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Van innige toegenegenheid tussen de ha
venbesturen van Antwerpen en Zeebrugge 
is nooit sprake geweest, maar zo bar en 
boos als de verhouding tussen hen thans is 
geworden, is nog niet eerder het geval ge
weest. Sinds geruime tijd is Zeebrugge al in 
de markt voor een uitbreiding van de ha
venfaciliteiten; daarvoor zijn een aantal 
plannen ontworpen, die o.m. voorzien in 
een verlenging van de huidige havendam, 
waardoor de voorhaven automatisch gro
ter wordt, een insteekhaven voor geva
rieerd verkeer, outillage voor de ontvangst 
en behandeling van gastankers, alsmede 
wat diverse kleinere voorzieningen.
In de eerste week van augustus heeft de 
Belgische kabinetsraad eindelijk de knoop 
doorgehakt en voor Zeebrugge het licht op 
groen gezet, uitgerekend voor het grootste 
van alle ingediende projecten, namelijk dat 
waarmee de havendam op een totale 
lengte van 1750 meter zal worden ge
bracht.
Antwerpen, dat zich al eerder door de 
landsregering benadeeld voelde, heeft met 
grote woede van de beslissing van Brussel 
kennis genomen. Reeds de dag daarop 
trommelde de wethouder voor havenzaken 
van de Scheldestad, schepen Jan Huy- 
ghebaert, de pers in het stadhuis bijeen om 
daar tegen het voornemen van het kabinet 
te fulmineren.
Met dit besluit had Brussel van de gehele 
nationale havenpolitiek een komedie ge
maakt; hij kon deze stap niet anders kwali
ficeren dan een aanfluiting van het haven- 
beleid.
Huyghebaert zei, dat met de uitvoering van 
dit grote plan het oorspronkelijke budget 
dat voor Zeebrugge opzij was gezet ten 
bedrage van zestig miljard frank in ruime 
mate zou worden overschreden. ’Wie zal 
zeggen dat de uiteindelijke som niet op 120 
of zelfs 150 miljard uitkomt?’, zo vroeg hij 
zich af.
De gevolgen daarvan voor Antwerpen la
ten zich gemakkelijk raden. De Belgische 
minister voor openbare werken en vervoer 
Chabert had dan wel verklaard, dat de be
slissing inzake Zeebrugge er niet toe 
mocht leiden, dat de ene haven zich zou 
proberen te verrijken ten koste van de an

dere, in de praktijk was er echter volgens 
schepen Huyghebaert wel degelijk van een 
kwalijke discriminatie sprake.
Immers naarmate de kosten voor Zee
brugge hoger uitvallen, moeten meer rege- 
ringsfondsen voor deze haven beschik
baar worden gesteld, waardoor van het 
gehele budget des te minder voor Antwer
pen overblijft.
Hij, Huyghebaert, had daarvan al een 
sprekend voorbeeld. Voor nieuwe werken 
aan de Berendrecht-sluis was destijds 
door Brussel 2,5 miljard frank gevoteerd; 
dit was in een later stadium al terugge
draaid tot één miljard en thans staat het 
project voor slechts 200 miljoen frank 
op de lijst van staatsuitgaven. Dat is voor 
Antwerpen een volkomen onaanvaardba
re situatie.
Door de vergroting van de voorhaven zal 
Zeebrugge in staat zijn om ook schepen te 
ontvangen, die door hun grootte en het feit 
dat zij diep steken, niet de Westerschelde 
naar Antwerpen kunnen opvaren. Daar zou 
men in Antwerpen vrede mee kunnen heb
ben, omdat dit geen verkeer is dat van de 
Schelde wordt weggetrokken.
Maar het gevaar is zeker niet denkbeeldig, 
dat er ook verkeer wordt afgeleid, dat wél in 
Antwerpen terecht kan en daar tot dusver 
ook steeds kwam. Immers, als Zeebrugge 
door deze statusvergroting meer voor de 
internationale zeescheepvaart zal gaan 
betekenen, is het helemaal niet zo vreemd, 
dat buitenlandse reders aan deze haven de 
voorkeur boven Antwerpen gaan geven,
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Huyghebaert: Belgische havenpolitiek 
een komedie

temeer omdat zij toch al het gevoel heb
ben, dat de Belgische staat Zeebrugge als 
een troetelbeest beschouwt en alles zal 
doen om het verkeer daar vlot en efficiënt 
af te wikkelen.
Daar komt dan nog de omstandigheid bij, 
dat Zeebrugge dichter bij de zee is gelegen 
en de vaartijd erheen in vergelijking met de 
lange tocht over Westerschelde en 
Schelde vrijwel niets te betekenen heeft. 
Juist onder deze omstandigheden zal Ant
werpen moeten vechten om verkeer te be
houden en waar blijft men dan als Brussel 
juist de fondsen voor deze haven kort 
houdt?
Er is een tijd geweest, dat Nederland alles 
deed wat in zijn vermogen lag om, bijvoor
beeld door het heffen van Scheldetollen, 
het verkeer op deze haven te verstikken. 
Amsterdam noch Rotterdam mochten op 
enigerlei wijze door de concurrentie aan de 
Schelde bedreigd worden: Antwerpen ooit 
deel uitmakende van de Nederlandse ge
westen, was voortaan buitenland en het 
was ondenkbaar dat er middelen zouden 
worden verschaft om dit buitenland concur
rerend sterk te maken.

Deze verhouding is eigenlijk onveranderd 
gebleven, zoals zij die zich het touwtrekken 
om het Schelde-Rijnkanaal en thans ook 
nog voor wat de vervulling van enkele an
dere Belgische desiderata betreft -  Baal- 
hoekkanaal, Bocht van Bath -  zullen herin
neren, moeten erkennen.
Maar terwijl er voor wat Antwerpen en Ne
derland aangaat nu een soort van werk
bare modus vivendi is ontstaan, kan voor 
wat de verhouding tussen Antwerpen en 
Zeebrugge betreft, rustig worden gespro
ken van een rechtstreekse discriminatie 
vanuit het eigen land en wel geconcen
treerd op een tweetal havens die op ge- 
zichtsafstand van elkaar zijn gelegen. 
Men staat er als kemphanen tegenover el
kaar, want van Zeebrugse zijde weigert 
men te erkennen, dat er sprake is van dis
criminatie; men is daar van mening, dat de 
gang van zaken een natuurlijke groei ver
tegenwoordigt, die in het geheel niet ten 
koste van Antwerpen behoeft te gaan. Het 
is natuurlijk erg gemakkelijk om met derge
lijke algemeenheden op de proppen te ko
men; Antwerpen schiet daar weinig mee 
op.

In Nederland is gesuggereerd, dat de uit
breiding van Zeebrugge ook verhoogd 
concurrerend ten koste van Rotterdam kan 
werken, maar wij geloven dat dit nog wel 
los zal lopen. Grote bulkcarriers zullen hun 
ladingen aan de Europoort en de Maas
vlakte blijven lossen, omdat het aanvoers- 
patroon hier anders ligt dan in Zeebrugge. 
Met het gebruik van de Rotterdam- 
Antwerpen Pijpleiding is voldoende aan
voer van ruwe olie naar de Belgische rede
rijen via de bestaande routes gegaran
deerd. Wat stukgoed en containerladingen 
betreft kunnen wij ons voorstellen, dat lijn- 
vaartmaatschappijen Zeebrugge willen 
aanlopen, wel in plaats van Antwerpen, 
maar niet in plaats van Rotterdam.
Er zou wel een verscherpte concurrentie
verhouding kunnen ontstaan tussen Zee
brugge en Vlissingen, maar gelukkig be
schikt men in deze laatstgenoemde haven 
over een zeer alert havenbestuur, dat een 
grote ervaring in de acquisitie heeft opge
daan. Vlissingen heeft trouwens een ge
heel eigen functie in het scala van zeeha
vens in het grote gebied van de Rijndelta.

De J.

Zeebrugge, de bevoorrechte haven?
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Ontwikkeling Zeevaart Onderwijs Nederland* I
door C. P. Sabelis**

En ik zal mij gelukkig achten zo mijn arbeid in vervolg van tijden den Zeevarenden in het ontgaan van veel gevaarlijke verzettingen mag 
behulpzaam zijn, want dat eischt van ons de algemene Menschliefde en de zucht voor den Voorspoed van ons Vaderland: Het groote 
Schip waaraan wij allen Reeden'.
Voorrede bij de Zeemans Tafelen van Comelis Douwes (Neerlands Zeevaartkundige 1712 - 1773)

1. INLEIDING
Op zijn laatst zal de 1 e augustus 1982 het Hoger Zeevaart Onder
wijs in Nederland uniform van structuur zijn. De oude BS- 
opleidingen voor stuurmansleerling en de BM-opleidingen voor 
leerling-scheepswerktuigkundige zijn dan afgebouwd’. Het Hoger 
Zeevaart Onderwijs heeft zijn rechtstreekse aansluiting op de 
HAVO geëffectueerd. Het voorbereidend jaar -  de aansluiting op 
de MAVO -  wordt m.i.v. het cursusjaar 1981 - 1982 gestopt. 
MAVO-abituriënten kunnen slechts via de Middelbare Zeevaart
school doorstromen naar het Hoger Zeevaart Onderwijs. De 
nieuwe middelbare opleidingen voor stuurman en scheepswerk- 
tuigkundige zullen 'in volgroeide vorm' nog hun aansluiting moeten 
bewerkstelligen. Zover is het nog niet. Ook moet nog een tiental 
jaren rekening gehouden worden met diegenen, die in de 'traditio
nele lijn’ hun opleiding gaan voltooien, t.w. de oud-BS/BM'ers, 
welke de diploma's S1 (1e stuurman GHV)/C (hoogste diploma 
voor scheepswerktuigkunde), S2 (2e stuurman GHV)/B (op-

één-na-hoogste-diploma voor scheepswerktuigkunde) na de ver
eiste praktijkperiode en opvolgende studie willen behalen.

fig. 2 De situatie op de HZS m.i.v. 1 aug. 1982

« 8  DE O P LE ID IH G f 'H  S I

We behoeven daarbij niet eens te grijpen naar de dalende conjunc
tuur want dat is een zaak van 'economische ebbe-en-vloed’. Iets 
van voorbijgaande aard. Wat ons 'onderwijs-mensen' bezighoudt 
is de plaats van de steeds-maar-duurder wordende mens (onze 
abituriënt) in de snel-veranderende maatschappij. Dit betekent 
geenszins een bagatelliseren van de problemen rond tewerkstel
ling. De plaats, die de onderwijsinstelling hier moet innemen t a v. 
regulering van de uitstroom of beter gezegd de functie van de 
school binnen het systeem onderwijs/bedrijfsleven is zelfs van 
immens groot belang, maar heeft door haar raakvlakken met za
ken als menselijke vrijheid-bij-toekomstbepaling een geheel eigen 
gebied.
In eerste instantie zal 'dure menselijke interventie’ een kwantita
tieve beperking hiervan tot gevolg hebben, waardoor het sein van 
automatisering op groen komt te staan. Dit geldt voor elk beroep, 
voor iedere beroepsopleiding. Dwingende eis aan zowel beroeps
beoefenaar als opleider: 'zich beraden op de specifieke compo
nenten in dat beroep en met begrip voor de nabije ontwikkelingen

* Bij het opstellen van deze rapportage ben ik veel dank verschuldigd aan 
de heer Jilleba voor zijn werk verricht aan het vergelijkend onderzoek.
** Directeur Noordelijke Hogere Zeevaartschool Delfzijl.
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De Noordelijke Hogere Zeevaartschool te Delfzijl (foto Dijkstra, 
Delfzijl).

zoeken naar gebieden waar dergelijke vaardigheden als noodza
ken tot vernieuwing gesteld worden'.
Uit het feit, dat een dergelijk fundamenteel denken eerst nu op 
gang gaat komen, blijkt wel, dat onze samenleving bezig is zich 
aan te passen aan de snelle evolutie. Optimale inzet van de mens 
in genoemde context is het gestelde doel.
In concreto zal in dit artikel een vergelijking gemaakt worden 
tussen de leerstof van de HZS en de HTS; voorts zal op basis van 
behoefte in het bedrijfsleven een richting van mogelijke ontwikke
ling van het huidige zeevaartonderwijs worden aangegeven.

2. EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR POSITIE EN 
DIEPGANG VAN DE HTS-GESTRUCTUREERDE OPLEIDING 
VOOR DE ZEEVAART

De opzet
Sinds de instelling van de 'HTS-gestructureerde opleiding aan de 
Hogere Zeevaartschool' in 1971 is er, door direct-betrokkenen, 
een behoefte gevoeld aan een onderzoek naar de DIEPGANG van 
deze nieuwe loot aan de stam van zeevaartopleidingen t.o.v. de 
reguliere HTS-opleiding. In een vroeg stadium zou een dergelijk 
onderzoek weinig gewicht in de schaal leggen, immers het grote 
verschil tussen DOELSTELLEN en WAARMAKEN vergt tijd. 
Welaan, het is nu langzamerhand -  na een onderwijspraktijk van 8 
jaren -  mogelijk om op bescheiden basis een aanzet tot vergelijk 
aan te gaan.
In nauwe samenwerking tussen docenten van de Hogere Techni
sche School van de Gemeente Groningen en de Noordelijke Ho
gere Zeevaart School te Delfzijl is deze vergelijking ontstaan.
Uit pragmatische overwegingen is de opleiding HZS- 
Scheepswerktuigkunde versus HTS-Werktuigbouwkunde gehan
teerd. (zie tabel I).

HTS Werktuigbouwkunde
Bij het eindexamen, dat door de studenten werktuigbouwkunde 
wordt afgelegd, kan een keuze gemaakt worden uit 4 afstudeer
richtingen, te weten:
a. bedrijfstechniek;
b. energietechniek;
c. fabricage en constructie;
d. scheepsbouwkunde.

De student die bijvoorbeeld als afstudeerrichting kiest 'energie
techniek', moet examen afleggen in de hoofdvakken: stromings
leer, calorische werktuigen, machine-onderdelen, energievoor
ziening, klimaatregeling, regeltechniek en construeren. Normaliter 
bestaat het eindexamen uit een schriftelijk, een mondeling en een 
praktisch gedeelte (construeren) en één of meer afstudeerop
drachten. In de maand december van het jaar, voorafgaande aan 
het jaar, waarin het eindexamen wordt afgelegd, wordt per exa
menvak een ontlastend tentamen afgenomen, dat öf de gehele 
stof óf een gedeelte van de stof omvat. Behaalt de student op het 
tentamen het cijfer 6 of hoger, dan is hij vrijgesteld van het examen 
in het desbetreffende vak of een gedeelte daarvan. Echter, slechts 
maximaal 2 examenvakken kunnen geheel in de vorm van een 
ontlastend tentamen afgelegd worden.
Moet de student in een bepaald vak schriftelijk examen afleggen 
en behaalt hij hierop het cijfer 6 of hoger, dan is hij vrijgesteld van 
het mondeling examen in dat vak.

Zijn kennis van de niet-hoofdvakken (elektrotechniek) technisch 
milieukunde, bedrijfsorganisatie, bedrijfseconomie en rechtsken
nis) moet blijken uit het afleggen van één of twee tentamens, 
namelijk een tentamen over de gehele stof in december met een 
eventuele herkansing in juni. Dit betreft dus de zogenaamde 'ten- 
tamenvakken’.

Verder moet de student gedurende het laatste studiejaar 1 of 2 
afstudeeropdrachten uitvoeren met een mondelinge toelichting 
(verdediging) tijdens het eindexamen.

De waardering voor een afgelegd tentamen en schriftelijk examen 
wordt door de betreffende leraar vastgesteld; die voor een afge
legd mondeling examen en voor de afstudeeropdracht(en) door de 
leraar en de gecommiteerde in onderling overleg.
De gecommitteerden die bij de mondelinge examens en de verde
diging van de afstudeeropdrachten door de kandidaten aanwezig 
zijn, zijn vrijwel steeds mensen die werkzaam zijn (of geweest zijn) 
in het bedrijfsleven, zoals ingenieurs en doctorandi.

HZS Scheepswerktuigkunde
Het eindexamen, dat door de studenten van de opleiding tot 
scheepswerktuigkundige wordt afgelegd, bestaat uit:
Deel I -  Schoolonderzoek, dat de volgende vakken omvat: 
Mechanische en chemische technologie;
Energietechniek;
Scheepsbouwkunde;
Bedrijfskunde;
Prakticum werktuigen;
Prakticum elektrotechniek;
Werktuigbouwkundig tekenen en construeren.

Het schoolonderzoek wordt tijdens het laatste studiejaar in de 
periode medio november/medio maart afgenomen in de vorm van 
tenminste twee toetsen per vak, welke tezamen de gehele exa
menstof omvatten. De schooltoetsen kunnen schriftelijk, monde
ling of praktisch worden afgenomen of door middel van een com
binatie hiervan. De toe te kennen cijfers worden vastgesteld door 
de betreffende leraar.

Deel MA -  Kernvakken, de vakken die behoren tot de Scheeps
werktuigkunde, te weten:
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Motoren en gasturbines;
Stoomketels;
Stoomturbines;
Pompen, hulp- en dekwerktu igen;
Meet- en regeltechniek (autom atiseringstechniek); 
Elektrotechniek.

Het examen in deze vakken bestaat zowel uit een schriftelijk als 
een mondeling gedeelte, met uitzondering van meet- en regel
techniek (automatiseringstechniek), dat uitsluitend praktisch 
wordt geëxamineerd, eventueel voor meerdere kandidaten geza
menlijk. De toe te kennen cijfers worden vastgesteld door de 
desbetreffende leraren en de gecommitteerden van V. en W. in 
onderling overleg.

Deel IIB -  Afstudeeropdracht(en) moet(en) gedurende het laatste 
studiejaar worden uitgevoerd (schriftelijk) met een mondelinge 
toelichting (verdediging) tijdens het eindexamen.
Het toe te kennen cijfer wordt vastgesteld door de desbetreffende 
begeleidende leraar en de gecommitteerde van V. en W. in onder
ling overleg.
Voor de normen, die aangelegd worden voor slagen, afgewezen 
worden en het afleggen van één of meer herexamens: zie 'Ein
dexamenbesluit Hoger Nautisch Onderwijs', zoals gepubliceerd in 
Staatsblad nr. 577 van 1975.

DE STAGE 

Praktijkjaar van de student ’Werktuigbouwkunde’ H.T.S.

1. Het derde jaar van de opleiding is het praktijkjaar.
2. Doel: Praktische toepassing van de reeds verworven theoreti

sche kennis en bedrijfkundige en sociale vorming.
3. De praktikant is op arbeidsovereenkomst in dienst van het 

bedrijf.
4. Begeleiding van de praktikant:

a. Vanuit de school door contactleraren die o.m. zoeken naar 
geschikte stageplaatsen en de student in het bedrijf regel
matig bezoeken. Zij zorgen tevens voor afspraken tussen 
student en ’gastbedrijf’.

b. Vanuit het bedrijf door bedrijfsleiders, afdelingchefs en 
eventueel één of meer directieleden.

5. Duur van het praktijkjaar: minimum 200 dagen.
6. Verantwoording werkzaamheden:

Door de school worden de praktikant speciale werkstaten (of 
logboeken) meegegeven, waarop aangetekend moet worden: 
het aantal gewerkte dagen, de aard van de door hem verrichte 
werkzaamheden en eventuele opmerkingen van de praktikant 
en de werkgever.
Elke werkstaat dient te worden ondertekend door of namens de 
werkgever en behoort bij het door de student gemaakte ver
slag. Aan het eind van het tweede studiejaar vinden op school 
één of meer voorbereidingsbijeenkomsten plaats, waarbij de 
verplichtingen en rechten van de praktikant tijdens het praktijk
jaar uitvoerig besproken worden.

7. Beoordeling van de student: Geschiedt door één of meer do
centen van de betrokken afdeling naar inhoud en rapportage 
voor zover het de verslagen betreft. De praktijk wordt be
oordeeld door de contactdocent die de praktikant tijdens het 
stagejaar bezoekt. Wordt het praktijkjaar geheel voldoende be
oordeeld, dan wordt de student toegelaten tot het vierde (te
vens laatste) studiejaar.
Wordt het praktijkjaar geheel afgekeurd, dan moet het onmid
dellijk worden overgedaan.
Wordt een gedeelte van het praktijkjaar afgekeurd, dan bestaat 
(misschien) de mogelijkheid dat na het afleggen van het ein
dexamen nog enkele maanden praktisch gewerkt wordt. Het 
einddiploma wordt dan pas uitgereikt als de gehele praktijktijd 
als voldoende beoordeeld is.

N B. De beoordeling van het door de praktikant doorgebrachte 
praktijkjaar berust dus geheel bij de docenten van de school.

Praktijkjaar van de student Scheepswerktuigkunde’ H.Z.S.
1. Het derde jaar van de opleiding is het praktijkjaar (stagejaar).
2. Doel: Praktische toepassing van de reeds verworven theoreti

sche kennis en bedrijfskundige en sociale vorming,
3. De stagiaire is op arbeidsovereenkomst in dienst van de 

scheepvaartmaatschappij en is aangemonsterd op een be
paald schip van de Grote Handelsvloot of Grote Sleepvaart.

4. Begeleiding van de stagiaire:
a. Vanuit de school door contactleraren èn gecommitteer

den/deskundigen van het Ministerie van V. en W.
b. Aan boord van het schip door een mentor (één der 

scheepswerktuigkundigen die in het bezit is van tenminste 
het diploma B als scheepswerktuigkundige).

5. Duur van het praktijkjaar: minimaal 365 aangemonsterde da
gen.

6. Verantwoording werkzaamheden:
Door de school wordt de stagiaire een zgn. 'takenboek' met 
bijbehorende handleiding uitgereikt. In het takenboek moet de 
stagiaire bepaalde opdrachten uitvoeren met betrekking tot het 
gehele technische bedrijf aan boord van het schip (met inbegrip 
van de elektrische installaties).
Totaal dient het takenboek aan het eind van het praktijkjaar 
ongeveer 250 ingevulde bladzijden te bevatten (tekst en teke
ningen). De stagiaire moet aan boord zijn takenboek in duplo 
bijhouden; het origineel zendt hij in gedeelten met tussenpozen 
van ongeveer 2 maanden aan de begeleidende leraren op 
school. Elk ingezonden deel moet vergezeld gaan van een 
bepaald formulier, dat ondertekend is door de mentor aan 
boord van het schip en eventuele op- of aanmerkingen omtrent 
de inzet van de stagiaire bevat.
Elk door de school ontvangen deel van het takenboek wordt 
beoordeeld door de begeleidende leraren èn gecommitteer
den/deskundigen van V. en W. Van de beoordeling en even
tueel commentaar op het geleverde werk wordt de stagiaire, via 
de rederij, in kennis gesteld.
Door de begeleidende leraren en de gecommitteerden/des
kundigen van V. en W. kan het takenboek aan het eind van het 
stagejaar geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd. Wordt het 
takenboek voor meer dan 3 maanden afgekeurd, dan kan de 
student niet worden toegelaten tot het vierde (tevens laatste) 
studiejaar.
Betreft het een gedeeltelijke afkeuring van minder dan 3 maan
den, dan wordt de student normaal toegelaten tot het vierde 
jaar en kan hij aan het eind daarvan deelnemen aan het eind
examen.
Slaagt hij voor het schoolexamen, dan wordt hem wél het 
schooldiploma, maar niet het diploma A als scheepswerktuig
kundige uitgereikt. Laatstgenoemd diploma verkrijgt hij pas, 
nadat hij alsnog het ontbrekende aantal maanden met bijhou
den van het takenboek varende heeft doorgebracht en het 
takenboek over deze periode wordt goedgekeurd.
Aan het eind van het tweede studiejaar wordt de student op 
school door de begeleidende leraren en gecommitteerde/des
kundige volledig geïnformeerd omtrent het bijhouden van het 
takenboek.

7. Beoordeling van de student:
Geschiedt door de begeleidende leraren èn gecommitteer
den/deskundigen van V. en W., in overleg, aan de hand van het 
door de stagiaire bijgehouden takenboek.

N.B. De beoordeling van het tijdens het praktijkjaar door de stu
dent bijgehouden takenboek berust dus bij de begeleidende lera
ren van de school èn bij de gecommitteerden/deskundigen van het 
Ministerie van V. en W. (in gezamenlijk overleg). Dit in afwijking 
van de regeling die van toepassing is op de H.T.S.-praktikant 
werktuigbouwkunde.
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Tabel I Vergelijking HTS (W) -  HZS (W) 

LEERVAKKEN EN EINDEXAMENVAKKEN

Opleiding HTS-Werktuigbouwkunde 

Soort onderwijs: H B O

Duur van de opleiding: 4 jaar (met inbegrip van praktijkjaar) 

Minimaal vereiste 

vooropleiding:

Leervakken:
(volgens de 
leerstofomschr.)

HAVO met w/n voor toelating tot 
1e studiejaar 
M.T.S. met w/n

HTS-gestructureerde opleiding tot 
Scheepswerktuigkundige

Soort onderwijs: H B O

Duur van de opleiding: 4 jaar (met inbegrip van stagejaar) 

Minimaal vereiste 

vooropleiding:

Nederlands, Engels, Duits Leervakken:
(alles 'vakgericht')

Recht
Lichamelijke oefening 

Bedrijfseconomie en -organisatie

Wiskunde

Natuurkunde en natuurkunde prakt.

Mechanica en sterkteleer

Chemische techniek en prakticum 
scheikunde

Thermodynamica

Calorische werktuigen (stoomketels, 
stoomturbines, koel- en vriesinstallaties, 
raketten)

Elektrotechniek en elektriciteitsleer

Meet- en regeltechniek 

Scheepsbouwkunde

Materialen en materiaalonderzoek 
(metaalkunde)

Staalconstructies

Veilig heidstechniek

Machine-onderdelen en prakticum 
machines

Werkplaatstechniek

Technisch tekenen en construeren

Computerkunde/programmeren 
(theorie en praktijk)

HAVO met w/n voor toelating 
tot 1 e studiejaar 
M.T.S. met w/n

Nederlands, Engels, Duits 
(alles 'vakgericht')

Wetskennis 
Lichamelijke oefening

Bedrijfskunde

E.H.B.O.

Wiskunde

Natuurkunde en natuurkunde prakt. 

Mechanica en sterkteleer 

Scheikunde en prakticum

Energietechniek (techn. warmteleer)

Scheepswerktuigkunde (stoomketels, 
stoomturbines, verbr. motoren, 
gasturbines, pompen, hulp- en 
dekwerktuigen, koel- en vriesinstall.)

Elektrotechniek en prakticum en 
elektriciteitsleer

Automatiseringstechniek

Theoretische en praktische 
scheepsbouwkunde

Mechanische en chemische techniek

Veiligheidstechniek

Prakticum werktuigen (machinelab.)

Werkplaatsoefeningen (techn. prakt.)

Werktuigbouwkundig tekenen en 
construeren

Computerkunde/programmeren 
(theorie en praktijk)

Afstudeeropdracht(en) Afstudeeropdracht(en)
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OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN LEERSTOFOM- 
SCHRIJVINGEN H.T.S.-WERKTUIGBOUWKUNDE -  H.T.S.- 
GESTRUCTUREERDE OPLEIDING SCHEEPSWERKTUIG- 
k u n d ig e  

Nederlands -  Engels -  Duits
Voor beide opleidingen geldt, dat aandacht besteed wordt aan de 
grammatica en dat de te behandelen leerstof 'vakgericht' is; voor 
de H.T.S.-er in het bijzonder op de techniek in bedrijven aan de 
wal, voor de scheepswerktuigkundige vooral op de technische 
apparatuur aan boord van schepen. De hoeveelheid en zwaarte 
van de te verwerken stof is voor beide opleidingen gelijk.

Recht -  Wetskennis
De H.T.S. schenkt vooral aandacht aan zakenrecht, verbintenis
senrecht, sociaal recht, ondernemingsrecht, beslag- en faillisse- 
mentsrecht en sociaal-economisch recht (i.v.m. de bedrijfsvoering 
aan de wal), terwijl de H.Z.S. in het bijzonder behandelt-naast de 
sociale wetgeving -  het Wetboek van Koophandel, Wetboek van 
Strafrecht, Schepenwet en Schepenbesluit, Schepelingenbesluit 
en Wet op de Zeevaartdiploma’s (i.v.m. de verschillende rechten 
en verplichtingen van de schepelingen en de veilige vaart ter zee). 
De hoeveelheid leerstof is voor beide opleidingen van gelijk ni
veau.

Lichamelijke oefening
Geen onderscheid.

Bedrijfseconomie en -organisatie -  Bedrijfskunde
De leerstofomschrijving van de H.T.S. vermeldt bedrijfsorganisa
tie, bedrijfsadministratie en kostprijsberekening en netwerk
planning; die van de H.Z.S. sociale, culturele en technologische 
veranderingen, de volkshuishouding, financiële vraagstukken, or
ganisatiekunde, kostprijsberekening, scheepvaart en vervoer en 
de plaats van de rederij en de scheeps-officier hierin. De stof is 
voor beide opleidingen van gelijk niveau.

Wiskunde
De te behandelen leerstof tijdens de opleiding H.T.S.- 
werktuigbouwkunde verschilt zeer weinig of niets van de stof die 
behandeld wordt gedurende de H.T.S.-gestructureerde opleiding 
tot scheepswerktuigkundige. De studenten van de laatstge
noemde opleiding volgen ook tijdens het vierde studiejaar nog een 
klein aantal wiskundelessen; de studenten H.T.S.- 
werktuigbouwkunde niet meer. De wiskundelessen van de 
H.T.S.-werktuigbouwkunde blijven beperkt tot het eerste en 
tweede studiejaar.

Natuurkunde en natuurkundeprakticum
Tot dit vak behoren op de H ,T. S. tevens de onderwerpen ’geluids
leer' en ’fotometrie’, welke tijdens de opleiding aan de H.Z.S. niet 
behandeld worden. Overigens komen beide programma’s vrijwel 
overeen, met dien verstande, dat de H.T.S.-opleiding wat meer 
aandacht besteedt aan natuurkundeprakticum.

Mechanica en sterkteleer
Met betrekking tot de theoretische mechanica is er geen verschil 
tussen beide opleidingen.
De sterkteleer echter wordt tijdens de opleiding H.T.S.- 
werktuigbouwkunde uitvoeriger behandeld dan voor de scheeps- 
werktuigkundigen het geval is.
Het betreft hier o.m. de onderwerpen: hangkabels’, ’arbeidstheo- 
rema’s en aanloop tot de elementenmethode'.

Scheikunde en prakticum
Tijdens beide opleidingen worden zowel de anorganische als de 
koolstofchemie behandeld.
Speciale aandacht wordt hierbij geschonken aan de volgende 
onderwerpen: ketelwateronderzoek, rookgassenonderzoek,

brandstoffen en smeermiddelen.
De programma's van beide opleidingen verschillen vrijwel niets.

Thermodynamica, energietechniek (technische warmteleer)
Zowel voor de opleiding H.T.S.-werktuigbouwkunde als voor de 
H.T.S.-gestructureerde opleiding tot scheepswerktuigkun
dige is dit vak een onderdeel van de natuurkunde (stromingsleer, 
warmteleer, fysische transportverschijnselen). De opleiding tot 
scheepswerktuigkundige gaat hierbij veel dieper in op het kring
proces in een turbine-installatie, de gasturbine en de compressie- 
koelmachine. Verder weinig of geen verschil.

Scheepswerktuigkunde, calorische werktuigen
De onderdelen van dit vak zijn bij beide opleidingen gelijk; alleen 
de H.T.S.’er werktuigbouwkunde wordt tevens geconfronteerd 
met de inrichting en werking van ’raketten’. De adsp,- 
scheepswerktuigkundige vindt daarentegen in zijn programma als 
extra onderdeel ’pompen, hulp- en dekwerktuigen’.
Met betrekking tot het onderdeel stoomketels’ krijgt de werktuig- 
bouwer te maken met stookinrichtingen voor kolen, poederkool, 
olie en gas. De scheepswerktuigkundige alleen met oliegestookte 
scheepsketels van verschillend type,
In het algemeen kan gezegd worden, dat de student van de 
H.T.S.-gestructureerde opleiding tot scheepswerktuigkundige 
met betrekking tot de scheepswerktuigkunde een programma 
moet verwerken dat aanzienlijk uitgebreider is dan dat van de 
H.T.S.’er werktuigbouwkunde. Dit feit heeft als een oorzaak, dat 
de scheepswerktuigkundige tijdens de vaart op zee in grote mate 
zelfstandig zal moeten optreden bij eventueel voorkomende sto
ringen in het technische bedrijf. Immers, midden op de oceaan 
varende, kan geen beroep gedaan worden op b. v. een machinefa
briek aan de wal en zal de scheepswerktuigkundige bij optredende 
storingen zélf initiatieven dienen te nemen en noodreparaties 
moeten uitvoeren. Bovendien vermeldt het programma van de 
scheepswerktuigkundigen de inrichting van al hetgeen te maken 
heeft met de asleiding, het stuwblok, de doorvoering van de 
schroefas, spoed, slip en rendement van de scheepsschroef, 
schroeven met vaste en verstelbare bladen.

Elektrotechniek, prakticum en elektriciteitsleer
Vergeleken met het programma van de afdeling H.T.S.- 
werktuigbouwkunde, is dat van de H.T.S.-gestructureerde oplei
ding tot scheepswerktuigkundige aanzienlijk uitgebreider. 
Ondermeer wordt gedurende laatstgenoemde opleiding aandacht 
besteed aan turbo- en dieselelektrische voortstuwingsinstallaties 
en het opheffen van eventueel optredende storingen in het elektri
sche bedrijf aan boord (denk hierbij o.m. aan elektrische winches 
en kranen en elektrische stuurmachine).

Meet- en regeltechniek/Automatiseringstechniek
Voor beide opleidingen geldt, dat veel aandacht besteed wordt 
aan de meet- en regeltechniek en de elektronica. De leerstofom- 
schrijvingen komen met elkaar overeen zowel voor zover het de 
theorie als het prakticum betreft.

Scheepsbouwkunde
De leerstofomschrijving van de opleiding werktuigbouwkunde aan 
de H.T.S. noemt de volgende onderwerpen: Gang van zaken bij 
het scheepsontwerp, hydrostatica en stabiliteit, verbanddelen 
(klinken) lassen, sterkte van schepen, weerstand en voortstuwing, 
ontwerpmethode, scheepsconstructies en werforganisatie (o.a. 
indeling van scheepswerven, materiaalopslag, kranen, afbouwaf- 
delingen, dokken, organisatie, planning werkvoorbereiding en las- 
technologie).
In de leerstofomschrijving van de H.T.S.-gestructureerde oplei
ding tot scheepswerktuigkundige staat te lezen: Stabiliteit, de uit
watering, bouwen van een schip op een werf, classificatiebureaus 
en Scheepvaartinspectie, scheepsconstructies, waterdichte inde
ling, roer (schroefas), schroef, afdichtingen, buitenboordappen-
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dages, dokken en periodieke inspecties met onderhoudswerk
zaamheden, scheepsweerstand, machinefundaties, het lezen van 
scheepsbouwkundige tekeningen.
De opleiding werktuigbouwkunde aan de H.T.S. behelst, naast de 
werkelijke scheepsbouwkunde, dus tevens de 'werforganisatie', 
aan welk onderwerp de opleiding tot scheepswerktuigkundige 
slechts zeer summier aandacht schenkt.
De adsp.-scheepswerktuigkundige daarentegen dient meer te we
ten omtrent de wettelijke voorschriften en de eisen die gesteld 
worden door de erkende classificatiebureaus in verband met uit te 
voeren surveys. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de 
scheepsconstructie ter plaatse van de machinekamer, de 
schroefastunnel, het achterschip met schroefasdoorvoering, de 
verschillende typen roeren, de dubbele bodemtanks voor de ber
ging van brandstofolie en andere brandstoftanks, de lens- en 
ballastinrichting.

Materialen/materiaalonderzoek, mechanische en chemische 
technologie
Aan het onderwerp 'metaalkunde’ wordt tijdens de opleiding 
H.T.S.-werktuigbouwkunde meer aandacht besteed dan tijdens 
de opleiding tot scheepswerktuigkundige, voornamelijk met be
trekking tot de bewerkingen van het metaal met behulp van wal
sen, machinehamers, machine- en handpersen en andere ge
reedschappen (o.a. verschillende soorten snijstempels en volg- 
stempels).
Overigens zijn de leerstofomschrijvingen van beide opleidingen 
vrijwel identiek. Hierbij kan nog worden aangetekend, dat ook de 
samenstelling, eigenschappen en bewerking van kunststoffen in 
beide leerstofomschrijvingen zijn opgenomen.

Veiligheidstechniek
De adsp.-scheepswerktuigkundige krijgt, behalve met een alge
meen overzicht van de totstandkoming van de arbeidswetgeving 
en veiligheidswetgeving en artikelen uit het arbeidsbesluit, te ma
ken met al hetgeen verband houdt met de veiligheid aan boord van 
schepen. In de leerstofomschrijving worden in dit verband onder
meer genoemd: persoonlijke beschuttingsmiddelen (maskers, 
helmen e.d.), het gasvrijmaken van tanks, het bepalen van explo- 
siegrenzen en van de gasconcentratie in een ruimte, het beproe
ven van kettingwerk, de berging van zuurstof- en gasflessen aan 
boord, beveiliging van elektrische lasapparaten, brandontdekking, 
-bestrijdings en -blusmiddelen, bepalingen uit de Stoomwet en 
algemene wettelijke bepalingen uit de Schepenwet en het Sche
penbesluit. Dit vak wordt alleen gedurende het tweede studiejaar 
(dus voorafgaande aan het praktische vaarjaar) gedoceerd.
Voor de H.T.S.'er werktuigbouwkunde is het vak 'veiligheidstech
niek' meer gericht op de werksituaties in diverse bedrijven aan de 
wal (denk in dit verband aan de Arbeidsinspectie en de Havenar
beidsinspectie).

Staalconstructies
Hieraan wordt aan de afdeling Werktuigbouwkunde van de H.T.S. 
in ruime mate aandacht besteed, in het bijzonder met betrekking 
tot het berekenen van diverse staalconstructies.
Bij de opleiding tot scheepswerktuigkundige blijft het berekenen 
beperkt tot de onderwerpen knikverschijnsel' en 'berekening voor 
enkelvoudige staven' (als onderdeel van de sterkteleer en niet als 
apart leervak staalconstructies’).

Machine-onderdelen en prakticum machines/prakticum 
werktuigen. (Machineiaboratorium)
Voor de adsp.-scheepswerktuigkundige houdt dit leervak in: me
tingen aan in bedrijf zijnde machines en ketels en het bepalen van 
de juiste bedrijfsvoering. Dit gebeurt aan:
a. 4-takt en 2-takt dieselmotoren;
b. stoomketel met stoomturbine (gekoppeld aan een draai- 

stroomgenerator);
c. freon koelaggregaat;

d. diverse soorten pompen.
Verder wordt ruime aandacht geschonken aan o.m. het opsporen 
en verhelpen van storingen aan machines en leidingsystemen 
(koelwater, brandstof, aanzetlucht, lensleidingen), het aanbren
gen van pakkingen en het afstellen van ontlastkleppen.
Alles gericht op de praktijk aan boord van schepen. Het onderwerp 
'machine-onderdelen' wordt behandeld tijdens de lessen in 
'scheepswerktuigkunde'. Het programma van de opleiding tot 
werktuigbouwkundige aan de H.T.S. komt, voor zover het betreft 
Prakticum machines’, vrijwel overeen met dat van de opleiding tot 

scheepswerktuigkundige. Tijdens de lessen in 'machine
onderdelen' echter wordt, vergeleken met de opleiding tot 
scheepswerktuigkundige, wat dieper ingegaan op de onderwer
pen 'slijtage’ en 'trillingen en balanceren’, terwijl tevens meer 
aandacht wordt besteed aan het berekenen van machine
onderdelen. De leerstofomschrijving vermeldt hier o.m.: 'Het zelf
standig construeren van machine-onderdelen, eenvoudige hef
werktuigen, pompen e.d. (vaak voor serie-fabricage, waarbij ge
streefd moet worden naar een minimale kostprijs)’.

Werkplaatstechniek/werkplaats oefeningen (technische 
praktijk)
Voor beide opleidingen heeft dit leervak tot doel:
a. Confrontatie met de in de werkplaatsen aanwezige machines, 

werktuigen, apparaten en gereedschappen;
b. Instructie met betrekking tot het bovenstaande (zonodig met 

behulp van demonstraties, films, excursies toe te lichten);
c. Het uitvoeren van opdrachten tot het vervaardigen van werk

stukken aan de hand van werktekeningen.
Er wordt les gegeven in: bankwerken, elektrisch en autogeen 
lassen, plaatwerken, draaien, schaven, frezen en boren.

N.B.
Voor de H.T.S.'er geldt, dat in de uit te voeren opdrachten de 
bewerkingen primair zijn en niet het werkstuk, hetgeen wijst op het 
feit dat hij, eenmaal in het bedrijfsleven werkzaam, meergespecia- 
liseerd personeel ter beschikking zal hebben voor het vervaardi
gen van pas-werkstukken.
Voor de (varende) scheepswerktuigkundige gaat dit in veel geval
len niet op. Voor hem is de kwaliteit van het werkstuk, dat uiteinde
lijk uit zijn handen komt, wel degelijk van belang waar het gaat om 
het vervangen van vitale onderdelen!

Technisch (werktuigbouwkundig) tekenen en construeren
Beide opleidingen maken gebruiken van het boek 'Werktuigbouw
kundig tekenen' door La Heij en De Bruyn.
Onderwerpen die tijdens de les aan adsp.-scheepswerktuigkun- 
digen behandeld worden, zijn:
a. de tekenmaterialen en hun gebruik;
b. projectiemethoden,
c. opzetten van een werktekening,
d. uitslagen en snijlijnen,
e. construeren van machine-onderdelen,
f. maken van werktekeningen van machine-onderdelen en een

voudige werktuigen,
g. berekenen van eenvoudige werktuigen en onderdelen, zoals 

pompen, tandwieloverbrengingen en aandrijfmechanismen,
h. lezen van installatietekeningen en werktekeningen.
Waar in bovenstaande opsomming sprake is van 'eenvoudige', is 
deze aanduiding niet van toepassing op de H.T.S.’er werktuig
bouwkunde. Tevens vermeldt zijn leerstofomschrijving als extra 
de ’hefwerktuigen'.

Computerkunde/programmeren (theorie en praktijk)
De theorie van dit leervak wordt tijdens de H.T.S.-gestructureerde 
opleiding tot scheepswerktuigkundige behandeld als onderdeel 
van de wiskunde.
De leerstofomschrijving noemt hieromtrent het volgende: Opbouw 
van de digitale rekenautomaat; functie van het besturingsorgaan,
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The fair breeze blew,
The white foam flew,

The furrow followed free,
We were the first, 

that ever burst,
into that silent sea.

Samuel Taylor Coleridge

Uit: The Rime of an ancient Mariner'

het geheugen en het rekenorgaan; achtergrondgeheugens, in- en 
uitvoerapparatuur; kanalen; binaire stelsel met toepassingen op 
de digitale trainer; eenvoudige schakelalgebra met toepassing 
zoals schuifregister en binaire opsteller; uitleiding tot de program
meertaal Algol; numerieke toepassingen zoals reeksen somme
ren; de Simpson-regel; Newton Raphson. Op school bestaat se
dert enige tijd de mogelijkheid om de theorie aan de praktijk te 
toetsen door middel van een aantal aanwezige terminals, die 
aangesloten zijn op een centrale computer.
Voor de opleiding H.T.S.-werktuigbouwkunde zegt de leerstofom- 
schrijving: Programmeertaal BASIC; algemene begrippen betref
fende automatische rekenmachines; het opbouwen van een pro
gramma; specifieke problemen t.a.v. het programmeren (o.a. 
sommatie, telling, loops, vertakkingen, verwisselen van waarden, 
werken met array en matrix; subroutines en het Hornerschema). 
Ook hier geldt, dat de theorie behandeld wordt als onderdeel van 
het wiskundepakket en dat praktische vaardigheid dient te worden 
verkregen door het werken met in de school opgestelde appara
tuur.

Conclusies
Zoals in 'De opzet' reeds gesteld, is om pragmatische redenen de 
HZS-afdeling scheepswerktuigkunde vergeleken met de HTS- 
afd. werktuigbouwkunde. De uitslag van dit vergelijk moet als 
representatief gelden voor ’positie & diepgang’ van de HZS -  
nieuwe stijl -  in het algemeen t.a.v. de HTS -  in het algemeen. 
Daarbij komt het volgende duidelijk naar voren: 
de abituriënt van de HTS
-  is een sterk theoretisch gevormde technicus, die in het ontwik

kelen en construeren van technische installaties, produktiesys-

temen en onderdelen daarvan een gedegen basiskennis bezit;
-  vindt zijn toekomstig werkterrein geplaatst in een van-nature- 

vertrouwde omgeving, welke een potentieel hulpvaardige bron 
op technisch gebied voor hem mag betekenen;

de abituriënt van de HZS-nieuwe stijl
-  is een theoretisch-gevormde, operationele technicus. Het ge

bruik en de voortgang van een technisch proces is zijn terrein;
-  vindt zijn toekomstig werkterrein geplaatst in een in-wezen- 

vijandige, onbekende omgeving, waarvan geen enkele hulp 
verwacht mag worden.

Hieruit vloeit voort, dat 
het leerplan van de HTS
-  een sterk geprofileerde technische kennis demonstreert, waar

bij duidelijk herkenbaar een piek aan te wijzen is op het gebied 
van de afstudeeropdracht;

-  veel aandacht besteedt aan het rekenen aan en het ontwerpen 
van technische installaties en constructies;

het leerplan van de HZS
-  een sterk, over-het-hele-’technische spectrum'-gespreide ken

nis demonstreert, hetgeen veelal ook in de afstudeeropdracht 
tot uiting komt;

-  veel aandacht besteedt aan het beheersen van een technisch 
proces.

T.a.v. de 'hardheid' van het HZS-programma zij -  wellicht ten 
overvloede -  opgemerkt, dat het toezicht van instanties buiten het 
onderwijs i.c. van ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat vanwege de aan-het-einddiploma-ontleende opera
tionele vaarbevoegdheid dermate stringent en indringend is, dat 
gerust van een organisatorisch-ingebouwde-niveaubewaking ge
sproken mag worden. (Wordt vervolgd).
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o  CEBOSINE
C E B O S IN E

Toespraak van de heer G. P. Stapel, ge
houden bij de jaarvergadering van CE
BOSINE op 4 juni 1980 te Sliedrecht, bij 
de aanvaarding van zijn voorzitter
schap.

Inleiding
Het is bij CEBOSINE gewoonte, dat een 
nieuwe voorzitter in de jaarvergadering laat 
horen hoe -  naar zijn inzicht -  de zaken er 
in de scheepsbouw in ons land voor staan 
en wat er te doen staat.
De tijd, dat het ons vóór de wind ging en 
een ieder met trots vervuld was door onze 
verrichtingen, ligt al weer jaren achter ons. 
Veeleer is het tegendeel het geval en een 
voortdurende reeks van sombere berich
ten luiden weliswaar de tachtiger jaren in 
maar zeker niet de doodsklok over onze 
scheepsbouw, zo men dat al zou denken. 
Immers, een groot deel van de moeilijkhe
den waarin wij zijn komen te verkeren, blij
ken niet eenzijdig te zijn toe te schrijven 
aan de gang van zaken in de scheeps
bouw, maar worden thans ook in andere 
takken van de kapitaalgoederenindustrie, 
in het bedrijfsleven en de maatschappij in 
het algemeen aangetroffen.
Het stellen van een diagnose, een beleids
plan en bijzondere therapeutische maat
regelen heeft daarom slechts ten dele re
sultaat opgeleverd.
Herstel zal -  in kalmer vaarwater, met min
der negatieve publiciteit -  mogelijk worden, 
wanneer naast specifieke, meer algemene 
klimaatsverbeterende maatregelen hier 
te lande ten uitvoer zullen worden gelegd. 
De ervaring, het algemeen en onafhanke
lijk overzicht, in de Beleidskommissie 
Scheepsbouw verworven, zal naar mag 
worden aangenomen, ook in de nu ko
mende fase onze branche ten dienste 
staan.
Daarnaast hebben wij onze eigen verant
woordelijkheden en onze eigen scheeps- 
bouworganisatie.

De CEBOSINE
CEBOSINE staat voor Centrale Bond van 
Scheepsbouwmeesters in Nederland; een 
nogal archaïse naam. die toch wel dekt wat 
wij beogen.
Vergt het geen meesterschap om in tijden 
als deze niet alleen het werfbedrijf te doen 
voortbestaan maar ook te zorgen dat het 
vakmanschap behouden blijft en verjongd? 
Dat wij een bond  vormen stelt loyaliteit en 
vooral saamhorigheid hoog.
Wij moeten ons dat bij voortduring in herin
nering brengen en er naar handelen, willen 
wij ons vak en onze nering uit discrediet 
halen.

Ten slotte vormen wij een Centrale Bond, 
wat inhoudt dat groot en klein, waar ook in 
het land gevestigd, hierin verenigd zijn.
Dit maakt onze organisatie wat gecompli
ceerd naar buiten met zijn afdelingsstruc
tuur met federatieve kenmerken.
Toch ligt hierin ook onze kracht.
De wisselwerking van ideeën, aanpak, 
achtergrond en belangenconfrontatie, 
maakt de noodzakelijke platformfunctie 
mogelijk, waardoor een gezonde menings- 
en besluitvorming kan floreren, mits men 
zich niet te veel afzijdig houdt.

Nieuwe structuren
Wij hebben intussen onze CEBOSINE op
nieuw gestructureerd, waarbij wij niet zijn 
voorbijgegaan aan de ontstane groeperin
gen uit het Beleidsplan, noch aan de zojuist 
geschetste grondgedachten.
Daarmede hebben wij het instrument om 
aan de algemene en sectorale facetten en 
ontwikkelingen in de scheepsbouw en re
paratie mede richting te geven.
In goed overleg zullen wij dat dan ook naar 
vermogen doen.
Ik zal nu een aantal ontwikkelingen be
schouwen, die het concrete scheeps- 
bouwbeleid zoals het gaande is raken: 
Zoals al aangestipt heeft het werk van de 
Beleidskommissie Scheepsbouw, de 
Stichting Nederlandse Scheepsbouw In
dustrie en de Overheid in de scheepsbouw 
zijn contouren getrokken, hetgeen ertoe 
heeft geleid, dat er op dit moment nog altijd 
van Nederlandse scheepsbouw sprake 
kan zijn.
Men concentreerde zich daarbij op de 
méést bedreigde sectoren, op de grote 
nieuwbouw en vervolgens ook op de mid
delgrote scheepsbouw. De kleinere wer
ven en de scheepsreparatiewerven bleven 
buiten het beleidsplan en die hadden daar 
wel moeite mee vanwege vermijdbare en 
onvermijdelijke bijwerkingen van interven
ties elders en onvoldoende aandacht voor 
hun specifieke problematiek.
Achteraf is die beperking wel juist geble
ken.:
een nóg omvangrijker en gecompliceerde 
operatie zou zijn gestrand. Vanwege de 
moeizame operatieve structuur en langdu
rige besluitvorming zouden er meer pro
blemen zijn aangedragen dan opgelost, 
waardoor meer desorganisatie dan her
structurering in deze sectoren het gevolg 
zou zijn geweest.
Het voortbestaan van niet gesteunde wer
ven. enigermate gesteunde werven en be
langrijk gesteunde werven naast elkaar, 
zou hebben moeten leiden tot stringente 
marktafbakeningen.

Dat is in de gemengde economische orde, 
waarin wij verkeren, niet goed mogelijk ge
bleken. Wij kunnen hoogstens de vaargeu
len bebakenen, die, naar gelang diepte, 
ervaring en kennis, al of niet bevaarbaar 
zullen zijn.

Generieke Steunmaatregelen
Genoemde factoren hebben er mede toe 
geleid, dat in bredere kringen het inzicht is 
verworven, dat meer generieke maatrege
len nodig zijn als vangnet waarboven de 
bedrijven opereren en zullen kunnen 
voortbestaan.
Maatregelen van deze aard zijn nu in het 
vooruitzicht gesteld. Zij zullen des te heil
zamer blijken naarmate zij minder subjec
tief toepasbaar zullen zijn en ook in wijder 
kring toegankelijk.

Op een tweetal hoofdpunten heeft het Be
leidsplan tot resultaten geleid:
De werven-bundeling in groeperingen is tot 
stand gekomen, waardoor de voordelen 
daarvan zich na kortere of langere tijd ze
ker zullen aandienen.
De investeringsplannen tot modernisering 
en vernieuwing van bedrijfsmiddelen zijn, 
na toetsing en onderlinge afstemming, 
rond en in de realiseringsfase gebracht. 
Deze investeringen gaan gepaard met gro
tendeels eigen ondernemersrisico, waaruit 
toch het nodige vertrouwen in de toekomst 
spreekt. Vertrouwen, niet alleen in herstel 
van een kostprijs dekkende prijsvorming, 
maar ook in een kostprijssamenstelling die 
concurrentie kracht zal bieden:
'De cost gaat voor de baet uit’
Wanneer en hoelang marktherstel een en 
ander mogelijk zal maken is moeilijk te 
voorspellen.
Marktverkenningen zijn als weerberichten; 
iedereen luistert ernaar, maar het komt 
vaak anders uit en als men niet thuis blijft 
zitten valt het eerder mee dan tegen.
Er heeft zich inmiddels in de wereld een 
aanzienlijke capaciteitsreductie voltrok
ken, die nog lang niet door nieuwe 
scheepsbouwlanden is gecompenseerd

Capaciteitsaanpassing
In ons land heeft die capaciteitsaanpassing 
grote problemen met zich gebracht.
De cijfermatige benadering van een aantal 
arbeidsplaatsen en te maken manuren en 
het overleven daarvan in het kader van het 
reductiemodel heeft, ondanks relatief 
goede begeleiding, reacties van ver
stoorde mierennesten opgeroepen.
Onze organisaties, werk-, en leefpatronen 
bleken zodanig verstard, dat iedere meer 
ingrijpende hergroepering tot grote nood



leidt, of als zodanig wordt ervaren.
Deze verschijnselen zijn niet tot de 
scheepsbouw beperkt, maar terug te bren
gen tot een generatie-lange weg naar de 
verzorgingsmaatschappij, die nu niet al
leen zekerheid maar ook dreigend onheil 
biedt.
De jonge generatie heeft deels een ander 
leefpatroon, die verkiest zweefmolens bo
ven tredmolens en houdt meer van afwis
seling, opwinding en verandering dan in de 
traditionele gang van zaken voorhanden 
ligt.
Wij zullen in onze bedrijven ook voor die 
mensen oog en oor moeten hebben en er 
met de opzet van de werkstructuren mee 
rekening gaan houden.
Aan de basis ligt de sleutel voor herstel van 
onze rendementen, in bredere zin dan al
leen vanuit het financieel-economische 
klimaat bezien.

De toekomst
Ten slotte de toekomst van onze Neder
landse scheepsbouw.
Het is niet raadzaam deze in blind vertrou
wen in hoop op beter tegemoet te gaan, 
hoewel de walvisvaarders in het ijs geboeid

of zonder vangst terug in Holland zich 
voorhielden:
'Wie de hoop verliest diens hart bevriest'. 
Wereldwijd tekent zich herstel van even
wicht in vraag en aanbod af. Wij zitten ech
ter nog in de verkeerde hoek en komen pas 
bij toenemende vraag weer redelijk in de 
markt.
Veel simpele scheepsruimte maken zal 
ons niet zijn beschoren, tenzij zich daar
voor ooit strategische redenen aandienen. 
Speciale schepen in steeds andere ver
schijningsvormen en verscheidenheid, 
waarin nieuwe ideeën zijn verwerkt, voor 
gespecialiseerd vervoer en functie, komen 
in toenemende mate aan de orde. 
Daarnaast wijzigen de aard van goederen, 
hoeveelheden en trajecten zich voortdu
rend en hebben energie- en milieuzaken 
grote invloed op de schepen van morgen. 
Gezien de omvang van onze resterende 
capaciteit zal het mogelijk moeten zijn om 
van dat soort werk onze portie te verkrij
gen.
Dit kan temeer doordat wij in Nederland 
verhoudingsgewijs en kwalitatief over tal 
van mogelijkheden en organen kunnen be
schikken, die bij het proces van brainstor

ming tot hoogwaardig produkt zijn in te 
schakelen.
Daarnaast dient de voortdurende stroom 
van eigen vindingen en verbeteringen die 
veelal ook uit de kleinere bedrijven komen, 
te worden gestimuleerd.
Ik wil niet eindigen om u ter zake van over
heidsbemoeiing met de scheepsbouw aan 
ons historisch dualisme te herinneren:
Jan de Witt werd vermoord, mede naar 
aanleiding van het bouwen van een grote 
landsvloot, die ook de particuliere handel 
en scheepvaart kon bedreigen, maar die 
ons land wél door het rampjaar hielp. 
Jarenlang moesten vervolgens de particu
liere scheepswerven het opnemen tegen 
de met bouwpremies in stand gehouden 
admiraliteitswerven en ze deden dat al of 
niet met succes.
Eind achttiende eeuw, in een nieuwe pe
riode van colbertisme. herhaalde zich dat 
nog eens.
Op het handhaven van ons maritiem ver
mogen, vastgelegd in handel, havens, 
scheepvaart, zeemacht en scheepsbouw, 
hebben wij het bestaan van onze natie 
steeds verankerd, de manier waarop zal 
altijd wel stof tot discussie geven.

BUNDELING VAN DE EXPORTACTIVITEITEN VAN 
DE NEDERLANDSE SCHEEPSBOUWINDUSTRIE

CEBOSINE heeft de wijziging van zijn sta
tuten, vereist door het in werking treden 
van de nieuwe wet op verenigingen, tevens 
benut om zijn huishoudelijk reglement aan 
te passen aan de zich wijzigende constella
tie.
Een van de onderdelen hiervan is de reg
lementering van de behandeling van ex
portzaken ten behoeve van de Neder
landse scheepsbouwindustrie. 
Vooropgesteld zij dat de individuele bedrij
ven, indien zij zulks wensen, volkomen vrij 
zijn een project geheel op eigen kracht te 
behandelen.
CEBOSINE zal zich echter beijveren om 
centraal de scheepsbouwexport te coördi
neren; waarbij de volgende doelstellingen 
worden nagestreefd:

-  het met alle daartoe ten dienste staande 
wettige middelen, in algemene zin bevor
deren van de export van door leden te 
bouwen schepen of ander drijvend mate
rieel.
-  het zich presenteren als de officiële ver
tegenwoordiging van de Nederlandse 
scheepsbouwindustrie tegenover het bui
tenland

-  het houden van contact met de Neder
landse overheid over voor het buitenland 
bestemde scheepsbouwprojecten en het 
namens de Nederlandse scheepsbouwin
dustrie fungeren als gesprekspartner van 
deze overheid in zaken betreffende 
scheepsbouwexport.
-  het op verzoek bemiddelen bij, dan wel 
coördineren en bundelen van de exportac- 
tiviteiten van leden.

Ter realisering van een en ander is een 
aantal spelregels opgesteld, waarbij ener
zijds de vrijheid van het individuele bedrijf 
niet wordt aangetast maar anderzijds de 
gelegenheid wordt geboden om, wanneer 
leden dit wensen, presentatie als een sa
menwerkingsverband mogelijk te maken 
en daarbij al of niet van de naam CEBO
SINE gebruik te maken.
CEBOSINE heeft op dit terrein een jaren
lange ervaring omdat op initiatief van een 
aantal van zijn kleinere leden-werven in 
1965 reeds een bundeling van krachten 
voor de export van door hen gebouwde 
schepen plaatsvond.
Deze samenwerkende leden presenteren

zich nu onder de gedeponeerde naam Hol
land Craft.
Zowel aan individuele bedrijven als aan 
samenwerkende leden wordt alle door hen 
gewenste steun gegeven bij het uitwerken 
van projecten, waarbij CEBOSINE fun
geert als coördinator en katalysator ten 
dienste van de Nederlandse scheeps
bouwindustrie.
De in het verleden opgedane ervaringen 
vormen een goede basis voor het werk in 
de toekomst.
De exportactiviteiten van CEBOSINE wor
den begeleid door een commissie, samen
gesteld uit vertegenwoordigers van de di
verse afdelingen van CEBOSINE, waarin 
de werven naar hun capaciteiten en activi
teiten zijn ingedeeld.
Deze commissie heeft met de directeur van 
CEBOSINE tot taak het stimuleren en bij
staan van de exportactiviteiten. 
CEBOSINE heeft deze mogelijkheid tot 
bundeling van krachten gereglementeerd 
omdat de verwachting leeft, dat een aantal 
van zijn leden het nut zal gaan inzien van 
een centrale presentatie van de Neder
landse scheepsbouwindustrie zulks ter 
versterking van haar positie in de wereld.
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A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
yy TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig programma voor lezingen en evenementen in het seizoen 1980/1981

SCHEEPSLAWAAIBEHEERSING: 
stand der techniek“
Een serie van 7 korte inleidingen door de 
onderstaande medewerkers van de Tech
nisch Physische Dienst TNO/TH.
Ir. J. H. Janssen (Introductie). J. Buiten 
(Berekeningsmethoden) dr. ir. A. de Bruijn 
(Schroeven) H. F. Steenhoek (Werktuigen) 
ir. J. C. Vellekoop (Dieseluitlaatsystemen) 
M. J. A. M. de Regt (Accommodatie) en ir. 
J. W. Verheij (Onderzoek-aspecten).
18 sep. (do) Rotterdam
19 sep. (vr) Amsterdam 
25 sep. (do) Groningen

ADM REPARATIE WERF*
door ir. R. H. Bosman, directeur ADM Am
sterdam
15 okt. (wo) Amsterdam
16 okt. (do) Rotterdam 
21 okt. (di) Groningen

PROJECT SCHIP 80*
door ir. H. C. Hoorman, projectleider bij het 
Nederlands Maritiem Instituut te Rotter
dam
25 nov. (di) Delft voor de afdeling Rotter
dam.
26 nov. (wo) Amsterdam
27 nov. (do) Groningen

Onderwerp nader op te geven
16 dec. (di) Groningen

MAN-MOTOREN
Spreker(s) nader op te geven
18 dec. (do) Rotterdam
19 dec. (vr) Amsterdam

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN
6 jan. (di) Rotterdam
7 jan. (wo) Groningen

DE BERGING VAN DE BETELGEUSE’
Lezing met film door ing. G. van Wijk, adj - 
directeur Smit Tak Internationaal Ber
gingsbedrijf B.V.
15 jan. (do) Rotterdam
16 jan. (vr) Amsterdam 
22 jan. (do) Groningen

JAARDINER
14 feb. (za) Rotterdam

BOLNES MOTOREN
Spreker(s) nader op te geven
18 feb. (wo) Amsterdam
19 feb. (do) Rotterdam 
24 feb. (di) Groningen

MARIN Maritieme Research in Neder
land*
door Prof. dr. ir. J. D. van Manen, directeur 
NSP Wageningen en ir. G. A. Bakker, di
recteur NMI, Rotterdam
19 mrt (do) Rotterdam
20 mrt (vr) Amsterdam 
26 mrt (do) Groningen

Onderwerp nader op te geven
23 apr. (do) Rotterdam
24 apr. (vr) Amsterdam 
28 apr. (di) Groningen

Onderwerp nader op te geven**
21 mei (do) Rotterdam

NB: Dit voorlopige programma zal in de 
loop van de komende maanden worden 
aangevuld, ook wijzigingen zijn moge
lijk.
* Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'Wil
liam Froude’.
** Lezingen in samenwerking met het 
Institute of Marine Engineers (Nether
lands Branch).

Verenigingsnieuws

Clubavond 16 september a.s.
De clubcommissie die nu weer op volle 
sterkte is en thans wordt gevormd door de 
heren:
-  L. van Reeven Sr.,
-  C. J. Th. Lindeman
-  Th. Heeres en
-  H. D. Hielkema
wil U aan het begin van het nieuwe seizoen 
hartelijk welkom heten op de clubavond 
die door hen is georganiseerd op dinsdag 
16 september om 20.00 uur in de Sociëteit 
Nedlloyd 70 aan het Westplein 9 te Rotter
dam.
Onder het genot van een praatje en een 
drankje aan het biljart of de kaarttafel kunt 
U daar, niet alleen die avond, maar elke 
dinsdagavond Uw medeverenigingsleden 
ontmoeten.Ook voor de sociale contacten 
binnen onze vereniging geldt de oproep 
van de voorzitter, gedaan tijdens de Alge
mene Ledenvergadering in april.

'Zonder de persoonlijke belangstelling, de 
wil en de inzet van de leden om aan hun

vereniging door aanwezigheid en deel
name kracht te geven, kan een vereniging 
zich niet staande houden’.

Verkochte schepen

Prinsenborg
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam, is het 
m.s. Prinsenborg, eigendom van Wagen
borg Scheepvaart B.V. te Delfzijl, verkocht 
aan de Griekse Rederij Navaluck Maritime 
Co. te Piraeus. Het schip meet 2.240 ton
d.w., werd gebouwd in 1963, en is uitgerust 
met een Industrie hoofdmotor van 1.200 pk 
waarmede een snelheid behaald wordt van 
12 mijl.
De overdracht heeft heden te Amsterdam 
plaatsgevonden en het schip heeft als 
nieuwe naam 'Katia C' gekregen.

Diversen

Pleidooi voor spoedige instelling van 
veiligheidsmaatregelen op zee
Sir Yue-Kong Pao, eigenaar van de groot
ste particuliere vloot ter wereld, heeft als

voorzitter van de vereniging van onafhan
kelijke tanker-eigenaren (Intertanko), een 
pleidooi gehouden voor het instellen van 
een serie vergaande veiligheidsmaatrege
len voor de tankervaart. Op het jaarlijkse 
congres van Intertanko zei hij dat het be
paald noodzakelijk is dat er een grotere 
voortvarendheid wordt betracht in de wijze 
waarop internationaal zaken als veiligheid 
en milieubeheer worden aangepakt.
Sir Y. K. pleitte in dit verband voor de in
schakeling van Intertanko als advies
instantie van de IMCO, de commissie van 
de Verenigde Naties die een en ander zal 
regelen. 'In de huidige structuur heeft de 
IMCO, wil zij adequate en vooralle partijen 
aanvaardbare en uitvoerbare regels opstel
len, de hulp en het advies van de reders 
nodig. Ook zal er in grotere mate vooruit 
moeten worden gedacht en gewerkt. Op dit 
moment neemt de IMCO alleen maar aktie 
als er weer eens een ongeluk met een tan
ker is gebeurd, waarbij men zich voor wat 
betreft aktie alleen maar beperkt tot het 
roepen van kreten in de richting van "er 
moeten scherpere eisen worden gesteld", 
terwijl het simpeler en doeltreffender is in



de praktijk te brengen wat er reeds is beslo
ten’, aldus de Hong Kong reder.
Om ongelukken in de tankervaart verder te 
beperken is het volgens Sir Y. K belangrijk 
aandacht te besteden aan de positie van 
de charterers. 'Het behoeft geen betoog 
dat deze speciale groep reders onder hoge 
druk staan. Coûte que coûte moeten hun 
schepen werk hebben om het voortbe
staan van de onderneming te garanderen.’ 
In dit verband prees hij de leiding van 's 
werelds grootste oliemaatschappij Exxon. 
Die heeft onlangs besloten om op een 
tweetal druk bevaren routes (Het Kanaal 
en de vaarweg langs de Maleisische 
hoofdstad Koeala Loempoer en Singapo
re) maximum-snelheden aan te houden. 
Dat is precies wat Intertanko voorstaat’, zo 
zei Sir Yue-Kong Pao.
Met betrekking tot de oorzaken van 
tanker-ongelukken zei hij dat onderzoe
kingen leren dat menselijke fouten aan de 
basis van dergelijke calamiteiten staan. 
Daarom is het noodzakelijk een zwaar op
leidingsprogramma met internationale 
maatstaven te creëren voor officieren èn 
manschappen. Binnen de Intertanko- 
organisatie is momenteel een commissie 
druk doende uit te zoeken hoe dat het be
ste geregeld kan worden’. Sir Y.K pleitte in 
dit verband overigens voor een grotere 
steun in de rug van de overheden die met 
dit soort aangelegenheden worden gecon
fronteerd.

The International General Committee of 
Bureau Veritas
The Council of the International General 
Committee of Bureau Veritas held its an
nual meeting at the Hotel Inter-Continental 
in Paris on the 19th June 1980, under the 
Chairmanship of Mr. P. BLANC, Chairman 
of the Society.
Present at the meeting were the Council’s 
Deputy Chairman, Mr. G. BOURCEAU, 
Managing Director, Marine Departments of 
Bureau Veritas, and two Vice-Chairmen, 
Sir Y.K. PAO from Hong Kong and Mr. J. 
COUNE from Saint-Nazaire, together with 
the members which, being composed of 
personalities from the international Ship
ping Community, generated fruitful ex
changes of views and animated discus
sions on different subjects such as the co
meback of coal in ship propulsion, the pos
sible future of bulk carriers, the role of the 
Classification Surveyors in the purchase or 
sale of ships.
Special attention was drawn to the IMCO 
work on harmonization of surveys and the 
coming into force of the 1974 SOLAS Con
vention.

Microprocessor en microcomputer cur
sussen van Philips
Micro-elektronica is de basis van innovatie 
en derhalve voor velen van zeer groot be
lang. Microcomputers en microprocessors 
nemen in deze moderne techniek een

vooraanstaande plaats in. Velen hebben 
een onvolledig inzicht in deze materie en 
voor hen zou een inleiding tot de micro- 
elektronica reeds voldoende zijn. Aan de 
andere kant is er een enorme behoefte aan 
geschoolde technici op dit gebied.
Voor deze uiteenlopende behoeften heeft 
Philips nu haar cursusprogramma samen
gesteld. Daartoe is de voormalige reeks -  
op produktondersteuning gerichte cursus
sen -  vernieuwd en is een algemeen edu
catief gedeelte toegevoegd.
Het najaarsprogramma 1980 omvat nu een 
twaalftal verschillende cursussen waarin 
alle facetten van het begrip micro- 
elektronica worden belicht zoals rekenma
chine basisbegrippen, het ontwerpen van 
microprocessor systemen en de hulpmid
delen hiervoor en de gevolgen van micro- 
compressor toepassingen.
De volgende twee hoofdgroepen zijn te 
onderscheiden:
Inleiding in de microprocessor-techniek 
Hiervoor zijn de cursussen algemene en 
technische introductie ontwikkeld. Zij zijn 
speciaal bedoeld voor diegenen die alle 
aspecten van de micro-elektronica en de 
gevolgen van het invoeren van micropro
cessors belicht willen zien en kennis willen 
maken met de microprocessor-techniek. 
Opleiding tot computerspecialist 
Deze cursussen zijn te splitsen in een meer 
theoretisch -  en een meer praktisch ge
deelte. De theoretische cursussen omvat
ten rekenmachine basisbegrippen, pro
grammeertechnieken en microcomputer 
componenten en systemen. Als onderdeel 
van dit pakket kan men ook cursussen vol
gen over specifieke microprocessors. De 
praktisch gerichte cursussen behandelen 
de gereedschappen die gebruikt kunnen 
worden bij systeemontwerp, program
meertechnieken, de programmeertaal 
PASCAL en testtechnieken.
In alle cursussen zijn veel oefeningen en 
praktisch werk opgenomen. Bij de theoreti
sche cursussen worden microcomputers 
zoals de Instructor 50 gebruikt. In het prak
tisch gedeelte wordt veel gewerkt met 
PMDS (Philips microcomputer ontwikkel- 
systeem). Hiermee kan men systemen 
ontwerpen voor vrijwel elke micro
processor. Ook worden logic analysers 
toegepast.
Alle cursussen worden in Eindhoven gege
ven in de Engelse taal door experts op de 
verschillende gebieden. Ook de documen
tatie is in het Engels.
Alle inlichtingen omtrent alle bovenge
noemde cursussen kunnen worden inge
wonnen bij: Philips Microprocessor cur
sussen, Gebouw BAE-2, Eindhoven Tel. 
040-722325.

Binnenvaartcongres tijdens Europort 
’80
De toekomst van onze belangrijkste vaar
wegen en de marktorganisatie van de par
ticuliere binnenvaart. Dat zijn de hoofdon

derwerpen voor het Binnenscheepvaart- 
congres, dat op zaterdag 22 november 
1980 in de Amsterdamse RAI wordt ge
houden tijdens de tentoonstellingen Euro
port '80 en Binnenscheepvaart '80 van 18 
t/m 22 november 1980.
Inleiders zijn ir. R. Filarsky en ir. W. de 
Ruiter, beiden van de Dienst Verkeers
kunde van Rijkswaterstaat, waarbij ir. De 
Ruiter optreedt als auteur van het boek: 
Binnenscheepvaart in Beweging.
Ir. Filarsky zal zijn visie geven op het vaar
wegennet en het vaarwegenbeleid nu en in 
de toekomst. Hij beperkt zich daarbij niet 
tot uitsluitend de grote vaarwegen, maar 
gaat ook in op de positie van de vele, 
kleinere vaarwegen die ons land rijk is. Ir. 
Filarsky zal in zijn beschouwing ook aan
dacht besteden aan de wetgeving met be
trekking tot het vaarwegenbeleid. Een an
der actueel aspekt waarover hij de binnen
schippers zal informeren, is de toekomst 
van het kolenvervoer. Tevens zal hij ingaan 
op verkeersongevallen en verkeersveilig
heid op het water, naar aanleiding van een 
recent onderzoek door de Dienst Ver
keerskunde.
Ir. De Ruiter zal een inleiding houden over 
'De verbetering van de marktstruktuur voor 
de particuliere binnenvaart’. Daarbij komen 
vragen aan de orde als: Wat is de invloed 
van een tijdelijke overcapaciteit (reserve
capaciteit) op de vrachtprijsvorming? Hij 
zal ingaan op de mogelijke systemen om 
de negatieve invloeden van deze reserve
capaciteit te doen verminderen.
Het Binnenscheepvaartcongres vindt 
plaats op zaterdag 22 november 1980, 
smorgens om 10.30 uur en zal duren tot
14.00 uur.
Aanmeldingen voor het congres kunnen 
worden gericht aan: Expo Service B.V., 
Waalhaven Z.Z. 44, 3088 HJ Rotterdam, 
tel. 010-299655.

Samenwerking tussen M.A.N. en Brons 
Industrie N.V.
De M.A.N. (Maschinenfabrik Augsburg- 
Nürnberg) A G. en Brons Industrie N.V. te 
Appingedam hebben op 28 juli 1980 een 
licentie-overeenkomst getekend. Deze 
overeenkomst omvat de produktie van 
M.A.N. viertaktmotoren van de typen L/V 
20/27 en ASL/ASV 25/30 in het vermo- 
gensgebied van 400 -  4.000 kW. Tevens 
zal door Brons Industrie N.V. in samenwer
king met Rollo B.V., Den Haag, de verkoop 
en service van genoemde motoren in Ne
derland worden verzorgd.
In een later stadium zal Brons ook de pro
duktie van grotere viertaktmotoren van 
M.A.N. ter hand kunnen nemen.
Met deze overeenkomst wordt o.a. 
beoogd:
-  De produktiekapaciteit bij de partners 
via onderlinge samenwerking optimaal te 
benutten.
-  De constructie/ontwerp-afdeling van 
Brons in te schakelen voor constructie-
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werkzaamheden in opdracht van M.A.N.
-  De verkoop- en servicemogelijkheden 
voor de motoren te optimaliseren.

Herstructurering Belgische reparatie- 
werven
Met de herstructurering van de repa- 
ratiesector van de België scheeps
bouw kan worden begonnen. Het onlangs 
door de Belgische regering, goedgekeurde 
plan beoogt een verbetering van het con
currentievermogen van de betrokken on
dernemingen met behoud van een zo ruim 
mogelijke werkgelegenheid en 'het kan te
vens een gezond sociaal klimaat veilig stel
len en het produktie-apparaat herstructu
reren’, zo zei de Belgische premier Mar- 
tens.
In een toelichting op het herstructurerings
programma, zei Martens, dat de onderte
kening van de conventie door de overheid, 
vakbonden en ondernemers het eindpunt 
vormde van een lange en moeizame weg 
van onderhandelen.
De diagnose van de structuurstudie die 
door de dienst voor nijverheidsbevordering 
en Bekaert-Tanwick werd uitgevoerd, werd 
onder meer langdurig besproken door de 
interministeriële werkgroep 'scheeps- 
bouw-scheepsherstelling-koopvaardij’.
De Belgische minister van Economische 
Zaken Claes, wees naar aanleiding van het 
steunprogramma, op de conjuncturele en 
structurele moeilijkheden waarmee de 
scheepsbouwsektor sedert de tweede helft 
van de jaren zeventig te kampen heeft. 
'Met de herstructurering wordt gehoopt de 
Belgische scheepsreparatie weer nieuw 
leven in te blazen', aldus Claes.
Toch zal volgens Claes, de reparatiesector 
in de scheepsbouw steeds een conjunc
tuurgevoelige activiteit blijven, zodat in pe
rioden van hoogconjunctuur de vereiste 
reserves dienen te worden aangelegd om 
de jaren met minder activiteit te kunnen 
overbruggen.

E.D. 13-8-'80

402 schepen opgelegd
Eind juni waren in de hele wereld 402 
schepen met een gezamenlijk draagver
mogen van 14,72 miljoen ton opgelegd bij 
gebrek aan emplooi. Een maand eerder 
waren het er twee meer maar was hun 
draagvermogen kleiner, 14,56 miljoen ton. 
Deze cijfers komen van de Britse Raad 
voor de Scheepvaart.
Eind juni waren 104 tankschepen van 
12,85 miljoen ton opgelegd alsmede 297 
schepen voor droge lading van samen 2,23 
miljoen ton.

E.D. 13-8-80

Grootste Schadeclaim
De verzekeraars van Lloyd's of London zul
len de grootste schadeclaim uit de ge
schiedenis gaan uitkeren. Het gaat om een 
bedrag van 300 miljoen dollar.
De claim betreft constructiefouten in drie

LNG-tankers, die zijn gebouwd op Avon- 
dale Shipyards in New Orleans. Exploitant 
van de schepen is El Paso Natural Gas. El 
Paso verhaalt de schade op Kaiser Alumi
nium, Conch LNG, Conch Affiliates en de 
verzekeraars.
Er zijn scheuren ontdekt in de isolatie van 
de LNG-tanks, die werden geleverd door 
Kaiser. Conch leverde de constructie. De 
hierdoor opgelopen schade zal Lloyd’s uit
keren in bedragen van respectievelijk 90 
en drie maal 70 mln dollar.
Het grootste bedrag dat tot nu toe werd 
uigekeerd voor een schade in de 
scheepvaart-sector was bijna 45 mln dol
lar: voor de bij de Franse kust aan de grond 
gelopen Olympic Bravery.

ED 4-8- 80

Olieveld ontdekt in Nederlandse Noord
zee
Op het Nederlandse deel van het Continen
taal Plat is opnieuw olie aangeboord. Het 
pas ontdekte olieveld bevindt zich in blok 
Q1 ten westen van Den Helder, waar bo
ringen worden gedaan door de Neder
landse dochteronderneming van Union Oil 
Company of California. Het veld heeft een 
produktie per dag van 1446 vaten olie (159 
liter).
De vondst werd omstreeks veertig kilome
ter uit de kust gedaan op een diepte van 
rond zestienhonderd meter. De Noordzee 
is ter plaatse twintig meter diep.
Het olieveld bevindt zich in de nabijheid 
van twee andere reeds eerder ontdekte 
velden. Alvorens tot exploitatie wordt be
sloten zullen nog aanvullende boringen 
worden uitgevoerd, die onder meer ten 
doel hebben de omvang van de onder
grondse voorraad vast te stellen.
De Union Oil Company heeft een belang 
van 80 procent in de olievondst, de overige 
twintig procent zijn in handen van de Ko
ninklijke Nedlloyd.

DS 7-8- 80.

Investeringssteun aan zeescheepvaart 
voortgezet
De investeringssteun aan de Nederlandse 
zeescheepvaart op basis van het tweede 
Maritieme Plan wordt voorlopig voortgezet 
tot 1 januari 1982.
Vanaf 1 juli 1980 geldt de regeling niet lan
ger voor visserijschepen. De zeevisserij 
blijft wel in aanmerking komen voor de 
WIR-bijdrage van 15%.
Het Maritieme Plan is een bijzondere inves- 
teringspremie van 5,5% uit te keren in vijf 
jaarlijkse termijnen van 1,1 %. Deze premie 
vormt een aanvulling op de basisbijdrage 
krachtens de Wet Investeringsrekening 
(WIR) voor zeeschepen van 15%.
De investeringspremieregeling is bedoeld 
als een extra stimulans voor investeringen 
in zeeschepen die de structuur van de Ne
derlandse zeescheepvaart verbeteren. 
Bovendien is het de bedoeling dat de inves
teringen mede zullen leiden tot orders voor

de Nederlandse scheepsbouw en tot be
houd of vergroting van de werkgelegen
heid in de maritieme sector.
De investeringspremieregeling is in prin
cipe van toepassing op investeringen in 
zeeschepen (nieuwbouw, aankoop, ver
bouw) ten behoeve van de GHV. KHV, het 
zeesleep-, bergings-, offshore- en bag
gerbedrijf.
Naast de premieregeling wordt ook de Ka
derregeling zeescheepvaart als onderdeel 
van de Regeling Bijzondere Financiering 
tot 1 januari 1982 verlengd.
Op grond van deze kaderregeling kunnen 
onder bepaalde voorwaarden, voor de fi
nanciering van onder de premieregeling te 
realiseren investeringen door De Nationale 
Investeringsbank N V. te 's-Gravenhage 
kredieten worden verstrekt, die door de 
overheid worden gegarandeerd.

Summit Encouragement for shipping
Bulkcarrier trades are expected to benefit if 
the resolutions of the Western summit 
meeting to double production and use of 
coal are fulfilled, say London shipbrokers 
Egger Forrester in their latest Sale and 
Purchase report. The future of oil tankers 
will become more uncertain.
These likely developments have already 
been allowed for by the shipping industry, 
but there is still room for expansion and 
profitability in the coal trade. If Western 
leaders carry through their resolve to pro
mote economic development in the third 
world, there will be a major role for sea
borne trade in the process. The report's 
cautious optimism was mirrored in June s 
secondhand tonnage transactions, one of 
the busiest months’s for some time.

Measures against maritime fraud
The International Chamber of Commerce 
has in recent months become the center of 
international efforts to free international 
maritime trade of fraudulent practices. 
Shipowners, charterers, agents and for
warders, bankers, insurers, port authorities 
and other major trading interests have 
joined in their efforts to find the best ways to 
help prevent and suppress maritime fraud.

A statement was approved by the Sea 
Transport Commission of the ICC, repre
senting all these major interests, and adop
ted by the Council of the ICC and its 137th 
session, on June 10 1980.
In this statement, the ICC sets out the pro
blem, states its intention to meet its res
ponsibilities to its members and to the in
ternational trading community at large, and 
defines the needs to prevent and suppress 
maritime fraud.
The statement also outlines an overall work 
programme, part of which has already 
been set into motion.
The main features of this anti-fraud pro
gramme are:
Publication of an ICC guide on the Preven
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tion of Maritime Fraud (available in early fall 
1980).
Organization by sem inars, conferences, 
meetings on fraud prevention in any coun
try/region tha t seeks such an event (sem i
nars have already been held in the M iddle 
East, w ith great success),
Setting up of an 'International Maritime Bu
reau’ to act as a world center to collect, 
collate and disseminate to interested par
ties all relevant information to avoid being 
involved in fraud situations. The Bureau 
would also suggest and advise the parties 
involved in the remedial action with respect 
to specific incidents. The Executive Board 
of the ICC, meeting on June 9th 1980, has 
approved the creation of a task force to put 
forward recommendations on the setting 
up of the Bureau. This task force will report 
back to the Executive Board in September 
'80. The Council of the ICC, meeting on 
November 2nd in Lisbon, Portugal, will 
then be asked to give its final approval to 
the overall anti-fraud programme. Provid
ing a positive decision is reached by the 
ICC Council, the target date for commen
cement of operations of the Bureau has 
been set up for January 1st, 1981.
Full cooperation with national, regional and 
international bodies, and in particular with 
the United Nations Intergovernmental Ma
ritime Consultative Organization (IMCO), 
Monitoring developments and examining 
further practical fraud prevention and con
trol measures.
The ICC has made a full presentation of the 
programme to the Council of IMCO at its 
44th session in June 1980. The Council of 
IMCO decided to establish and ad hoc 
Working Group, open to all Member Go
vernments of IMCO with the participation of 
all organizations interested in this issue. 
This working group has been requested to'
. . .  make recommendations to the Council 
as to the action IMCO should take in this 
matter’ and report to the 46th session of the 
Council, May/June 1981.
The Proposal made by the ICC to organize 
and administer the meetings of this Work
ing Group was accepted with gratitude by 
the Council of IMCO. The convening and 
arrangements for the work of the Working 
Group is now being considered by the ICC 
in collaboration and cooperation with the 
IMCO Secretariat. It is expected that a 
meeting will be held in mid-autumn 1980, in 
Paris.

World record dive
A world deep dive record of 650 m, achiev
ed in simulated conditions during a re
search programme at Duke University, 
Durham, North Carolina, USA, has been 
claimed by Oceaneering International Inc. 
Made by Oceaneering diver Stephen Por
ter and two volunteers, the dive was part of 
an ongoing research programme to esta
blish optimum rapid compression con
ditions for working at the great depths now

considered technically feasible by experts 
on oil and gas production.
Even after norman compression rates, 
dives below 500 m have resulted in 'High 
pressure nervous syndrome' (HPNS) caus
ing nausea, dizziness, extreme fatigue and 
anorexia (weight loss). This dive utilised a 
tri-mix gas of helium, oxygen and variable 
amounts (up to 10 per cent) of nitrogen. It 
was achieved with no sign of 'HPNS' being 
apparent during rapid compression and full 
work performance tests conducted at the 
650 m level.
After returning to surface pressure safely 
and in excellent health, all three divers re
ported that the disturbed sleep and night
mares previously found in deep oxy-helium 
diving were non-existent.

Worlds biggest diving complex
A diving complex which will accommodate 
27 divers beneath the sea for up to 30 days, 
enabling them to work no matter what wea
ther conditions are like on the surface, has 
been completed by the Aberdeen-based 
marine and engineering company Seaforth 
Maritime Ltd. The £ 6 million complex is 
believed to be the biggest of its kind in the 
world.
Built for Shell Expro -  the oilfield operating 
company set up by the Shell/Esso part
nership -  as part of a £ 40 million multi-role 
support vessel, the new complex is a twin- 
hull system which incorporates all the 
stringent safety measures demanded in 
the North Sea by the British and Norwegian 
Governments.
Divers working in the oilfields on construc
tion, maintenance or pipelaying carry out 
two types of operation -  'air' diving to 
depths of 50 metres and saturation' diving 
when a man can spend up to 12 hours 
working on the seabed at depths of up to 
450 metres.
In the complex, the highly expensive he
lium gas which forms part of the breathing 
gas and is usually wasted in conventional 
systems can be recycled by a process 
which has been incorporated in the control 
system.
A major safety feature is the independent 
life-support system which can keep the in
habitants alive for at least 24 hours if con
tact with the surface is cut off.

Floating airport proposed for North Sea
Aberdeen (LPS): A floating airport in the 
middle of North Sea oilfields to handle 
fixed-wing aircraft could become a reality if 
plans put forward by a Scottish company 
are accepted by the oil industry. Costing 
between £ 70 million and £ 90 million, 
such an airport would cut the expens of 
moving thousands of men to and from the 
growing number of oilfields and substan
tially reduce their travelling time.
Designed by Aberdeen-based Seaforth 
Maritime Ltd and called Seaforth Stolport -  
after the acronym for short-take-off-and-

landing (STOL) -  the floating airport will be 
a 134,000 tonne semi-submersible vessel 
with flotation provided by two fully submer
ged pontoons and a superstructure 
supported by 14 columns.
With a runway 604 metres long and 68 
metres wide -  half as wide again as the 
landing strip at Aberdeen's Dyce airport -  
Stolport is designed particularly to handle 
the versatile De Havilland Dash 7, a 50- 
passenger STOL airliner for short-haul 
transport. It will take between two and three 
years to build the Floating airport. The use 
of such an airport would save around
30,000 tonnes of aviation fuel a year. It will 
cut out the need for fixed wing aircraft to fly 
oilfield crews to an intermediate airport, 
such as Sumburgh in the Shetlands, and 
switch to helicopters.'

Decision on Statfjord C platform
The planning of a new Condeep platform in 
concrete, at a coast of approx. 12 000 mil
lion NOK, the so-called Statfjord C plat
form, is to start as soon as possible. This 
was recently decided by the Statfjord 
Group, who will use the platform on the 
Statfjord field in the Norwegian/British sec
tor of the North Sea. The rig will be an 
approximate copy of the Statfjord B plat
form, i.e. an integrated concrete platform 
with four shafts. Work on the platform will 
provide assignments for several hundred 
Norwegian concerns.
The platform is scheduled to be towed out 
to the field in 1984/85.
The construction work can start around the 
end of this year and Statfjord C can come 
on stream about 12 to 18 months later. 
The first planning contracts and the selec
tion of consultants can start shortly but invi
tations for tenders and negotiations on 
building contracts will not take place before 
the latter part of this year.
Statfjord C will be the third platform stradd
ling the Norwegian/British demarcation li
ne. Statfjord A was placed on the field in 
1977 and came on stream at end 1979. 
Statfjord B is under construction in Stavan
ger and is due for tow out in the summer of 
next year. Production from Statfjord B is 
planned for late autumn 1982.
The Statfjord field has a permanent system 
for offshore loading from buoys to tankers 
on the field, while the gas transport is at 
present under considration.

Drilling has started off north Norway
The oil age has finally reached north Nor
way. Treasure Seeker’ -  the first drilling rig 
to enter these waters -  is already in posi
tion and drilling has started. Another rig is 
due shortly. Norsk Hydro nd the state oil 
company Statoil are the operators and both 
companies have spudded in offshore 
Troms.
Saga Petroleum is ready to commence 
operations on the Haltenbank offshore 
Trondelag in mid Norway.
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Every month up to October at least 300 
million NOK will be spent in the search for 
oil north of the 62nd parellel.
Four oil companies have established 
branch offices in the north Norwegian town 
of Harstad: Statoil, Norsk Hydro, Esso and 
Conoco. The Petroleum Directorate has 
done the same.
Three bases in north Norway are ready to 
aid operations. Harstad and Hammerfest 
will act as supply bases while helicopter 
services for the two platforms in the north 
will be centred in Tromso. In Kristiansund a 
base has been established to supply the rig 
'Byfjord Dolphin’ which is to drill on the 
Haltenbank.
Any possible finds this summer will lead to 
production in 1990, but geologists are cau
tious in their predictions, despite consider
able optimism.
The continental shelf north of the 62nd pa
rallel is seven times as wide as it is further 
south. With the rate of activities now plan
ned, ie, six to seven wells per year, it will 
take more than 200 years before the entire 
shelf in the north is as well explored as it is 
already in the south.
A find in the north must be substantial, if 
production is to be commenced -  at least 
as big as the Statfjord field off south Nor
way -  say the experts. It will be far more 
costly to develop the fields in the north and 
more expensive to operate them. Oil and 
gas prices will also affect profitability, as 
will the rate of taxation. The fields also lie at 
a long distance from the markets.
This summer the first indications of the re
sources that may be hidden beneath the 
sea will be gained -  and in oil circles the 
excitement is mounting.

Shipboard environment
The shipboard environment in the Norwe
gian merchant fleet has in most sectors 
undergone sweeping changes during re
cent years. The shipboard community of 
today is quite different to that of ten years 
ago, when reforms in the environment on
board really began to increase. Because of 
this, the shipboard environment will be 
Norwegian shipping's secret weapon'. 
These are the words of Mr. Dagfinn Sk&r of 
the Norwegian Shipping Federation. Mr. 
Sk&r was convinced that young people are 
now beginning to be aware of reforms on 
board and of the advantages of the new 
training schemes for seamen. Improved 
recruitment bears this out.
Norwegian ships are not only efficient 
transport machines, says Sk&r. They are 
also deliberately designed to increase pos
sibilities of cooperation on board. They are 
equipped for fellowship and social activity 
in leisure hours -  regardless of work type. 
There is both room and equipment on 
board for varied spare-time activities. The 
technical equipment improves operation 
and security and laboursaving devices con
tribute towards a reduction of the old divi

ding line between deck and engine room. 
There is less physical strain, which makes 
it easier for women to train for engineer and 
first mate positions.
To a considerable degree it is the seamen 
themselves, in collaboration with the ship
ping companies, who have brought about 
these changes. The result is that not only 
has the shipboard environment been 
changed, but the people on board have 
changed too. They have amassed large 
amounts of fresh knowledge and develo
ped new methods of working. This in turn 
means that beginners must learn at Sea
men's colleges, the skills which experien
ced seamen have acquired. The new train
ing for seamen on which the Norwegian 
Parliament agreed in 1978 is, therefore, 
designed to provide pupils with knowledge 
and skills on a higher and more extensive 
level than was previously the case. Ship
ping needs seamen with the same human 
qualities as before, but the new recruits 
need better education if they are to be the 
equals of those who have been part of the 
’revolution'.
The new maritime education aims to trea
ting the whole ship as one workplace and at 
establishing cooperation which transcends 
all previous barriers. The new education 
schemes also qualify the students for a 
number of technical professions on land 
and open possibilities for landlubbers' to 
take further training for jobs at sea. 
Maritime jobs will continue to be very at
tractive because one can advance rapidly 
to responsible and well-paid positions with 
challenging and varied work. Some will re
main on board because they like the job 
and the way of life. Others will use their 
maritime training and practice as a basis for 
taking positions on land.
Seamen's training and working experience 
will be of considerable interest to industry. 
The transition to jobs on land will be simpler 
than before, though many will still prefer the 
ships as a permanent workplace provided 
personal conditions permit this.
The closer connection between ship and 
crew, fixed holiday periods, and good con
ditions of employment have made jobs at 
sea safer and more settled than before, 
said Dagfinn Sk&r, who was not surprised 
that this year's application to maritime col
leges showed a market increase for the 
third year in a row.

£ 1500 Million North Sea gas-gathering 
pipeline
A £ 1100 million pipeline system to gather 
gas from the northern North Sea has been 
given the go-ahead by the British Govern
ment.
The system will run through longitudinal 
line of oilfields which have a large gas con
tent. Lateral lines will connect each field to 
the system and provision will be made for 
connections to later fields.
It is planned to bring gas and gas liquids

ashore via the system from 1984-85 at a 
rate of £ 1500 million-worth a year once 
flows have built up.
Britain's Minister of Energy has invited 
these concerns, together with British Petro
leum and a financial adviser to put forward 
proposals for a company to build the sys
tem.
This company -  in which BGC is expected 
to hold 30 per cent of the equity -  will be a 
private utility outside the public sector.
All the gas likely to be collected will contain 
considerable amounts of NG L. The firm UK 
fields could have recoverable liquid reser
ves of about 42 million tonnes, with about 
3.4 million tonnes a year in the peak year. 
Taking account of gas from the UK fields 
expected to be producing in the 1990s, the 
total recoverable reserves of liquids could 
exceed 93 million tonnes.
Addition of gas from the three Norwegian 
fields would increase the amount to about 
146 million tonnes.

Increased use of concrete in oil activi
ties
An international research seminar on the 
further development of concrete structures 
in oil activities has been arranged at the 
Veritas centre outside Oslo. 70 representa
tives of the participating firms in the COS- 
MAR research project studied the prelimi
nary project results.
COSMAR (Concrete Structures for Marine 
Production and Transportation of Hydro
carbons) is a joint project between two 
Norwegian and West German industry and 
research groups. The project was com
menced in 1977 and is scheduled for com
pletion by the end of this year.
About 22 million NOK will then have been 
spent on research assignments. Research 
funds from the Common Market cover 40% 
of the expenses while the Norwegian group 
pays 35%, and the West German group 
and the German state cover the remaining 
25%.
The project covers four sectors: the load- 
carrying capacity of concrete structures 
under high hydrostatic pressure, the fati
gue strength of submerged concrete, con
crete structures for the transport of refrige
rated gas and the use of concrete structu
res in Arctic conditions. The first two pro
jects have been carried out under Norwe
gian leadership and 45% of the total re
search on the subject has been done in 
Norway, mainly at Veritas, the research in
stitute for cement and concrete (FCB) and 
Norwegian Contractors.
The Norwegian group consists of Det- 
norske Veritas, Statoil, Norsk Hydro, Nor
wegian Contractors, FCB and the oil com
panies Shell, Exxon and Mobil, as well as 
the Japanese Mitsui concern and the Bri
tish Department of Energy.
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