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Willen we meer inmenging van 
de overheid?
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Als deze vraag op de scheepvaart als be
drijfstak slaat, dan is op de recente bijeen
komst die het Engelse vakblad Seatrade’ 
in Londen georganiseerd heeft, door de 
daar aanwezige scheepvaartmensen en 
bankiers een overweldigend neen’ als 
antwoord gegeven. Van de 185 aanwezi
gen -  forumleden inbegrepen -  spraken er 
131 hun veto over dit gebeuren uit, terwijl 
slechts achttien afgevaardigden meenden, 
dat verdere staatsbemoeiing in de scheep
vaart vereist was, en de rest zich van 
stemming onthield.
Het was natuurlijk een leuk idee om deze 
brandende vraag nu eens in de algemene 
openbaarheid te slepen, maar of men er nu 
zoveel waarde aan moet toekennen is, ge
zien de samenstelling van het publiek, nog 
te betwijfelen. De resultaten van de stem
ming lieten echter wel zien hoe men er 
uitgesproken in die kringen over dacht. 
Wie schetst echter aller verbazing om tus
sen de drie voorstanders van regerings
inmenging in de scheepvaart ook een vol
bloed reder aan te treffen? Het was de heer 
Derek Bibby van de gelijknamige scheep- 
vaartonderneming, die deze inmenging 
’onvermijdelijk’ acht en daarom het prin
cipe van het noodzakelijke kwaad hanteert. 
Er kan vandaag de dag volgens Bibby geen 
sprake meer van zijn, dat een scheepsei
genaar op eigen benen staat.
Hij heeft zijn eigen overheid bitterhard no
dig om het hoofd te kunnen bieden aan tal 
van internationale belagers, zoals snij
dende Russen, veeleisende Amerikanen 
en vlag- en ladingbevoordelers in West Af
rika en elders. Er is volgens deze Bibby een 
groot verschil tussen regeringssteun’ en 
’regeringsinmenging’ en het gaat niet aan 
om ze beide onder één term te kapselen; 
het is immers juist de steun van de ene 
overheid die de reder tegen de inmenging 
van de andere overheid dient te bescher
men.
Maar de altijd belligerente Paul Slater van 
Oceanic Finance Corporation uit Bermuda, 
was het daar in het geheel niet mee eens. 
Ofschoon nog jong in jaren gaf Slater er de 
voorkeur aan met stokoude argumenten te

werken: vrije ondernemingsgeest kan het 
niet zonder de vrije wereld, waaruit het be
grip is voortgekomen en zodra aan die vrij
heid van geest wordt geplukt, zet je de 
conceptie ’vrije wereld’ op zichzelf al op de 
helling.
Maar Slater was niet de enige van ’Het 
Grote Debat', zoals de organisatoren dit 
deel van het congres hadden genoemd. Er 
namen ook twee Britse politici aan deel. 
Een van hen, de Labour-gezinde Tam Da- 
lyell, beet Siater toe, dat de zaken in de 
scheepvaart niet zo simpel liggen als hij 
had gesuggereerd.
De overheden zijn nodig, vond Dalyell, om 
kloven te helpen overbruggen. Natuurlijk 
hebben deze overheden in hun verlangen 
tot inmengen wel eens fouten gemaakt; 
soms moesten zij tegen de klok vechten en 
dan kon het wel eens gebeuren dat er een 
lichte paniek ontstond. De vrije concurren
tie die volgens Dalyell door zovelen door
douwers wordt aanbeden, alsof het een 
god was, is maar zelden vrij van minder 
scrupuleuze tinten.
Zijn politieke tegenstander, parlementslid 
Neville Trotter voor de Conservatieven, gaf 
toe, dat overheden een dienst kunnen be
wijzen om een dam op te werpen tegen 
niet-commerciële concurrentie. Maar 
daarbij dient weer de nodige voorzichtig
heid in acht te worden genomen. Als we
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met z’n allen de EEG volmacht geven om 
de Gemeenschap te beschermen tegen 
kwaadwillende Oostblokkers, dan dienen 
we wel te beseffen, dat we de heren in 
Brussel niet te veel macht in handen moe
ten geven, vond Trotter.
Anders wordt de EEG een soort Europese 
Federal Maritime Commission en ontstaan 
hier in ons werelddeel ’Amerikaanse 
scheepvaarttoestanden’. Op basis van 
numerieke representatie zal dan straks 
namens Europa Luxemburg over scheep- 
vaartaangelegenheden gaan praten met El 
Salvador (een ongelukkig voorbeeld van 
Trotter, maar hij zocht alleen naar het 
kleinste land daar), namens Centraal en 
Zuid-Amerika,
Deze opmerking bezorgde velen een kwa
lijke oprisping, maar zij hadden toen nog 
niet geluisterd naar mevrouw Helen Bent- 
ley, de vroegere voorzitster van diezelfde 
Federal Maritime Commission. Zij bracht 
Dalyell en anderen in herinnering, dat de 
slogan 'Britannia rule the waves’ de men
sen niet vertelt hóe deze golven destijds 
door Britannia werden geregeerd.
Zolang rijke goederen uit de Britse koloniën 
maar door schepen onder Britse vlag naar 
het hart van de Empire werden vervoerd, 
was menige reder uit het Verenigd Konink
rijk nog van harte bereid om dit heerlijke 
lied uit volle borst over de zeeën te galmen. 
In die hoek moest men volgens mevrouw 
Bentley de erfelijke voedingsbodem zoe
ken voor de vrije ondernemingsgeest in de 
scheepvaart, die alle smetten van rege
ringsinmenging vreemd is.
Terugkerend tot het heden zei deze vroe
gere FMC-chef, die aan felheid en pinnig- 
heid niets verloren heeft, dat de Amerika

nen zelf genoeg hadden van teveel bu
reaucratie. In haar dagen bij de Commis
sion was zij er ook geen voorstandster van 
geweest dat buitenlandse scheepvaartlij
nen op de Verenigde Staten al hun docu
mentatie aan de Amerikaanse autoriteiten 
moesten overleggen. Te begrijpen was het 
echter volgens haar wel, dat de Ameri
kaanse rederijen die in elk geval aan die 
verplichting onderworpen waren, het niet 
prettig vonden wanneer hun concurrenten 
qeheel van deze dwang werden vrijge
steld.
Helen kon zich ook voorstellen dat een re
gulering in de wereldscheepvaart aan de 
eisen van de tijd diende te worden aange
past, maar in plaats van over te gaan tot 
een 'ont-regulering', zag zij liever een 
’her-regulering’ -  een begrip dat de andere 
partij toch weer schichtig maakte, omdat 
het hoofdbegrip maar weinig onderhevig 
blijkt te zijn aan de verzachtende invloed 
van een toegevoegd partikel. Waarover 
voor- en tegenstanders van de motie het 
tijdens het congres roerend eens waren 
was de noodzaak dat overheden, alleen, 
maar liefst collectief, op grote schaal blij
ven optreden voor de veiligheid op de 
zeeën. Deze specifieke bemoeienissen 
vielen daarom niet onder hetzelfde hoofd 
als waarmee het inmengen van het rijk in 
commerciële zaken werd betiteld.
Slater verzuchtte: Toonde de overheid 
maar lust om op het gebied van de veilig
heid op zee een even grote drang tot regu
lering aan de dag te leggen als waarmee zij 
de commerciële scheepvaart meent te 
moeten belagen’.
Goed, we hebben ademloos naar voor- en 
tegenstanders geluisterd, maar komen niet

onder het vermoeden vandaan, dat de 
laatste categorie, te oordelen naar de fel
heid van argumenteren, wel met bijzonder 
kwaadwillende nationale bestuurderen te 
maken moet hebben. Gelukkig is het in 
Nederland heel anders; wij weten dat er in 
scheepvaartkringen een gezonde waarder
ing bestaat voor de inspanningen die minis
ter Tuijnman zich ten behoeve van de zee- 
zeescheepvaart getroost en ook in de tri- 
partite onderhandelingen tussen hem en 
zijn ambtenaren enerzijds en reders en 
vakbondsmensen anderzijds heerst een 
verkwikkende sfeer.
Het zou inderdaad dwaasheid zijn wanneer 
de rijksoverheid thans haar handen zou 
aftrekken van de zorg die zij op zich heeft 
genomen om voor zover dit in haar macht 
ligt het werkterrein in de zeescheepvaart te 
beschermen en zeker te stellen. Wij zien 
deze overheid dan ook niet als een collec
tief dat zich aan een ongebreidelde 
machtswellust te buiten kan gaan.
Van de zijde der redersvereniging is trou
wens al meermalen blijk gegeven van de 
erkenning die men daar koestert voor de 
veranderende waarden en omstandighe
den. Als er dan toch spelregels in de inter
nationale vaart moeten komen, is het beter 
dat er op wordt gelet, dat de regels zelf 
eerlijk zijn.
Mensen zoals Slater die elk ingrijpen van 
rijksinstanties afwijzen, hanteren begrip
pen die niet meer van deze tijd zijn. Juist bij 
afwezigheid van regels nu zo de anarchie 
op zee in volle kracht losbarsten; er zouden 
elementen worden vrijgemaakt, die nu be
ter aan banden kunnen blijven, omdat ze 
alles verwoestend zijn.

De J.
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50 JAAR NEDERLANDS SCHEEPSBOUWKUNDIG PROEFSTATION

Ruim een halve eeuw geleden, op 28 juni 1929, werd de Stichting Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation opgericht.
Ter gelegenheid van dit feit werd op 22 november j.l. te Wageningen een 'Nederlandse Maritieme Reünie' gehouden, waar vele 
bekenden uit de Nederlandse maritieme wereld elkaar ontmoetten.
Door verschillende sprekers werd die dag gesproken over het verleden, heden en de toekomst van het maritiem gebeuren in Nederland 
en de plaats van het N.S.P. daarin.
Uit de serie lezingen werden twee voordrachten gekozen, die wij met toestemming van de directie van het N.S.P. in dit blad zullen 
afdrukken.
Het N.S.P. heeft aan de wieg van dit blad gestaan in 1934 en sindsdien vele bijdragen geleverd van een hoog niveau, waardoor Schip en 
Werf zich een goede naam in de lezerskring heeft kunnen vererven.
Nu het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation tezamen met het Nederlands Maritiem Instituut in het nieuwe Maritiem Research 
Instituut Nederland, het MARIN, is opgenomen, hopen wij op voortzetting van de goede samenwerking en wensen wij het N.S.P. een 
succesvolle toekomst.

Red.

Het Schip als Systeem*
d o o r  ir. A . G . H o p * *

1. INLEIDING
Boven dit verhaal staat als titel 'Het Schip als Systeem'. Het lijkt me 
wat overmoedig voor een betrekkelijke leek, zoals ik, om in dit 
gezelschap omstandig uit de doeken te doen wat een schip is. Het 
zou echter best eens interessant kunnen zijn na te gaan of een 
beschouwing van het schip met een systeemkundig oog mogelijk 
nieuwe gezichtspunten oplevert.
Zeker, al sinds de mens oorlog voert en aan denksporten doet 
heeft hij geprobeerd systematiek in zijn gedachten en handelen te 
brengen maar het is pas sinds kort dat hij zich bewust is van een 
formele systeemkundige benadering die het hem mogelijk maakt 
volgens bepaalde regels een probleem in ’hapklare brokken’ op te 
delen die dan ieder voor zich en in hun onderlinge samenhang 
kunnen worden bestudeerd. Het probleem wordt dan in een model 
(conceptueel en/of mathematisch) weergegeven.
Twee probleemgebieden lopen wat dit betreft voorop: ’De regeling 
van technische systemen’ waarvoor een keur van mathematische 
technieken beschikbaar is om de systemen te besc’hrijven en ’De 
besturing van organisaties' waarbij een veelheid van Operations 
Research technieken wordt gehanteerd. Het is pas sinds de vijfti
ger jaren dat wetenschappelijke onderzoekers zich met een alge
mene systeemtheorie zijn gaan bezig houden; hun doel is het 
vinden van systeemwetmatigheden die in meerdere traditionele 
wetenschapsterreinen van toepassing zijn.
Zeer vele definities van het begrip ’systeem’ zijn geformuleerd. 
Keuningj1] geeft er 30 die allemaal wel wat op elkaar lijken en 
samengevat zouden kunnen worden als:
'Een systeem is een verzameling componenten of subsystemen 
die in een bepaalde relatie tot elkaar staan en waarvan de aktivitei- 
ten gericht zijn op een gemeenschappelijk doel.’
Het meest wezenlijke van een systeembeschouwing is waarschijn
lijk dat men nadruk legt op de relaties die ertussen de componen
ten bestaan met het doel ongewenste effecten te voorkomen. 
Overigens is de bovenstaande definitie nog wat moeilijk in die zin

dat in de definitie het woord systeem weer wordt gebruikt. Hieraan 
is blijkbaar niet te ontkomen bij hiërarchische strukturen. Een 
bespreking van het schip als systeem' is pas reëel in het besef dat 
het schip een onderdeel is van een geheel transportsysteem. Voor 
een grote geïntegreerde oliemaatschappij geldt dan ook nog dat 
het transportsysteem weer een component is van het totaal van 
haar aktiviteiten tussen het zoeken naar ruwe olie en het afleveren 
van eindprodukten aan de klant.
Uitgaande van bovenstaande definitie komt West Churchman [2j 
tot de conclusie dat bij een systeembeschouwing de volgende vijf 
zaken aan de orde moeten komen:
-  De doeleinden van het systeem als geheel en de prestatiemaat- 
staven
-  De omgeving van het systeem: de vaste beperkingen
-  De hulpbronnen van het systeem
-  De taakverdeling tussen de componenten
-  Het ’management’ van het systeem
Met dit als leidraad zullen we het systeem 'schip' aan een be
schouwing onderwerpen. U zult het, hoop ik, kunnen billijken dat ik 
me hierbij vooral richt op de olietanker en in de eerste plaats de 
reder aan het woord laat.

2 HET SYSTEEM SCHIP
In de levenscyclus van het schip kunnen een aantal fasen onder
scheiden worden (Fig. 1). In de meeste gevallen zal de operatie- 
fase (hopelijk) het langst zijn. In de planning en de ontwerp- en 
constructiefase moet de grondslag gelegd worden om het schip in 
de operatiefase aan de doelstellingen van de eigenaar te laten 
beantwoorden. Eventuele verkeerde beslissingen bij planning en 
ontwerp draagt het schip zijn hele verdere leven mee en kunnen 
het rendement van de operatie zeer nadelig beinvloeden. Grote 
reders zullen zich dus zeer bij planning en ontwerp betrokken 
voelen.

%  1 Levenscyclus van het schip

* Voordracht gehouden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het 
NSP te Wageningen op 22 november 1979.
** Koninklijke Shell Laboratorium Amsterdam.
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2.1 Planning en ontwerp
De planning begint bij het realiseren dat er een behoefte is of zou 
kunnen ontstaan aan transport capaciteit voor zekere produkten 
op zekere vaarroutes. Is de bestaande vloot niet bij machte om op 
acceptabele wijze aan de behoefte te voldoen dan kan de reder tot 
nieuwbouw besluiten. Bij de beschouwing van de vraag hoe het 
schip (de schepen) er uit moeten zien ontstaat een optimalise- 
ringsprobleem: Uit een groot aantal mogelijkheden van ontwerp 
parameters (lengte, breedte, diepgang, blok-coëfficient, snelheid, 
etc.) moet die combinatie gekozen worden die straks in de opera- 
tiefase tot de laagste specifieke transportkosten leidt. Men is bij de 
keuze niet helemaal vrij; natuurlijk moet er rekening worden ge
houden met beperkingen in b.v. lengte of diepgang om te voorko
men dat bepaalde havens niet of slechts gedeeltelijk beladen 
aangedaan zouden kunnen worden.
Zoals hierboven al aangegeven ziet de reder als doelfunktie: laag
ste specifieke transportkosten (kosten per eenheid vervoerde la
ding). Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met laagste 
staalgewicht (wat scheepsbouwers misschien zouden willen) of 
laagste weerstandscoëfficient (wat door mensen van de sleeptank 
misschien als ideaal wordt gezien). Het zoeken naar een voor de 
reder optimaal ontwerp leidt tot een grote hoeveelheid rekenwerk. 
Diverse computerprogramma’s worden als hulpmiddel gebruikt 
om bij bepaalde ontwerpcondities de toekomstige kapitaal- en 
operatiekosten te voorspellen.
Is de keuze gemaakt dan worden basisspecificaties opgesteld die 
naar een betrekkelijk groot aantal scheepswerven worden ge
stuurd, waaruit op basis van de opgegeven bouwkosten en ople- 
verdatum eerst een kleinere groep wordt geselecteerd. Na verdere 
discussies op basis van meer gedetailleerde specificaties valt dan 
het besluit wie de opdracht(en) krijgt.
Bij de discussies over het gedetailleerde ontwerp spelen behalve 
de hier bovengenoemde zaken en de gewenste levensduur van 
het schip ook de volgende faktoren een belangrijke rol;
-  voorschriften t.a.v. veiligheid en milieubescherming
-  operatie filosofie van de reder (personeel, veiligheid, onder

houd, standaardizatie)
-  optimaal ontwerp van de technische installaties
De situatie rond veiligheids- en milieuvoorschriften voor olietan
kers is op dit moment erg beweeglijk. Soms wordt de opmerking 
geventileerd dat 'schepen tegenwoordig niet door scheepsbou
wers maar door wetgevers worden ontworpen’. Hoe het ook zij, het 
is een goede zaak dat de IMCO (Inter Governmental Maritime 
Consultative Organisation) probeert internationaal orde te schep
pen in deze materie en haar lidstaten stukken gereedschap aan
reikt waarop zij hun wetgeving zouden kunnen baseren [3]. In dit 
verband wordt gekeken naar indeling van tanks, stabiliteit, tank- 
wasinstallaties, machinekamer, elektrische installaties, brandbe
strijding, reddingsmateriaal, radioapparatuur en navigatie hulp
middelen.
Wat operationele procedures betreft zijn ook de reders zelf actief 
via de ICS (International Chamber of Shipping) en de OCIMF (Oil 
Companies International Marine Forum) en Shell International 
Marine speelt hierin een belangrijke rol. Een goed voorbeeld is het 
'Load on top system’ [4] wat moet voorkomen dat bij het overboord 
pompen van ballast- of waswater de zee wordt vervuild.
De ontwerpeisen die het gevolg zijn van de operatie filosofie van 
de reder zullen we in enkele van de volgende paragrafen aan de 
orde laten komen.
Het optimaal ontwerp van de machinekamer heeft bij Shell Interna
tional Marine altijd veel aandacht gehad [5], ook hiervoor zijn 
computerprogramma's beschikbaar, voor een deel uit eigen ont
wikkelingswerk.

wetgeving
verkeerscond i 11es
weerscondities

brandstof
schip

transport

rapportage

opdrachten

personeel
onderdelen

gevraagd transport

tig. 2 Operatie van het schip

port. Dit is wat nader gepreciseerd in figuur 2 waarin het schip is 
weergegeven als onderdeel van een besturingssysteem waar ook 
de wal organisatie bij betrokken is. De wal organisatie bepaalt aan 
de hand van transportopdrachten en gegevens van de diverse 
schepen de vaaropdrachten. De schepen hebben dan tot taak hier 
zo efficiënt mogelijk aan te voldoen binnen de mogelijkheden zoals 
door de omgevingscondities (weer, zeeverkeer, voorschriften) 
worden toegestaan. Door de informatie die van de schepen naar 
de wal gaat, wordt de regelkring gesloten.
In feite wordt de walorganisatie hier geconfronteerd met een moei
lijk operationeel optimaliserings probleem: Optimale operatie voor 
een bepaald schip valt niet automatisch samen met een optimaal 
gedrag van de vloot als geheel. Een gesloten mathematische 
oplossing bestaat nog niet voor dit probleem. Daarvoor is het te 
groot en complex. Bij Shell International Marine is een computer 
informatiesysteem in gebruik dat door een goede, consistente en 
up to date informatie voorziening moet bijdragen aan de totstand
koming van goede vaarplannen. Hetzelfde systeem levert ook 
statistische gegevens om achteraf de kwaliteit van de operatie 
over een bepaalde periode te bestuderen en eventueel verande
ring aan te brengen in de planning filosofie. In de volgende para
grafen zullen we focusseren op de operatie van het schip zelf en 
daarbij bezien hoe het systeem schip’ is opgebouwd.

3. OPBOUW VAN HET SYSTEEM
Om inzicht te krijgen in het geheel van een systeem kan men het 
opgebouwd denken uit subsystemen, die een bepaalde deeltaak 
verzorgen en aspectsystemen die zekere relaties tussen de sub
systemen aangeven. Dit wordt geïllustreerd in figuur 3. Van de vele 
subsystemen die gedefinieerd zouden kunnen worden zullen we 
er drie bekijken t.w. het navigatiesysteem, het voortstuwingssys
teem en het ladingbehandelingssysteem. We zullen onderweg 
ook stilstaan bij personeel, veiligheid en onderhoud.

2.2 Operatie
In de operatiefase zal het schip de doelstellingen, gesteld tijdens 
planning en ontwerp waar moeten maken.
In figuur 1 was al aangegeven dat in de operatiefase onderscheid 
gemaakt kon worden tussen planning en uitvoering van het trans

3.1 Het navigatie systeem
Dit systeem kan als een besturingsprobleem worden weergege
ven, zie figuur 4. Men kan hier de bekende ’tro ika’: proces, bestu- 
ringsapparatuur en bestuurder herkennen.
De stuurman krijgt informatie van de navigatie apparatuur (radio, 
radar, kaartenkamer, sextant, kompas, weerbericht, windmeter) 
en besluit op basis van deze informatie of er in verband met de 
vaaropdracht correcties nodig zijn t.a.v. roeruitslag (via stuurma- 
chine), stuwkracht (via het voortstuwingssysteem) of trim (via la-
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fig. 3 Opbouw van de tanker in sub- en aspectsystemen
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fig. 4 Navigatie systeem

ding behandelingssysteem). Via de werking van de bewegingska- 
rakteristieken van het schip resulteert dat dan, onder invloed van 
omgevingscondities in een nieuwe koers, snelheid en positie. Ook 
de totale massa speelt hierbij een rol.
De doelstelling van het navigatiesysteem kan als volgt worden 
geformuleerd:
Lange termijn: Het schip volgens gegeven tijdschema langs een 
goedkope en veilige route van de haven van vertrek naar de haven 
van bestemming te brengen.
Korte termijn: Een zodanige koers en snelheid te varen dat boven
staand kriterium wordt bewerkstelligd.

Deze doelstelling zou als een zg. 'dynamisch optimaliseringspro- 
bleem’ kunnen worden gedefinieerd en misschien komt de tijd dat 
de stuurman een computer aan boord heeft om voor hem de 
optimale koers en snelheid uit te rekenen. Een nauwkeurige 
plaatsbepaling is dan nodig en misschien brengt satelliet navigatie 
hier uitkomst. Bij Shell is door eigen onderzoek veel aandacht 
besteed aan het sturen van grote tankers [6] en aan collision- 
avoidance apparatuur die op basis van een relevante verwerking 
van radargegevens de stuurman informatie zou moeten verschaf
fen over een veilige koers en snelheid van het schip. De discussie 
rond 'Collision Avoidance Aids’ zoals die momenteel in IMCO
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fig. 5 Voortstuwingssysteem

verband wordt gevoerd, bekijkt in feite slechts een deel van een 
wijder probleem: Het is zo langzamerhand wel bekend dat het 
merendeel van ongevallen veroorzaakt wordt door menselijk fa
len. Vier mogelijke oplossingen kunnen worden bekeken: 
technisch: Het wegautomatiseren van de mens 
psychologisch: Omstandigheden scheppen waardoor de mens 
beter gemotiveerd is.
Ergonomisch: De mens van betere informatie (minder onzeker, 
minder complex) en bedieningsmogelijkheden voorzien. 
Educatief: De mens beter opleiden en her-opleiden.
Anti-collision apparatuur mikt vooral op de ergonomische oplos
sing. Hier moet echter voorzichtig mee worden omgesprongen. In 
de begindagen van de invoering van radarapparatuur is er een tijd 
geweest dat het aantal scheepsbotsingen eerder toe- dan afnam, 
vooral wanneer beide schepen die bij een ontmoeting waren be
trokken van radar waren voorzien. Men sprak zelfs van 'radar 
aided collisions’.
De les die hieruit te trekken valt is dat de invoering van nieuwe 
faciliteiten zoals collision avoidance systemen begeleid moet 
worden met een gedegen opleiding en herhalingsoefeningen, bij
voorbeeld via link-trainers. Alleen dan kan z.g. erosie van nieuw 
gecreëerde veiligheidsmarges worden voorkomen.
Een ander belangrijk punt is een ergonomisch goede inrichting van 
de brug. Hoewel hierover de meningen nogal kunnen verschillen 
heeft het zin binnen een bepaalde vloot een zekere standaardisa
tie toe te passen om de adaptatie van het personeel aan het schip 
te bevorderen.

3.2 Het voortstuwingssysteem
Ook het voortstuwingssysteem kan als een besturingssysteem 
worden opgevat; het is ingewikkelder dan het vorige aangezien het 
aantal variabelen en de graad van automatisering veel groter is. 
Figuur 5 geeft een schematisch beeld van een stoomschip. Weer 
is het drieluik: proces -  meetapparatuur -  operateur te herkennen 
De machinist moet voldoen aan de stuwkracht die door het naviga
tiesysteem wordt gevraagd. Verder moet hij een groot aantal pro
ces condities bewaken om de installatie efficiënt te laten lopen en 
te voorkomen dat de installatie beschadigd wordt of het schip in 
gevaar wordt gebracht. Hiermee is de doelstelling van het voort
stuwingssysteem wel aangegeven.
De efficiency van het voortstuwingssysteem wordt ten zeerste 
bevorderd door een goede verbrandingsregeling van de ketel. Aan

deze optimalisatie wordt door Shell vloten veel aandacht besteed. 
De positie van het machinekamerpersoneel is betrekkelijk onaf
hankelijk. Verstoringen van buiten treden er vrij weinig op. Zo lang 
de brandstof niet op is hebben ze de toestand redelijk zelf in de 
hand. Deze situatie vindt zijn bevestiging in het feit dat de laatste 
jaren vele schepen hun machinekamer in de loop van de nacht 
onbemand laten. (UMS system, Unmanned Machinery Spaces).

Dit betekent natuurlijk wel dat het voortstuwingssysteem van een 
groter aantal betrouwbare beveiligingssystemen moet zijn voor
zien. Ook moet er op de brug een alarmering aangebracht zijn 
zodat het wachtpersoneel het machinekamerpersoneel kan waar
schuwen als dat nodig is; hiervoor moeten goede en eenduidige 
procedures bestaan.
Een andere consequentie is dat het brugpersoneel de voortstu- 
wingsinstallatie direkt moet kunnen bedienen bijv. om een nood
stop te kunnen maken. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van zg. 
'bridge control systemen’ [7,8] waarin een veelheid aan automati
sche beperkingen is ingebouwd om de voortstuwingsinstallatie te 
beveiligen tegen onoordeelkundig manoeuvreren. Het is gebleken 
dat een nauwkeurige regeling van het toerental van de schroefas 
ook zijn nadelen kan hebben: Bij wat zware zeegang leidt het tot 
een zeer onrustige operatie van de ketel wat in extreme gevallen 
wel eens tot het aanspreken van beveiligingscircuits heeft geleid. 
Vandaar dat bij grote vermogens de manoeuvreerklep nu in een 
bepaalde vaste stand wordt gehouden.
Uit computer modelstudies is komen vast te staan dat bij het 
ontwerp van de voortstuwingsinstallatie wat meer rekening zou 
kunnen worden gehouden met de regelbaarheid. Ook het facet 
'onderhoud' zou bij het ontwerp wat meer aandacht moeten krijgen 
door meer rekening te houden met de condities waaronder aan 
boord de reparaties moeten worden verricht. Standaardisatie zou 
het onderhoud ook aanzienlijk kunnen vergemakkelijken maar dit 
blijkt in de praktijk erg moeilijk te realiseren omdat bijna elke werf 
een eigen voorkeur heeft voor de leveranciers van apparatuur. De 
werf is meestal pas tegen hoge meer-kosten bereid aan de even
tuele apparatuurkeuze van de reder te voldoen. Shell probeert in 
ieder geval te standaardiseren op het gebied van het man
machine contact, d.w.z. een vast, ergonomisch aanvaardbaar, 
ontwerp van de regelkamer.
Het is te verwachten dat in de toekomst meer elektronische meet-, 
regel- en beveiligingsapparatuur zal worden gebruikt, alhoewel
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hier nog niet alle problemen zijn opgelost [9]. Vooral de komst van 
de micro-elektronika gaat hier nieuwe mogelijkheden bieden. De 
kostenontwikkeling is van dien aard dat het lonend wordt de be
trouwbaarheid van de apparatuur te verhogen door redundantie 
toe te passen. Ook het concept 'onderhoud door vervanging’ wordt 
realiseerbaar zodat geen hoog elektronisch geschoold personeel 
aan boord nodig is.

3.3. Het lading behandelingssysteem
Dit systeem kan men opgebouwd denken uit tanks, pompkamer, 
leidingen systeem met op afstand bestuurbare kleppen, ullage' 
meters en de lading regelkamer.
De doelstelling van dit systeem zou men kunnen omschrijven als: 
’Het laden, tijdens de reis bewaren en het lossen van de voorge
schreven hoeveelheid lading zonder de specificatie van de lading 
ongunstig te beïnvloeden en de veiligheid van mens en milieu in 
gevaar te brengen.'
Voor het ladingbehandelingssysteem treden er, meer dan voor de 
andere subsystemen, zeer verschillende operatie condities op: 
laden, beladen, reis, lossen, ballast innemen, ballastreis en weer 
laden waarmee de kringloop gesloten is. De beladen vaart en het 
innemen van ballast zijn eenvoudige operaties. Bij het laden moet 
op mogelijke contaminatie van de produkten gelet worden. Bij 
ruwe olie en LNG zal dat niet zo’n probleem zijn maar bij produk- 
tenschepen kunnen restanten van vorige ladingen de kwaliteit van 
de nieuwe lading behoorlijk bederven. Bij het bepalen van de 
beladingsgraad moet rekening worden gehouden met toegestane 
diepgang in havens van vertrek en aankomst, waarbij ook het 
soortelijk gewicht van zee of rivierwater een rol speelt. De ballast
reis is een ingewikkelde operatie vooral onder de invloed van 
wettelijke voorschriften. Zoals al eerder gezegd, heeft dit ook zijn 
invloed op het ontwerp van het schip. Nieuwe voorschriften zoals 
Segregated Ballast Tanks, Clean Ballast Tanks, Load on top sys
teem enz. zijn erop gericht het ballastwater schoon te houden. Een 
ander betrekkeiijk nieuw voorschrift dat is voorgesteld is het ’Inert

Gas System’; dit komt hierop neer dat bij het lossen de lege ruimte 
in de tanks wordt volgepompt met inert gas (rookgas uit de ketel 
bijv ), waardoor voorkomen wordt dat een explosief mengsel zou 
kunnen ontstaan.
Het lossen is voor het schip een vrij ingewikkelde operatie: het 
gebeurt door de ladingpompen van het schip en hiervoor is bijna 
het gehele ketelvermogen nodig.
Voor ruwe olietankers is ook een nieuwe wasmethode in opkomst: 
Crude Oil Washing; hierbij worden de tanks tijdens het lossen met 
ruwe olie gewassen, waardoor geen sedimenten in de tanks ach
ter blijven. Hiergaan voor de reder de veiligheid en economie hand 
in hand.
Bij LNG tankers treedt er nog een extra koppeling op tussen lading 
behandelingssysteem en voortstuwingssysteem omdat het moge
lijk moet zijn het afgedampte gas eventueel als brandstof in de 
ketel te voeren.
Vooral bij produktenschepen is het van belang dat in het leidin
gennetwerk met kleppen een voldoende mate van flexibiliteit wordt 
ingebouwd zonder tot geweldig hoge kapitaalkosten te komen. De 
plaats van de ladingregelkamer moet goed ontworpen zijn d.w.z. 
met een goed overzicht over het dek, goede informatievoorziening 
over kiepstanden en niveaus en goede communicatiemogelijkhe
den met de machinekamer en de wal.

SLOTWOORD
Het moge duidelijk zijn geworden dat een systeem benadering van 
het schip zich van nature sterk richt op de operatiefase. In de 
nieuwbouw planning en ontwerp fase dient sterk met de toekom
stige operatie rekening te worden gehouden. Qua operatie hebben 
de diverse subsystemen aanwijsbare relaties tot elkaar (zie Figuur 
6 ) .

We komen tot de conclusie dat deze koppelingen niet erg complex 
zijn. Ook qua veiligheid en onderhoud is de koppeling tussen de 
drie behandelde systemen niet erg sterk; elk subsysteem kent wat 
dit betreft zo haar eigen problematiek.

%• 6 Operationele verbanden tussen subsystemen
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In feite betekent dit dat de subsystemen redelijk wel waren gedefi
nieerd: de complexiteit van een systeem en daarmee van zijn 
besturing hangt immers mede af van het aantal interacties tussen 
de subsystemen, en dit aantal hangt weer af van de manier waarop 
we de subsystemen begrenzen.
De koppelingen worden sterker wanneer de subsystemen meer in 
detail worden bekeken. Vooral de diverse componenten in de 
machinekamer kunnen ingewikkelde operationele relaties heb
ben. Gelukkig zijn die vaak zo concreet dat ze redelijk met mathe
matische technieken te lijf kunnen worden gegaan.
Maar ook tussen de beschreven drie systemen kunnen de koppe
lingen sterker worden, vooral wat Personeel’ betreft, als de inte
gratie van machinekamer en brugpersoneel zich doorzet. De ef-

fecten van dit soort ontwikkelingen kunnen niet gemakkelijk wis
kundig worden geformuleerd. Hier moeten andere dan de traditio
nele Beta wetenschappen te hulp komen.
Tot slot zou ik er op willen wijzen dat in dit verhaal slechts een 
gedeelte van de mogelijke sub- en aspectsystemen van het schip 
zijn bekeken. Een verdere analyse lijkt me beslist interessant. We 
moeten wel bedenken dat een systeemkundige benadering in 
zichzelf geen oplossing aandraagt voor moeilijke technische of 
niet-technische problemen. Wat zij wel doet is structuur en disci
pline aanbrengen in ons denken als wapen tegen complexiteit en 
om te voorkomen dat belangrijke effecten over het hoofd worden 
gezien.
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Het nieuwe Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken

In Schip en Werf no. 21 van 12 okt. 1979 (pag. 451) werd reeds 
melding gemaakt van de instelling van een nieuw Directoraat- 
Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (DGSM) per 1 januari 
1980. Nu deze datum inmiddels is gepasseerd is het goed eens 
nader op deze reorganisatie in te gaan en een beeld te geven hoe 
dit nieuwe DGSM er uitziet.

Taak
In de Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat, 
welke eind december 1979 in de Nederlandse Staatscourant werd 
gepubliceerd, is vastgesteld dat het DGSM is belast met aangele
genheden betreffende:

1. de behartiging van de economische en sociale belangen van 
de Nederlandse zeescheepvaart;

2. de veiligheid van de onder de Nederlandse vlag varende 
zeeschepen en de Nederlandse binnenschepen, alsmede 
van hun opvarenden;

3. het verzekeren van de aanwezigheid van voldoende en voor 
hun taak berekende bemanningen aan boord van de onder 
Nederlandse vlag varende zeeschepen en van de Neder
landse binnenschepen;

4. het bevorderen van de veilige en vlotte afwikkeling van het 
scheepvaartverkeer in de hierna onder a t/m g genoemde 
wateren;

5. het bevorderen van een veilig vaargedrag van de onder Ne
derlandse vlag varende zeeschepen;

6. het voorkomen en beperken van schadelijke gevolgen van 
scheepsongevallen voorde daarbij betrokken opvarenden en 
schepen, varende op de hierna onder a t/m g genoemde 
wateren;

7. het voorkomen en beperken van lozingen van voor het milieu 
schadelijke stoffen door de onder Nederlandse vlag varende 
zeeschepen en de schepen. varende op de hierna onder a t/m 
g genoemde wateren;

8. de Raad voor de Scheepvaart;
9. het zeehavenbeleid met het oog op de nautische en economi

sche belangen van de zeescheepvaart;
10. het economisch-doelmatig beheer en gebruik van rijksvaar

tuigen en het voorzien op een verantwoorde wijze in de be
hoefte aan rijksvaartuigen;

11. de civiele verdediging verband houdende met de vorenge
noemde onderwerpen, alsmede de voorbereiding op de ta
ken, die in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere daaraan 
verwante of daarmede verband houdende buitengewone om
standigheden, de overgang van bepaalde personeelsleden 
en materieel naar het Ministerie van Defensie in het belang 
van de landsverdediging noodzakelijk maken.

12. de samenwerking in internationaal verband betreffende vo
rengenoemde onderwerpen;

DIRECTORAAT-GENERAAL SCHEEPVAART EN MARITIEME ZAKEN

Coordinator veranderings- 
organisatie__________

- d

Raadsadviseur

EDirectie Secr.

Stafdelingen:
- Personeelszaken.
- Financieel-economische Zaken.
- Organisatie.
- Interne/algemene Zaken.
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13. de wetgeving en andere juridische aspecten verbonden aan 
de vorengenoemde onderwerpen.

Werkgebied
Het terrein van de werkzaamheden van DGSM bestrijkt de vol
gende wateren en de daarbij behorende verkeersposten.
a. de wateren boven het Nederlandse deel van het continentaal 

plat,
b. de territoriale zee,
c. de Waddenzee en de Eems voor zover betrekking hebbende 

op de scheepvaartroutes,
d. de havenmond IJmuiden en het Noordzeekanaal,
e. de Rotterdamse Waterweg, Oude Maas, Dordtse Kil en het 

Hollandsch Diep tot het industriegebied Moerdijken de Noord,
f. de Westerschelde,
g. het kanaal van Terneuzen naar Gent.

Organisatie
Het nieuwe DGSM omvat de volgende diensten:
-  het oorspronkelijke Directoraat-Generaal van Scheepvaart met 

300 personeelsleden,

-  het Directoraat-Generaal van het Loodswezen met 2000 per
soneelsleden, alsmede ruim 50 grote en kleine vaartuigen, en 
enkele diensten van de Rijkswaterstaat met circa 185 perso
neelsleden.

Uiteraard kan een dergelijke grote reorganisatie niet in één enkele 
fase worden uitgevoerd. De goede voortgang der werkzaamhe
den, in het bijzonder de dienstverlening aan de scheepvaart, mag 
niet stagneren.
Om die redenen werd per 1 januari 1980 volstaan met de orga
nieke samenvoeging van de Directoraat-Generaal van Scheep
vaart en van het Loodswezen (vóór genoemde datum ressor
teerde het Loodswezen onder het Ministerie van Defensie).
De overgang van de onderdelen van de Rijkswaterstaat zal in een 
later stadium plaats vinden.
Uiteraard zullen de betrokken diensten op elkaar moeten inspelen, 
terwijl de huisvesting van de afdelingen ook nog niet ideaal is, 
zolang geen gebouw beschikbaar is waar allen -  uiteraard de 
buitendiensten uitgezonderd -  tezamen in kunnen worden onder
gebracht.
Om een beeld te geven hoe het nieuwe DGSM er momenteel 
uitziet, moge het schema dienen dat bij dit artikel is opgenomen.

’JAMES ENSOR’

Op 24 januari 1980 werd de Sleephopperzuiger James Ensor door 
de Scheepswerven Sint Pieter N.V. te Hemiksem (B) overgedra
gen aan de N.V. Ondernemingen Jan de Nul N.V. te Aalst (B).

Enige technische gegevens:
Lengte o.a.. 105,2 m, lengte I.I.: 100,0 m; breedte 18,2 m; holte 7.0 
m; diepgang (geladen met 5.844 ton): 6,0 m, tonnage: 4.192 brt, 
hoppercapaciteit: 3600 m3, zuigdiepte: 30 m, zuigbuizen (2) dia
meter: 800 mm, persleiding 700 mm, 2 IHC baggerpompen van 
2200 pk.

Hoofdmotoren Deutz 2 x 3600 pk bij 650 omw/min Dieselgenera
toren (Deutz Indar): 2 x 1000 kVA, 380 V,50 Hz en 1 x 210 kVA 
Snelheid: 12,5 kn. Classificatie: Bureau Veritas 1 3/3 E+Hopper- 
dredge Haute Mer.
Het schip heeft voorts twee Lips verstelbare schroeven (180 
omw./min.). De manoeuvreerbaarheid wordt vergroot door toe
passing van boegstraalbuizen, aangedreven door één der bag
gerpompen, welke een stuwdruk van ± 4 ton produceren, 1 Gan
try kraan van 17 ton is aan dek opgesteld. De elektrische installatie 
werd geleverd door Electro Industrie Bakker B.V. te Sliedrecht.
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Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken 

Scheepvaartinspectie

De elfde Algemene Vergadering (Assembly) van IMCO
Van 5 tot en met 15 november 1979 vond te Londen de elfde zitting 
plaats van de Assembly van IMCO.
Hiermede werden de door deze Organisatie verrichte werkzaam
heden in de afgelopen twee jaar (de tiende zitting van de Assembly 
vond plaats in november 1977) afgesloten.
Aanwezig waren gedelegeerden uit 104 landen en waarnemers 
van 31 internationale organisaties. De Nederlandse delegatie be
stond uit vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de 
Nederlandse Ambassade te Londen.
De rapporten van de sedert november 1977 gehouden vergade
ringen van het Maritime Safety Committee (MSC) en Marine Envi
ronment Protection Committee (MEPC) werden goedgekeurd. 
Als uitvloeisel daarvan werden 39 resoluties aanvaard die betrek
king hebben op de veilige navigatie, op technisch gebied en met 
betrekking tot het voorkomen van verontreiniging van het mari
tieme milieu.
De belangrijkste daarvan zijn:
1. Specificatie-eisen voor een automatisch radar plotsysteem 
(ARPA).
2. Specificatie-eisen voor gyrokompassen.
Voor Nederland zijn deze eisen reeds opgenomen in de Bekend
making aan de Scheepvaart no. 152/1979.
3. Richtlijnen voor de jaarlijkse onderzoeken en inspecties onder 
het Protocol 1978 op het Veiligheidsverdrag 1974 en het Protocol 
1978 op het Marine Pollution verdrag 1973 (MARPOL).
4. Code voorde constructie en uitrusting van mijnbouwinstallaties 
in zee (MODU-code).
5. Eenvormige regels voor de interpretatie en toepassing van het 
verdrag voor Veilige Containers 1972.
6. Verbeterde code voor het vervoer van vaste bulkladingen,
7. Verbeterde code voor het veilig vervoer, behandeling en opslag 
van gevaarlijke stoffen in havengebieden.
In deze resolutie wordt het Maritime Safety Committee (MSC) 
gemachtigd om in deze code nog een aantal correcties aan te 
brengen en daarna namens de Organisatie (1MCO) te aanvaar
den.
8. Verbeterde voorschriften voor passagiers- en vrachtschepen 
(naar aanleiding van de ramp met de Amoco Cadiz).
In deze resolutie wordt het Maritime Safety Committee (MSC) 
gemachtigd om deze voorschriften te voltooien en namens de 
Organisatie (IMCO) te aanvaarden. Deze voorschriften zullen 
worden opgenomen in het komende amendement op het Veilig
heidsverdrag 1974. De resolutie beveelt Regeringen aan om deze 
verbeterde (stringentere) eisen op nieuwe schepen onmiddellijk 
toe te passen, dus vooruitlopend op de inwerkingtreding van het 
Amendement.
9. Een aanbeveling met betrekking tot de ontwikkeling en verbe
tering van regionale maatregelen voor het bestrijden van grote 
(olie) verontreinigingen van de zee.
10. Een aanbeveling met betrekking tot de aanvaarding van reeds 
aan boord geplaatste lenswater olie-afscheiders met bijbeho
rende apparatuur onder het Marine Pollution verdrag 1973 en het 
daarbij behorende Protocol 1978.
11. Een aanbeveling houdende herziene specificatie-eisen met 
betrekking tot het ontwerp, het gebruik en de controle daarvan op 
crude oil washing (COW) installaties.
12. Een aanbeveling met betrekking tot een voorlopige regeling 
ten aanzien van het rapporteren van voorvallen aan boord, waarbij 
schadelijke stoffen zijn betrokken.

De Assembly besteedde ook veel aandacht aan het feit dat een 
aantal verdragen en andere internationale instrumenten nog 
steeds niet in werking zijn getreden. In een resolutie wordt er bij 
Regeringen op aangedrongen om deze verdragen en instrumen
ten op zo kort mogelijke termijn te willen ratificeren opdat zij alsnog 
in werking kunnen treden.
Dit ter verhoging van de veiligheid op zee in het algemeen en de 
bevordering van de milieu-bescherming in het bijzonder.
In verband met de daaraan verbonden gevaren zal op verzoek van 
de Egyptische delegatie aan het Maritime Safety Committee 
(MSC) worden verzocht op korte termijn een studie te willen doen 
uitvoeren ten aanzien van het gebruik van kunstvezel trossen bij 
de vaart door het Suez Kanaal aan boord van tankers, gasschepen 
en andere schepen die brandbare ladingen vervoeren.

KEURINGSNORMEN VOOR RADARREFLECTOREN 

Inleiding
Radarreflectoren vormen een belangrijk middel om -  in het bijzon
der kleine schepen -  beter kenbaar te maken op de radar. Vooral 
bij mist en slecht zicht zijn radarreflectoren van veel belang.
De Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie 
(IMCO) heeft dan ook aanbevolen dat alle kleine schepen tot 100 
bruto-registerton met een radarreflector behoren te zijn uitgerust 
en heeft tevens specificatie-eisen opgesteld waaraan dergelijke 
reflectoren dienen te voldoen.
Om aan te kunnen geven welke radarreflectoren aan deze 
IMCO-eisen voldoen, heeft de Scheepvaartinspectie een geza
menlijke opdracht gegeven aan Nederlands Radar Proefstation te 
Noordwijk, het Dr. Neher Laboratorium van de PTT te Leidschen- 
dam en het Nederlands Maritiem Instituut te Rotterdam om een 
procedure voor de keuring van radarreflectoren te ontwikkelen. 
Deze opdracht heeft geresulteerd in een aantal normen en test- 
voorwaarden waarmee de radarreflectoren op hun effect beoor
deeld kunnen worden.

Keuringen
Om een type keuringscertificaat te verkrijgen dienen fabrikanten 
een radarreflector ter keuring aan de Scheepvaartinspectie aan te 
bieden. N.W. Buitensingel 2, Postbus 20902, 2500 EX 's-Gra- 
venhage.
Na aan de hand van tests en metingen een positief advies van het 
door de Scheepvaartinspectie erkende onderzoekinstituut verkre
gen te hebben, kan de Scheepvaartinspectie een bewijs van aan
vaarding afgeven waarin vermeld wordt dat de radarreflector 'Door 
de Scheepvaartinspectie volgens de IMCO normen gekeurd en 
geschikt bevonden is’.
Deze keuring zal afhankelijk zijn van het soort reflector dat ter 
keuring aangeboden wordt.
Bij sommige reflectoren kan voor de keuring volstaan worden door 
de afmetingen vast te stellen, andere typen reflectoren zullen in 
een laboratorium aan de hand van reflectiemetingen beoordeeld 
moeten worden. De gekeurde en aanvaarde reflectoren mogen 
van een keuringsmerk worden voorzien.

Octahedral reflector
Van één soort reflector zal de keuring in sterke mate van de 
afmetingen afhangen. Het betreft hier het meest gangbare type 
reflector, namelijk de octahedral reflector, ofwel letterlijk de reflec
tor met ’acht holtes'. Dit is de reflector die opgebouwd is uit 3 
vlakke platen die onderling loodrecht op elkaar staan.
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Afhankelijk van de vorm van de platen spreekt men over Vierkante' 
of over ronde’ octahedral reflectoren.
Behalve dat deze reflectoren aan een aantal kwaliteitseisen moe
ten voldoen, is gebleken dat een vierkante reflector met een af
stand van top tot top van 51 cm aan de IMCO norm kan voldoen. 
De ronde reflector zal aan de IMCO norm kunnen voldoen als de 
diameter minstens 38 cm bedraagt.

Plaatsing aan boord
Behalve de afmetingen van de reflector is voor een goede ken
baarheid van de reflector op de scheepsradar de juiste plaatsing 
en montage aan boord van het grootste belang.
In de eerste plaats geldt dit voor de hoogte boven het wateropper
vlak waarop de reflector gemonteerd wordt.
De reflector moet zo hoog mogelijk -  bij voorkeur in de top van de 
mast -  gemonteerd worden, en in geen geval lager dan 4 meter 
boven de wateroppervlakte. Daarnaast is de stand waarin de 
reflector gemonteerd wordt van zeer veel invloed op de reflectie- 
eigenschappen. Daarom moet de octahedral reflector voor een 
goede reflectie in de 'ligstand' gemonteerd worden.
De ligstand is de stand die de reflector inneemt als deze bijvoor
beeld op een tafel of ander horizontaal vlak gelegd wordt.
Uit het onderzoek van de drie instituten is gebleken dat de reflector 
bij montage in de ligstand, ook bij hellend schip, nog redelijke 
reflecterende eigenschappen heeft.
Montage in andere standen geeft bij een hellend schip daarente
gen een groot verlies aan reflectie.

Andere reflector typen
Behalve de octahedral reflectoren bestaan er vele andere soorten 
reflectoren, zoals bijvoorbeeld de Lunenburgerflens reflector. 
Keuring van deze reflectoren zal geschieden door reflectiemetin- 
gen in een laboratorium.

HET GEBRUIK VAN DROOGIJS VOOR KOELDOELEINDEN

Gevaren verbonden aan het gebruik van 'droogijs’ in contain
ers.
Geruime tijd geleden raakte een werknemer van een te Rotterdam 
gevestigde containerterminal bedwelmd door inademing van 
kooldioxyde (CO2). Dit ongeval gebeurde aan de wal toen betrok
kene voor inspectiedoeleinden onmiddellijk na het openen van de 
deuren een 20-voets vrachtcontainer betrad. Het was slechts toe
val dat het slachtoffer niet om het leven is gekomen, hetgeen een 
gevolg was van het feit dat hij niet in de container is gevallen, maar 
naar buiten in de open lucht.
Uit het nadien uitgevoerde onderzoek bleek, dat de container was 
beladen met cacaoboter met daar boven op circa 400 kg. zgn 
droogijs' (kooldioxyde in vaste vorm). Noch uit de begeleidende 
ladingpapieren, noch uit aanwijzingen op de container, was op te 
maken dat naast de lading cacaoboter een dergelijk gevaar in de 
vorm van vast CO2 aanwezig was.
Het komt meer en meer voor dat containers beladen met aan 
bederf onderhevige goederen, op deze wijze worden gekoeld 
wanneer gedurende de reis te hoge buitenluchttemperaturen ver- 
wachtbaar zijn. In het bijzonder geschiedt dit op korte internatio
nale reizen. Dit als gevolg van het gebruik van met koelaggregaten 
uitgevoerde containers.
Tijdens de in 1978 te Londen gehouden vergadering van het IMCO 
Sub-Committee on the Carriage of Dangerous Goods, is door de 
Nederlandse delegatie dit ongeval aan de orde gesteld. Bij de 
hierop volgende discussies bleek, dat recentelijk een dergelijk 
voorval -  echter met dodelijke afloop -  zich aan boord van een 
buitenlands schip had voorgedaan, waarbij de met 'droogijs' bela
den container op een conventioneel vrachtschip onderdeks was 
geladen. Het ongeval deed zich voor, toen een bemanningslid kort 
vóór aankomst in de loshaven het ruim betrad om de sjorringen 
van de containers los te maken.

Daar het duidelijk is dat deze wijze van koelen gevaren inhoudt en 
mede gezien het feit dat momenteel nergens dwingende voor
schriften dan wel aanbevelingen bestaan met betrekking tot deze 
materie, dient de behandeling van dergelijke containers in het 
algemeen met de grootst mogelijke voorzichtigheid te geschieden 
om verstikking door mogelijk uittredend gas, dat zwaarder is dan 
lucht, te voorkomen. Indien containers, die op genoemde wijze 
worden gekoeld, moeten worden betreden, is het zeker noodzake
lijk dat deze vooraf op voldoende wijze worden geventileerd om 
eventueel gevormd gas af te voeren.
Uit het voorgaande blijkt wel duidelijk dat het dringend gewenst is 
dat zowel op een dergelijke container als op de begeleidende 
ladingbescheiden, een waarschuwing behoort te worden ge
plaatst wanneer deze methode van koeling wordt toegepast. 
Tijdens de eerdergenoemde IMCO vergadering is besloten, dat 
voorschriften dienaangaande zullen worden opgenomen in de 
hoofdstukken 12 en 17 van de Algemene Inleiding op de Interna
tional Maritime Dangerous. Goods Code, welke nadere richtlijnen 
bevatten voor het vervoer van lading in vrachtcontainers en met 
Ro/Ro-schepen.
Inmiddels heeft de Intergouvernementele Maritieme Consulta
tieve Organisatie (IMCO) een studie dienaangaande afgesloten, 
en zal de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 
worden geamendeerd.
Naar aanleiding hiervan heeft het Hoofd van de Scheepvaartin
spectie onlangs de ondervolgende Mededeling Gevaarlijke Stof
fen doen uitgaan waarvan de tekst hier wordt weergegeven.

Mededeling Gevaarlijke Stoffen no.10/80
Handboek Gevaarlijke Stoffen
Het gebruik van droogijs voor koeldoeleinden.
In afwachting van de amendering van de International Maritime 
Dangerous Goods (IMDG)Code -  en derhalve ook het Handboek 
Gevaarlijke Stoffen -  naar aanleiding van een recent genomen 
beslissing inzake het gebruik van droogijs (solid Carbondioxide) 
voor koeldoeleinden, is door IMCO de navolgende Circulaire uit
gevaardigd waarin nadere richtlijnen met betrekking tot deze ma
terie worden gegeven.

THE USE OF SOLID CARBON DIOXIDE (DRY ICE) FOR COOL
ING PURPOSES.
1. Serious accidents have occurred in the past when Dry Ice was 
used as a cooling medium in cargo units such as freight containers 
or vehicles, where proper warning has not been given of the 
hazards to personnel unpacking such units by providing advance 
information in the shipping documents and a conspicuous warning 
on the outside of each unit.
2. Those responsible for the contents and packing of such units 
should provide appropriate information on and warning of the 
hazards involved when Dry Ice is used for cooling purposes.
3. Governments are urged to request those responsible to advise 
the shipping industry and masters of ships as necessary that: 
’When, for any reason, it is necessary to open the doors of a freight 
container, vehicle or other closed-type cargo unit, it should be 
considered whether or not the nature of the contents and the 
possibility of a leakage may have caused an unsafe concentration 
of toxic or inflammable vapour, or have produced an oxygen en
riched or depleted atmosphere. If such a possibility exists, then the 
unit should only be entered with caution after thorough ventilation.’ 
Solid Carbon Dioxide (Dry Ice) used for cooling purposes in freight 
containers, vehicles and other closed type cargo units has the 
appearance of white flakes or cubes, normally compacted into 
solid blocks, which sublimates giving off a non-inflammable gas. 
Contact with solid Carbon Dioxide may cause severe burns (frost 
bite) to the skin, it should particularly be kept away from the mouth 
and eyes. Gas evolved during transport may give rise to an asp
hyxiating atmosphere within the unit.
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4. Information schould be included in the shipping documents 
when Dry Ice is used for cooling purposes in freight containers, 
vehicles and other closed-type cargo units and the following war
ning should be conspicuously located outside and in close proxi
mity to the door(s):
■DANGEROUS COs GAS (DRV ICE) INSIDE.
VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING.'
5. Freight containers, vehicles and other closed-type cargo units, 
in which Dry Ice is used, should be closed in such a way that the 
escape of gas will be minimized.
6. In general, units cooled with Dry Ice, should be stowed ON 
DECK ONLY' and 'AWAY FROM' living quarters.
7. Dry Ice may also be used for cooling purposes for certain 
dangerous goods shipped in closed-type cargo units.
8. Information should be included in the shipping documents for 
dangerous goods, in the 'Dangerous Goods Declaration’, in the 
'Container Packing Certificate’, or in the Vehicle Declaration’, 
whichever is appropriate, in accordance with the relevant provi
sions of the General Introduction to the International Maritime 
Dangerous Goods (IMDG) Code.

Gezien de gevaren welke aan het gebruik van droogijs in contain
ers voor koeldoeleinden zijn verbonden, alsmede de ernstige on
gevallen die in het verleden hiervan een gevolg zijn geweest, is het 
dringend gewenst dat in voorkomende gevallen bijzondere aan
dacht aan de inhoud van deze Circulaire van IMCO wordt ge
schonken.

Voorkomen van ongevallen in spaarzaam verlichte ruimten
Aan boord van een Nederlands schip, liggend in een buitenlandse 
haven, viel een lichtmatroos in een gedeeltelijk openliggend on
derruim.
De bovendeksluiken lagen dicht. In verband met de te verrichten 
werkzaamheden in het tussendek, werd gebruik gemaakt van 
slechts één ruimlamp. Hierdoor werd het gedeeltelijk openlig
gende luik van het onderruim onvoldoende verlicht, zeker voor 
iemand die zo van dek afkwam.
Gelukkig had dit ernstige ongeval geen dodelijke afloop, mede 
door de zeer kundige medische behandeling aan de wal.
Bij de behandeling van dit ongeval door de Raad voor de Scheep
vaart, maakte de Raad bij haar uitspraak de volgende opmerking. 
Een ongeval als het onderhavige, een val in een onverlicht open
liggend onderruim, behoort nog altijd tot de regelmatig voorko
mende voorvallen aan boord van schepen.
Terwijl aan de wal veiligheidsvoorschriften in het algemeen aan
vaard en opgevolgd worden, zijn veiligheidsmaatregelen in een 
besloten gemeenschap aan boord moeilijker te realiseren. Het 
blijft een belangrijke taak voor de scheepsleiding de bemanning -  
vooral de jongeren -  steeds weer te wijzen op de mogelijke geva
ren die het werk aan boord van schepen met zich meebrengt. 
Niet kan worden volstaan met het doorgeven of verspreiden van 
veiligheids lectuur of affiches; met behulp van dit materieel moet 
hierop nadrukkelijk de aandacht worden gevestigd.’
In verband met de door de Raad gemaakte opmerking over het 
veiligheidsbewust maken van opvarenden, moge ook nog de aan
dacht erop worden gevestigd dat het Schepenbesluit 1965 (in de 
artikelen 89a en 142a) voorschrijft dat aan boord van een schip de 
nodige middelen aanwezig moeten zijn -  en ook gebruikt moeten 
worden -  voor de persoonlijke bescherming van de schepelingen 
tegen het letsel dat uit door hen te verrichten werkzaamheden zou 
kunnen voortvloeien.
Zo worden in de Bekendmakingen aan de Scheepvaart no. 
103/1974 (veiligheidsvoorschriften bij gebruik van inertgas), 
104/1975 (Voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden met ver
hoogd risico) en 150/1979 (Voorzorgsmaatregelen bij het betre- 
dan van ruimten waarin een voor de gezondheid schadelijke at

mosfeer kan heersen) nadere aanwijzingen gegeven voor de be
vordering van de veiligheid der opvarenden.
Uiteraard is een goede verlichting van donkere ruimten waarin 
gewerkt moet worden, eveneens van het allergrootste belang om 
ongevallen te kunnen voorkomen.
De aandacht wordt erop gevestigd dat in het boekwerk 'Accident 
Prevention on board ship at sea and in port’ -  een uitgave van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) te Genève -  in het hoofd
stuk dat handelt over het werken op dek of onderdeks, o.a. het 
volgende wordt gesteld:
-  ieder luik of opening in een dek moet worden beschermd hetzij 

door een luikhoofd van voldoende hoogte, hetzij door geschikte 
voorzieningen bestaande uit reling of hekwerk of door stutten in 
combinatie met ijzeren stangen kettingen of strak getrokken 
keertouwen;

-  doelmatige verlichting dient aanwezig te zijn op alle plaatsen 
waar gewerkt moet worden of waar men langs moet naar of van 
de plaats der werkzaamheden;

-  personen die zich begeven van een sterk verlichte plaats (bijv. 
daglicht aan dek) naar een minder verlichte plaats (bijv. onder
deks in een gesloten ruim, al is daar verlichting aanwezig, of 
omgekeerd, moeten eerst hun ogen de gelegenheid geven zich 
aan te passen aan het nieuwe verlichtingspeil, alvorens hun 
werkzaamheden aan te vangen.

Het kan niet genoeg herhaald worden dat het nakomen van deze 
algemene regels van het grootste belang is voor het bevorderen 
van de persoonlijke veiligheid.

Touwwerk in aanraking met chemicaliën, een dodelijk gevaar
In 1978 en 1979 werden in verschillende vaktijdschriften voor de 
Grote en Kleine Handelsvaart en voor de Visserij naar aanleiding 
van een dodelijk ongeval aan boord van een Nederlands schip 
gewaarschuwd voor touwwerk dat in aanraking is geweest met 
chemicaliën. Het betrof hier touwwerk van een stellingplank 
waarop buitenboord werd gewerkt. Visueel leek dat touwwerk in 
goede staat te verkeren, doch inwendig was het aangetast door 
'metal brightener’, een chemisch middel dat onder andere wordt 
gebezigd voor het verwijderen van roestplekken.
De betrokken matroos maakte wel gebruik van een veiligheids
gordel, doch hij had de lijn daarvan vastgemaakt aan het touwwerk 
waaraan de stellingplank hing.
Door het breken van dat touwwerk bood de veiligheidsgordel geen 
bescherming en viel betrokkene op de kade waarbij hij om het 
leven kwam. In genoemd artikel werden twee belangrijke waar
schuwingen gegeven, te weten:
-  voorkom dat touwwerk in aanraking komt met bijtende chemica

liën, noch bij het werken zelf, noch bij het opbergen; en
-  de lijn van een veiligheidsgordel dient nimmer aan de stelling

plank te worden bevestigd, doch altijd aan een vast punt van het 
schip.

Door omstandigheden kon bovengenoemd dodelijk ongeval eerst 
onlangs door de Raad voor de Scheepvaart worden behandeld. In 
haar uitspraak nam de Raad de ondervolgende 'lering' op:
De Raad acht het nuttig effect van het dragen van een veiligheids
gordel bij het uitvoeren van daarvoor in aanmerking komende 
werkzaamheden genoegzaam bekend. Dit ongeval leert dat het 
bevestigen van de lijn van de gordel een belangrijk punt is voor een 
juist gebruik,
Toegezien dient te worden dat de lijn wordt vastgezet op vasfe, 
veilige scheepsonderdelen. De methode om de lijflijn te bevesti
gen aan een onderdeel van de tijdelijk aangebrachte stelling van 
waaruit het werk wordt verricht, moet sterk worden ontraden. 
Gezien het grote belang voor de veiligheid der opvarenden die op 
gevaarlijke plaatsen -  zoals buitenboord en op enige hoogte bo
ven dek -  hun werk moeten verrichten, werd het nuttig geacht een 
en ander nogmaals onder de aandacht te brengen.
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A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
W  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma voor lezingen en evenementen seizoen 1979/1980

* Lezing in samenwerking met het Insti
tute of Marine Engineers (Netherlands 
Branche)

** Lezing in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap ’Wil
liam Froude’.

Algemene ledenvergadering
23 apr. (wo) 10.00 uur in de Clauszaal,
Groothandelsgebouw, Rotterdam.
(zie inlegvel S & W no. 7 van 28 maart 
1980)

Oiiebestrijding en oliebestrijdingsvaar- 
tuigen**
Door de heren H. M. Menagie van Rijkswa
terstaat Directie Noordzee en ing. J. de 
Bruin van Cosmos Dredging te Rotterdam
17 apr. (do) Rotterdam
18 apr. (vr) Amsterdam 
22 apr. (di) Groningen

Diagnostische documentatie als basis 
voor een onderhoudssysteem a/b van 
schepen*
door de heer H. Koelmans, Hoofd van de 
afdeling Diagnostische Documentatie 
Ontwikkeling van de Stichting Bijzondere 
Cursussen te Zwijndrecht 
22 mei (do) Rotterdam

Verenigingsnieuws 

OVERZICHT VAN HET BESTAND VAN LEDEN, BELANGSTELLENDEN EN BEGUNSTIGERS

Gewone Junior Ere Belang Begun
Totaal leden leden leden stellenden stigers

A. Mutaties in 1979
Stand per 31 december 1978 2.409 1.950 91 1 1 / / 190
Correctie * ./. 12 9 19 ./. 2

Stand per 1 januari 1979 2.397 1.959 91 1 158 188
Wijziging lidmaatschap 6 ./. 7 1
Toegetreden 107 71 34 2
Overleden ./. 21 ./. 18 ./. 1 2
Beëindiging lidmaatschap ./. 80 ./. 67 ./. 3 3 ./. 7
Royementen ./. 6 ./. 3 3

Stand per 1 januari 1980 2.397 1.948 114 1 151 183

Totaal Afdeling Rotterdam Afdeling Amsterdam Afdeling Groningen
1-1-1979 1-1-1980 1-1-1979 1-1-1980 1-1-1979 1-1-■1980 1-1- 1979 1-1-1980

B. Specificatie naar afdeling
Gewone leden 1.959 1.948 1.412 1.392 404 416 143 140
Juniorleden 91 114 65 86 20 18 6 10
Ereleden 1 1 1 1

Totaal leden 2.051 2.063 1.478 1.479 424 434 149 150
Belangstellenden 158 151 128 121 13 13 17 17
Begunstigers 188 183 150 147 7 7 31 29

2.397 2.397 1.756 1.747 444 454 197 196

' Correctie n.a.v. controle van het ledenbestand per 1 -1 -1979.
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Overzicht van de bestedingen uit het batig saldo over 1978

Datum Uitgereikt door Instelling

22.6.79 Luikenaar
23.6.79 Van Leunen

23.6.79 Luikenaar

26.6.79 Luikenaar

26.6.79 Luikenaar

26.6.79 Luikenaar

28.6.79 Van der Tas
28.6.79 Van der Tas

28.6.79 Van der Tas
29.6.79 Metzlar

Prijswinnaar

A. Visser 

J. Smeding

Gem. HZvS, Utrecht 
H.ZvS Willem Barentsz'
Terschelling
Maritiem inst, 'De Ruyter’,
Vlissingen R. Schoenmaker
H. S. voor SWTK, Rotterdam S. van der Harst

H. S. voor SWTK, Rotterdam P. Mast

H.S. voor SWTK, Rotterdam P. H. van Lieshout

HTS Dordrecht, afd. S 
HTS Dordrecht, afd. S

J. C. H. M. Meerbach 
A M. Frijters

HTS Dordrecht, afd. S J. C. H. Philipsen
HZvS voor SWTK, Amsterdam W. A. Klaver

29.6,79 Van Lohuizen Noordelijke HZvS, Delfzijl A. H. Schiffmacher

29.6.79 Luikenaar HZvS Noorderhaaks', 
Den Helder H. Hagemans

30.6.79 Brand HTS Haarlem, afd. S F. M. Dekker
27.9.79 Alg. Secretariaat HTS Haarlem, afd. S Jubileumfonds

3.1.80 Van der Tas TH Delft, afd. S P. J. M. Fontijn

3.1.80 Van der Tas TH Delft, afd. S E. F. A. Land

3.1.80 Van der Tas TH Delft, afd. W E. A. Kips

3.1,80 Van der Tas TH Delft, afd. W A. J. J. Dijksman

3.1.80 Krietemeijer 'Schip en Werf E. Deetman
3.1.80 Krietemeijer 'Schip en Werf P. Stijnen

18.1.80 Van der Tas

18.1.80 Van der Tas

18,1.80 Van der Tas

Kon. Inst. voor de Marine 

Kon. Inst. voor de Marine 

Kon. Inst. voor de Marine

C. H. J. van Norden 
E. C. Holman 
J. Buitenga

H. J. Poot

Motivering of onderwerp Scriptie Prijs

best geslaagde leerling BM opleiding ƒ 500,—

best geslaagde leerling BM opleiding 500,—

best geslaagde leerling BM opleiding 500,—
De Ontwikkeling van de Constructie en 
de Bediening van
Scheepsstuurmachines 333,33
Het opstellen van een Warmtebalans 
van een Stoomvoortstuwings- 
installatie van 40 MW 333,33
Het opstellen van een Computer
programma voor het berekenen van 
Torsietrillingsspanningen in de 
asleiding van een Dieselmotor 333,33
Het ontwerp van een Bakkensleepboot 1.000,—
Een onderzoek naar de verbouwings- 
mogelijkheden van de sleephopper
zuiger Beachway’ 1.000,—
Het ontwerpen van een Bulkcarrier 1,000,—
Toerenregeling van a-synchrone 
machines met statische
Frequentie omvormers 1.000,—
Ketelwaterbehandeiing en
Corrosiebestrijding 1.000,—

best geslaagde leerling BM opleiding 500,—
6 scripties over diverse onderwerpen 1.000,—
Afstudeerproject Catamarantender
voor Flores 1.000,—
Voorspellingsmethoden voor het aanbod
van Scheepsvervoerscapacitelt 1.000,—
Een adaptive Baanvaarautomaat voor
schepen 1.000,—
De Elastische koppeling in de
Aandrijving van een Cutter 1.000,—
De Overslag van Stukgoed en Stortgoed
op volle zee tussen twee Zeeschepen 1.000,—
Art.: Toetsen met CAI toegepast in CAD 750,—
Art.: Het Ontwikkelingsperspectief van
de Meettechniek in de
Scheepsbouwkunde 750,—
De Invloed van Snuivercondities op een 
Dieselmotor 1.000,—
Het meten van de Operationele Gereed
heid bij de Kon. Marine 500,—
Een onderzoek naar een Snelheids- 
verlieskriterium 500,—

ƒ 17.500,-

AFDELING ROTTERDAM 

De lezingen van maart 1980
De beide voordrachten die op 20 maart j.l. 
in de Clauszaal werden gehouden, werden 
weer goed bezocht. 78 leden en introdu- 
cé’s van onze vereniging en van de Nether
lands Branch van het Institute of Marine 
Engineers gaven blijk van hun belangstel-

ling voor het onderwerp: 'Inert Gas Installa
ties’.
De bijeenkomst werd te 20.15 uur geopend 
door onze voorzitter, ir. L. van der Tas, die 
de aanwezigen en in het bijzonder de beide 
sprekers, ing. B. C. Hoornenborg van Ho- 
lec B.V. te Nijmegen en mr. A. Bell B. Sc. 
van Howden Engineering, Engeland, harte
lijk welkom heette en daarna de leiding 
overgaf aan de heer J. W. Hillers, voorzitter

van de Netherlands Branch IME.
Als eerste spreker behandelde de heer 
Hoornenborg de werking en toepassingen 
van inert-gas generatoren, waarin hij aan 
de hand van een aantal dia’s onder meer 
de principes en de werking van de diverse 
onderdelen van de gasgeneratoren uit
eenzette. Zijn voordracht werd besloten 
met een film getiteld 'Ultramizing Combus- 
tion'.
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Na de pauze hield de heer Bell zijn voor
dracht, waarbij hij voornamelijk de nadruk 
legde op de 'Flue gas’ installaties waarvan 
hij de werking aan de hand van een aantal 
schema's verklaarde. Hij besprak voorts de 
jongste IMCO aanbevelingen met betrek
king tot de Inert Gas Installaties, alsmede 
de invloed van de IMCO Regulation 62 op 
de toekomstige ontwikkelingen van de in
stallaties,
Aan de door de heer Hillers geleide discus
sie werd deelgenomen door de heren Kou
ters, Van Noort, Stout, Den Bakker en Van 
der Wouden.
De bijeenkomst werd te 22.50 uur door de 
heer Hillers besloten met een dankwoord 
aan beide sprekers voor hun leerzame 
voordrachten; hetgeen werd onderstreept 
door een hartelijk applaus van de toehoor
ders.
De lezingen zullen t.z.t. in dit blad worden 
gepubliceerd.

P.A.L.

Scheepsbouwkundig gezelschap ’Wil- 
liam Froude’, Delft
Bestuur 'William Froude'
Het bestuur van het Scheepsbouwkundig 
Gezelschap 'William Froude’ bestaat sinds 
de algemene ledenvergadering van 4 
maart j.l. uit de volgende personen: W. 
Janse, voorzitter; F. Sas, secretaris; H. 
Broekmeulen, penningmeester; A. Carle- 
bur, commissaris Onderwijs en B. Rieder, 
commissaris Algemeen.

Ballotage

De volgende heren zijn voor het gewoon 
lidmaatschap de Ballotage-Commissie 
gepasseerd:

L. ALIET
Hoofduitvoerder afd. Rep. Schepen bij Van 
Rietschoten & Houwens Electrotechnische 
Maatschappij B.V., Rotterdam 
Merwedestraat 4, 2987 CJ Bolnes 
Voorgesteld door M. Rietveld

Ir. J. H. G. BODEWES, S.i. 

Scheepsbouwkundig Ingenieur; (tijdelijk in 
militaire dienst)
Heidesteeg 7, 9469 PM Schipborg 
Voorgesteld door ir. H. E. I. Bodewes

A. D. BROUWER
Scheepswerktuigkundige (met diploma C) 
Nedlloyd Rederijdiensten B.V. Rotterdam 
De Wyn 1, 7137 MG Lichtenvoorde 
Voorgesteld door A. Blom

Dr. E. BODMER
Directeur Sulzer Nederland B.V., 
p/a Ellermanstraat 26, 1099 BZ Amster
dam
Voorgesteld door ir. A. M. Ingelse

C. I BUTS
Coördinator Bedrijfsvoering N V. Luchtha
ven Schiphol
Haag en Veld 109, 1102 GE Amsterdam 
Voorgesteld door S. de Nobel

A. LE COMTE
Directeur Scheepswerf Le Comte Holland
B.V,,
Postbus 24, 4130 EA Vianen 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

J. Chr. VAN DOORN 
Jachtontwerper; Studerende a. d. TH Delft, 
afd. Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde 
Oosterscheldestraat 25, 4424 EN Wemel- 
dinge
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

Ir. N. J. VAN DRIMMELEN, s.i.
Assistent Manager Mineraal Technolo
gisch Instituut IHC Smit Kinderdijk 
West Kinderdijk 357, 2953 XV Alblasser- 
dam
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 

H. HEIJVELD
Scheepswerktuigkundige (met diploma B) 
Holland Amerika Lijn
Schiedamsedijk 61 d, 3011 EH Rotterdam 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

Ing. J. M. HOPPZAK 
Medewerkend expert D. Touw Expertise- 
en Ingenieursbureau, Rotterdam 
Griegplein 228, 3122 VN Schiedam 
Voorgesteld door W. F. J. Hamann

Ir. A. E. KIPS, w.i.
Tekenaar-Constructeur Werktuigbouw
kunde Mineraal Technologisch Instituut 
iHC Smit Kinderdijk 
Diepenbrockstraat 195, 2625 XL Delft 
Voorgesteld door P, A. Luikenaar

A, KRAAYEVELD
Bedrijfsleider Sleepdienst en Transporton
derneming G. J. Eerland, Rotterdam 
Heiligerleelaan 9, 3136 AJ Vlaardingen 
Voorgesteld door J. van der Linden

E. R. PIETERSE
Hoofdwerktuigkundige (met diploma C2) 
Nedlloyd Rederijdiensten, Rotterdam 
Esdoornlaan 3, 3951 DB Maarn 
Voorgesteld door A. Vink

H. J. VELOSO GODINHO
Konstrukteur bij Verolme Machinefabriek
IJsselmonde
Burg. Crezéestraat 37, 2981 AA Ridder
kerk
Voorgesteld door J. J. van der List

Ing. A. VAN WOERDEN 
Constructeur-Tekenaar Verolme 
Scheepswerf Heusden B.V. 
Oudheusdensestraat 24, 5256 ES Heus
den

Voorgesteld door C. G. M. van Duin 

J. E. WIJNANS
Sales Manager Holland Repair & Service, 
Amsterdam
Patmosdreef 88, 3562 JN Utrecht 
Voorgesteld door C. Houtman

Gepasseerd als junior-lid:
P. K. BAARS
Studerende a. d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde
Weth. Teselinglaan 5,3972 GA Driebergen 
Voorgesteld door ir. M. Huisman

J. A. DE BRUIN
Studerende a. d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde 
Vest 155, 3311 TV Dordrecht 
Voorgesteld door ir. M. Huisman

G. C. N. EIKELBOOM 
Student a. d. TH Delft, afd. Scheepsbouw- 
en Scheepvaartkunde 
Burg. Wilkensstraat 16a, 2861 AE Berg
ambacht
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

S. A. DE MEIJER
Student a. d. TH Delft, afd. Scheepsbouw
kunde
Hopstraat 59, 2611 TB Delft 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

J. W. STOLK
Studerende a. d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde 
Hooftstraat 131, 3314 BC Dordrecht 
Voorgesteld door ir. M. Huisman

In memoriam

Ing. A. J. Mooyt
Op 23 maart j.l. overleed op 75-jarige leef
tijd de heer ing. A. J. Mooy, oud- 
onderdirecteur van de Constructiewerk- 
plaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te 
Rotterdam.
De heer Mooy was 17 jaar lid van onze 
Vereniging.

D. L. Ingelsef
Op 24 maart j.l. overleed te Schiedam op 
68-jarige leeftijd de heer D. L. Ingelse, lid 
van de Technische Commissie Toestellen 
onder druk ITCTD.
De heer Ingelse trad vorig jaar toe als lid 
van onze Vereniging.

Personalia

B.V. Rotterdamsch Zandstraal en Schil
dersbedrijf
De heren D. de Rooy en mr. J. C. de 
Waard zijn benoemd tot lid van de Raad 
van Commissarissen van de B.V. Rotter
damsch Zandstraal- en Schildersbedrijf 
(RZB)
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Voorts is tot Algemeen Directeur benoemd 
de heer ir. H. W. Rijksen als opvolger van 
de heer ing. L. H. J. de Bruyn.
De directie van het RZB wordt na deze 
benoeming gevormd door de heren H. W. 
Rijksen en J. R. Sjoer.

Directeur Kon. Mij ’De Schelde’
De heer J. A. Smit, Dipl. Ing. ETH, zal me
dio 1980 worden aangewezen als groeps- 
directeur van de KMS-Groep. In verband 
daarmede zal hij worden benoemd tot di
recteur van B.V. Koninklijke Maatschappij 
'De Schelde'.
De heer Smit is thans nog Deputy Vice- 
President Scheepsmachine- en Motoren- 
bouw bij Gebrüder Sulzer A.G., Winterthur, 
Zwitserland.
De heren Ir. J. van Loosen en Drs. C. Har- 
tog blijven deel uitmaken van de directie 
van KMS.

DIVERSEN

Mededeling
De heer ing. J. H, T, Droogh, lid van onze 
vereniging, liet ons weten dat hij voorne
mens is om in het voorjaar 1981 aan te 
vangen met een zeiltocht, welke meerdere 
jaren in beslag zal nemen en onder meer 
zal voeren naar de Middellandse Zee en 
het Caraibische gebied.
De heer Droogh, scheepsbouwkundig ing. 
en thans werkzaam ais duikofficier bij de 
Koninklijke Marine, zal de tocht tezamen 
maken met zijn broer, die als elektronicus 
bij de Kon. Marine werkzaam is. Zij zullen 
de tocht maken met hun stalen zeiljacht 
van ±10,5 meter.
Teineinde de tocht financieel dragelijker te 
maken zijn zij bereid kleine onderzoeken te 
plegen en ook bepaalde apparatuur te tes
ten voor bedrijven of instellingen die hierin 
geïnteresseerd zijn.
Eventuele geïnteresseerden kunnen zich 
met hem in verbinding stellen; het adres is: 
Ing. J. H. T. Droogh, Beatrixlaan 42, 2159 
LJ Kaag.

De Nieuwe Rijnvaart Maatschappij
Om het voortbestaan van de Nieuwe Rijn
vaart Maatschappij NRM -  de enige Am
sterdamse Rijnrederij -  te garanderen 
wordt momenteel onderzocht of op korte 
termijn kan worden overgegaan tot het op
richten van een NRM nieuwe stijl’ waarin 
zowel de gemeente Amsterdam, de 
Scheepvaart Vereniging Noord, als de 
meeste Amsterdamse havenbedrijven zul
len deelnemen. De vooruitzichten voor het 
welslagen van dit onderzoek zijn positief. 
Het oprichten van deze ’nieuwe’ NRM zal 
de afbouw voorkomen van een uitermate 
belangrijke schakel in de transportketen 
van Amsterdam met het achterland door de 
huidige eigenaar van de NRM, de KNSM- 
9roup.

De gemeente en de Scheepvaart Vereni
ging Noord zullen in het kapitaal deelne
men met elk ƒ 50.000 prioriteitsaandelen 
met het recht elk een commissaris te be
noemen.
De KNSM-group zal, indien de nieuwe 
vennootschap tot stand komt, daarbij een 
beperkt belang als aandeelhouder behou
den.
Het deelnemen van de gemeente en de 
SVN bedoelt het grote gewicht te onder
strepen dat door hen aan het handhaven 
van de Rijnvaart op Amsterdam wordt toe
gekend, het bedrijfsleven te stimuleren in 
de nieuwe maatschappij te participeren en 
een mogelijkheid te scheppen voor een 
wellicht gewenst geoordeelde begeleiding 
van de nieuwe vennootschap in de begin
fase van haar bestaan.
Het behoud van een vaste lijnrederij op de 
Rijn van en naar Amsterdam is voor het 
goed functioneren van de Amsterdamse 
haven van grote betekenis.

Hodicon B.V.
Het Ingenieursburo Hodi-Zaltbommel B.V. 
-  lid van de Van Voorden Groep in Zalt- 
bommel en gespecialiseerd in het advise
ren en ontwerpen van straalbuizen voor 
schepen -  heeft per 3 maart jl. alle produk- 
tiemiddelen en medewerkers overgeno
men van de curatoren in het faillissement 
van Boot-Leiden B.V. te Leiden.
Boot Leiden B.V. heeft vanaf 1957 meer 
dan 1000 stuks straalbuizen voor schroe
ven met een diameter van 4000 mm, elk 
met een totaalgewicht van ca. 23 ton -  in 
opdracht van Hodi geproduceerd, zodat 
een enorme know-how en vakmanschap in 
die jaren is opgebouwd.
De voortzetting van de bestaande activitei
ten wordt ondergebracht in een nieuw op te 
richten dochteronderneming van Hodi, ge
naamd Hodicon B.V.

AGA Nederland In Rotterdam
Sinds het begin van dit jaar heeft de han
delsdivisie van AGA Nederland, met als 
hoofdkantoor Amsterdam, een nieuwe ves
tiging in gebruik genomen in Rotterdam. 
De voorlopige tijdelijke huisvesting bestaat 
uit een aantal grote containers en een kan- 
toorunit; vanuit deze plaats wordt gezocht 
naar het gunstigste permanente vesti- 
gingspunt in het Rotterdamse industriege
bied. Op dezelfde wijze heeft AGA Neder
land eerder vestigingen in Den Helder en 
IJmuiden in gebruik genomen.
Het produkten-programma van AGA Ne
derland is de laatste jaren sterk uitgebreid. 
Het omvat artikelen van velerlei aard en 
hoge kwaliteit op het gebied van: 
Autogene- en elektrische lasapparatuur, 
M.I.G. en T.I.G. lasinstallaties en plasma 
snij-installaties.
Duikapparatuur en adembeschermings- 
apparatuur.
Bedrijfs-en en veiligheidskleding.
Navigatie hulpapparatuur en scheepsver

keer begeleidende systemen.
Alle activiteiten voor Rotterdam en omstre
ken worden gevoerd door: AGA Nederland
B.V. Handelsdivisie Bunschotenweg 125, 
3089 KB Rotterdam. Tel.: 010-280453.

Stkkens Marine Paints lid van Trans- 
ocean
Met ingang van 1 januari 1980 is Sikkens 
Marine Paints lid van Transocean Marine 
Paints Organisation.
Transocean is een internationaal samen
werkingsverband tussen verfbedrijven die 
zich in het bijzonder hebben toegelegd op 
de levering van scheepsverven. Hoog ge
kwalificeerde produkten volgens de speci
ficatie van Transocean worden door de 
aangesloten bedrijven, verspreid over vrij
wel de gehele wereld, geleverd. Indien een 
schip verf nodig heeft gedurende een reis, 
is de Transocean-service altijd bij de hand 
en is de verf direct leverbaar.
Door zijn lidmaatschap van Transocean is 
Sikkens Marine Paints de leverancier in 
Nederland geworden van de Transocean- 
verf.
De produkten worden gemaakt in een fa
briek in Wapenveld, gespecialiseerd op dit 
gebied. Ook het betreffende laboratorium 
bevindt zich in Wapenveld. In Rotterdam is 
een vestiging met magazijn en een techni
sche verkoopstaf, zodat schepen die de 
Rotterdamse haven aandoen snel gehol
pen kunnen worden.
Het lidmaatschap van Transocean sluit de 
ontwikkeling van eigen produkten niet uit, 
evenmin als de export van niet tot het 
Transocean-assortiment behorende spe
cialiteiten. Een voorbeeld van deze laatste 
is Blastcoat/Wotcoat, een onderhouds- 
systeem dat onder water kan worden aan
gebracht, o.a. op booreilanden.
Het door Sikkens te vervaardigen 
Transocean-assortiment is alleen bestemd 
voor en verkrijgbaar in Nederland, zoals elk 
lid van Transocean alleen in zijn eigen land 
levert. Voor de afnemers betekent dit 
snelle aflevering en service overal ter we
reld van dezelfde produkten. Voor de verf- 
fabrieken betekent het korte lijnen naar de 
afnemers en voorraad op slechts enkele 
plaatsen.

Het EEG subsidie programma
De Europese Gemeenschap heeft kort ge
leden de voortzetting aangekondigd van 
haar subsidieprogramma voor de ontwik
keling van inter-Europese studieprojecten, 
ondernomen door instellingen van voort
gezet wetenschappelijk onderwijs in de 
verschillende lidstaten. Subsidieaanvra
gen kunnen nu worden ingediend bij het 
Onderwijsinstituut van de Europese Cultu
rele Stichting dat deze zaak t.b.v. de Ge
meenschap beheert. Zowel universiteiten 
als niet-universitaire instellingen in alle 
gemeenschaps-landen, ongeacht hun we
tenschappelijke oriëntering, komen in 
aanmerking voor deze subsidies.
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De projecten moeten samenwerking in- 
houden op het gebied van wetenschappe
lijke planning tussen instellingen uit ten
minste twee EEG-landen; de vorm van 
deze samenwerking kan variëren: studen
ten uitwisselingsprogramma's als een in
tegraal deel van een bepaalde cursus, de 
uitwisseling van wetenschappelijk perso
neel om gedeelten van bepaalde cursus
sen aan andere universiteiten te geven; het 
gezamenlijk ontwikkelen van cursusmate
riaal, (eventueel zonder verplaatsing van 
staf of studenten) enz. De projecten moe
ten minstens drie maanden duren. Pure 
research programma's komen normaal 
gesproken niet in aanmerking, hoewel uit
zonderingen mogelijk zijn als het gaat om 
research in de ontwikkeling van deze spe
cifieke vorm van samenwerking.
Het beschikbare bedrag per subsidie be
draagt ongeveer 4000 Europese Reken
eenheden (ƒ 11.040,-) en is hoofdzakelijk 
bestemd voor het dekken van reis- en ver
blijfkosten voor diegenen die de projecten 
organiseren, voor het organiseren van bij
eenkomsten om de projecten voor te be
reiden en te beheren, voor het maken en 
vertalen van cursusmateriaal en voor het 
verstrekken van informatie,
Dit jaar is voor het eerst geld beschikbaar 
(in bepaalde gevallen) voor reis- en ver
blijfkosten van studenten en stafleden die 
deelnemen aan projecten die reeds eerder 
met steun van de Europese Commissie 
werden ontwikkeld.
Deze subsidies bedragen maximaal 
10.000 Europese Rekeneenheden.
Bij elkaar werd dit jaar ongeveer 300.000 
Europese Rekeneenheden gereserveerd 
voor het gehele subsidieprogramma.
Het succes van dit initiatief sinds het begin, 
vier jaar geleden, blijkt uit de jongste cijfers 
gepubliceerd door het Onderwijsinstituut: 
meer dan 120 gemeenschappelijke pro
gramma's hebben tot dusver steun ont
vangen van de Europese Commissie. 
Hierbij waren meer dan 200 instellingen 
van voortgezet wetenschappelijk onder
wijs betrokken. Het aantal aanvragen 
neemt gestadig toe: 120 in het afgelopen 
jaar, waarvan de helft inderdaad een sub
sidie ontvangen heeft. Meer dan 20 inter
nationale samenwerkingspatronen binnen 
de Negen beginnen zich nu af te tekenen. 
Bijzonder bemoedigend is de toenemende 
tendens een derde partner aan projecten 
toe te voegen, waardoor multilaterale sys
temen kunnen worden opgebouwd.
De projectleiders zijn van mening dat deze 
vorm van samenwerking niet alleen om 
persoonlijke en academische redenen in
teressant is voor de betrokken staf en stu
denten, maar tevens een dimensie toe
voegt aan wetenschappelijke studies, tot 
een beter begrip leidt van het educatief 
proces en zelfs van essentieel belang kan 
zijn voor de carrièreperspectieven van de 
betrokken studenten. Vooral dit laatste is 
momenteel van niet gering belang.

Het EEG subisieprogramma sluit geen 
vakgebieden uit; het omvat o.m. techni
sche wetenschappen, onderwijs, architec
tuur, lucht- en ruimtevaart techniek, mo
derne talen, medicijnen en talrijke andere 
vakken komen in aanmerking. In vele ge
vallen hebben de gesubsidieerde pro
gramma's geleid tot project-gebonden in
terdisciplinaire benaderingen, waarmee 
bepaalde problemen op verschillende ma
nieren aangepakt kunnen worden.
Van de kleinere EEG-landen maakt Neder
land het meest gebruik van dit programma; 
in 1979 alleen al gingen subsidies naar 5 
Nederlandse projecten. Nederlandse in
stellingen zijn actief betrokken bij meer dan 
een vijfde van alle gelanceerde projecten. 
Het totaal aan ontvangen subsidies is ge
stegen van vier in 1976 tot dertien in 1979. 
De samenwerkingsactiviteiten in Neder
land komen vooral voort uit de universitei
ten; drie op de vier zijn nu actief betrokken 
in ongeveer 20 projecten, waarvan de 
Technische Hogeschool Delft, de Rijksuni
versiteit Groningen en de Gemeentelijke 
Universiteit Amsterdan er ieder drie voor 
hun rekening nemen. Wij spreken de hoop 
uit dat Nederlandse instellingen zich zullen 
blijven interesseren voor dit programma, 
Voor inlichtingen en aanvraagformulieren 
gelieve u zich te wenden tot:
Mr, Alan SMITH Institute of Education c/o 
Université de Paris IX-Dauphine Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 75116 Pa
ris
Sluitingsdatum voor subsidieaanvragen: 
15 mei 1980.

13th Symposium on Naval Hydrodyna
mics
The Thirteenth symposium on Naval Hy
drodynamics is sponsored by the Office of 
Naval Research, the National Academy of 
Sciences, Washington and the Shipbuild
ing Research Assocation of Japan, Tokyo. 
The Symposium will be held on October 
6-10, 1980 at the Sasakawa Hall, Minato- 
ku, Tokyo, Japan.
The core theme of the Symposium is ‘Im
pact of hydrodynamic theory upon design 
practice with emphasis on high perfor
mance and/or energy-saving ships' 
with subjects on:
1) Hull forms, conventional and unconven
tional, with lower resistance, higher sea- 
keeping quality and controllability.
2) High performance propulsion systems, 
including the problems of propeller-hull in
teractions and the prevention of detrimen
tal effect due to cavitation.
3) Scale effects of viscous flow around 
hulls and wave-wake interactions with or 
without maneuvering motions.
4) Extraction and absorption of energy from 
ocean waves.
For more information contact:
Dr. N. Ando
Symposium Secretary
Shipbuilding Research Association of Ja

pan
The Senpaku-Shinko, Bldg.
1-15-16 Toranomon, Minatoku 
Tokyo 105, Japan

9th World Dredging Conference
The Ninth World Dredging Conference, 
will take place in Vancouver from 29-31 
October 1980
The theme for this conference is ‘Progress 
in developing modem dredging equipment 
and dredging methods and resultant in
fluence on the planning, design, construc
tion operation and maintenance of water
ways and harbour projects and other pro
jects related to the development of the 
coastal zone'.
This is the World Conference (WODCON 
IX) of the restructured World Dredging As
sociation following WODCON VIII, which 
took place in Amsterdam in November 
1978.

New Cargo handling seminars in Nor
way
From January 1980 onwards, the Norwe
gian Shipping Academy is to take over the 
responsibility for the cargo handling semi
nars previously held under the auspices of 
the Norwegian consultancy from IKO. 
Captain M. Markussen, who has been res
ponsible for these successful seminars, will 
continue to hold his much appreciated lec
tures in the coming seminars.
Three one-week seminars are scheduled 
for 1980, all of them to be conducted in 
English. The first of them is to be held at 
Klækken Hotell near Oslo from 25-29 Fe
bruary, the two others on 2-6 June and 
6-10 October.
The central theme of the seminars will be 
unaltered from previous years. However, 
attention will also be focused on the increa
singly important role of the ship’s agent in 
the coordination of cargo handling.
This will, together with the relevant contri
butions from conference line operators, aid 
a streamlining of integrated transport sys
tems.

UK Oils production
United Kingdom oil production last year to
talled 76.4 million tonnes -  right in line with 
the Government target of between 70 mil
lion and 80 million tonnes.
Figures released by the Department of 
Energy show that output from the 14 
operating North Sea oilfields, 13 in the UK 
sector of the North Sea and one, in which 
Britain has a 16 per cent share, straddling 
the line between the UK and Norwegian 
sectors, was 1.54 million barrels a day in 
December.
According to a new analysis by Edinburgh 
stockbrokers Wood Mackenzie, production 
levels in 1980 should average 1.82 million 
barrels a day -  enough to enable Britain to 
achieve self-sufficiency in oil during the lat
ter half of this year.
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