuel consumption by nearly a quarter 
while increasing sea-worthiness and pas
senger comfort.
This is emerging from an intensified re
search programmme now being carried out 
by the British Hovercraft Corporation
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(BHC), which builds the world's largest 
passenger hover-ferry, the 300-tonne SRN 
Super 4. The Corporation regards skirt 
technology as the key to the design of large 
hovercraft that will tackle routes of 200 nau
tical miles or more.
A BHC booklet, released on 9 May, says 
that a number of promising new skirt de
signs have been identified. These are 
being tested on a rig and with models, 
The aim is to make the huge bulbous 
wrap-round hovercraft skirts even more 
responsive to waves. It is also hoped that 
the increased flexibility will enable them to 
be inflated at lower air pressure than at 
present and that skirt life can be increased 
through the development of new and im
proved materials.
Bij enabling the skirts to lift more readily 
over a wave it may be possible to keep 
them drier and to reduce friction. Tests in
dicate that friction can be reduced by as 
much as 35 per cent, cutting fuel consump
tion by 23 per cent.
Cheaper than ships
Skirt technology alone could contribute 
greatly to the sales of large new hovercraft 
because it could make them cheaper to run 
than conventional ferry ships. Hovercraft 
operating costs are already virtually equal 
to those of a ship and on short routes, such 
as those between England and France the 
SRN4 hovercraft is making a profit without 
passengers having to pay a fare premium 
for its greater speed
BHC is also planning to use new quieter 
engines to replace the existing gas turbi
nes. These new engines will further cut fuel 
comsumption by as much as 30 per cent 
and will reduce noise significantly.
Other work under the corporation’s
500,000 pound annual investment in re
search and development includes desig
ning new hulls that offer less drag, more 
strength and cheaper construction than 
present versions. New larger diameter

propelllers will be combined with new po
wer transmission systems. Noise will be 
generally dampened with new forms of in
sulation.
It is now 20 years since the original SRN1 
made the first hovercraft crossing of the 
Channel between England and France. 
Last year 1.8 million people and 309,000 
cars crossed the Channel by hovercraft. 
This year seven SRN4 craft are offering 
almost six million seats and over 750,000 
car spaces on that route.

Steam may give way to sail
Speakers at a U.K. government-sponsored 
conference on 14 June in London, discus
sing the possible future for wind powered 
ships, said the increasing cost and growing 
threat to fuel supplies for steam and diesel 
driven ships plus the prospect of better 
sailing ships designs had made it worth
while to consider the return of sail on long 
distance routes.

Many of the famous clippers and long dis
tance sailing ships disappeared from the 
seas in the early 1920’s, but some re
mained in service until the 1930’s. Those 
kept in service were mostly old vessels and 
the end of the sail era was speeded by a 
poor safety record.

Competition among the deep sea sailing 
ships, however, produced some impres
sive performances that the new steam
ships found hard to match at times. One 
sailing vessel, appropriately named the 
champion of the seas, set an all-time re
cord under sail when it travelled 748 kilo
metres in 23 hours and 20 minutes. In 
strong winds sailing ships were able to top 
20 knots.

Today it is thought that cargoes such as 
grain, wood, cotton, copra and sisal could 
be carried at economic rates by modem

sailing ships of around 15,000 deadweight 
tonnes. Such dangerous tasks as scaling 
the rigging to trim the sails would mostly be 
done mechanically.

The conference was told that a 12,000 
tonne commercial sailing ship had already 
been designed in Britain. It was estimated it 
could be built for around 5,4 million pounds 
which compared favourably with the 6 mil
lion pounds cost of a standard-design die
sel cargo ship of similar cubic capacity. The 
new sailing ship, with a crew of 51, would 
have an orthodox square rig and had been 
designed for a 12 knot service speed on 
voyages of over 3,200 kilometres.

Several new wind propulsion systems are 
now energing. Apart from square, schoon
er, short-haul and Venetian rigs, there are 
more exotic systems using rigid and semi
rigid sails, rotating vertical cylinders, kites 
and the wind turbine. A new type of vertical 
axis wind turbine being developed at Rea
ding University, is also thought to have po
tential for mounting on a ship.

These developments point towards the 
need for a test-bed ship and it is suggested 
that such a trial vessel might be the subject 
of an international collaboration or a joint 
venture between industry and government.

The exchange of views by 100 experts at 
the conference will help Britain’s ship and 
marine technology requirements board to 
decide whether further research into the 
subject of commercial sail is justified, and if 
it is, what aspects should be given priority. 
While some experts doubt the future for 
ships that would take more than 80 days to 
sail from Australia to Europe and 20 days or 
more to cross the North Atlantic, others 
recall the words of those who opposed the 
introduction of steamships 60 years ago: 
The  wind is free, why then pay for fuel?’.


