
Wat gebeurt er met de premies?Schip en Werf -  Officieel orgaan van de Neder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied

Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in 
Nederland

Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation 

Verschijnt vrijdags om de 14 dagen

Redactie
Ir. J. N. Joustra, P. A. Luikenaar en 
Dr. ir. K. J. Saurwalt

Redactie-adres
Heemraadssingel 193, 3023 CB Rotterdam 
telefoon 010-762333

Voor advertenties, abonnementen 
en losse nummers
Uitgevers Wyt & Zonen b.v.
Pieter de Hoochweg 111 
3024 BG Rotterdam 
Postbus 268 
3000 AG Rotterdam
tel. 010-762566*, aangesloten op telecopier 
telex 21403 
postgiro 58458

Jaarabonnement 
buiten Nederland 
losse nummers 
van oude jaargangen 
(alle prijzen incl. BTW)

Vormgeving en druk
Drukkerij Wyt & Zonen b.v.

Reprorecht
Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding en na 
overleg met de uitgever Voor het kopiëren van artikelen uit dit 
blad is reprorecht verschuldigd aan de uitgever. Voor nadere 
inlichtingen wende men zich tot de Stichting Reprorecht Joop 
Eijlstraat 1 1 1 0 6 3  EM Amsterdam

ISSN 0036 -  6099 

Omslag
MTU, sinds 1969 

joint venture van 
MAN, Maybach en 
Mercedes-Benz, 
produceert kom
pakte dieselmoto- 
#en van 320 tot 
5200 kW (435 tot 
7080 pk) volgens 
de laatste stand der 
techniek, voor 
stationaire-, 
traktie- en 
scheepstoepassing, 
alsmede diesel
elektrische aggre
gaten voor land- en 
scheepsinstallaties 
ook in container 
uitvoermq.

Meer dan 37 200MTU-m otorenzi|n wereldwi|d ingebruik, waar
van meer dan 10 500 in de scheepvaart Import AGAM MOTO
REN ROTTERDAM B V

Sinds minister Zeevalking van Verkeer en 
Waterstaat de suggestie heeft gewekt, dat 
het vanaf begin volgend jaar wel eens afge
lopen zou kunnen zijn met het stelsel van 
de investeringspremies, heerst er in koop
vaardij- en ook in werfkringen weer grote 
ongerustheid. Men weet waarom het gaat. 
Het systeem werd in 1976 ingevoerd als 
een middel om de Nederlandse reders een 
stimulans te geven voor het bestellen van 
nieuwe tonnage, zonder welke face-lift de 
concurrentiestrijd in de internationale wa
teren al bij voorbaat verloren leek.
Het stelsel is sindsdien in zoverre gewij
zigd, dat nu vijf jaarlijkse premies van 2,3 
pet van de nieuwbouwprijs door de over
heid worden uitgekeerd, waarover echter 
wel belasting moet worden betaald.
Het systeem heeft tot dusver bevredigend 
gewerkt. De Nederlandse koopvaardij kon 
inderdaad op peil worden gehouden (rond 
de 3,3 mln brt), tijdig werd oude door nieu
we tonnage vervangen, waardoor de van 
zo vitaal belang zijnde jeugdfactor’ in de 
opbouw van de vloot in stand kon worden 
gehouden. Inmiddels is echter de concur
rentie nog feller geworden en daarom heeft 
het thans van kracht zijnde stelsel niet meer 
invloed dan dat de reders de situatie nét 
aan kunnen.
Wij spreken nu met de woorden van de heer 
B. E. Ruys, de voorzitter van de raad van 
bestuur van de Nedlloyd Groep. Tijdens de 
recente tewaterlating van de Chemicaliën- 
carrier 'Maasslot' wierp deze zich op als 
woordvoerder van de Nederlandse reders- 
gemeenschap (hetgeen gezien de promi
nente plaats die de Nedlloyd in onze koop
vaardij inneemt, in het geheel niet zo ver
wonderlijk is) en zijn beminnelijke glimlach 
vermocht niet te verhelen, dat hij de eventu
ele stopzetting van de regeling maar een 
uiterst ernstige zaak vond, die zeer nare 
gevolgen voor de koopvaardij onder de 
Nederlandse vlag kan hebben.
Ruys zei, dat 'hij er niet aan moest denken' 
wat er zou gebeuren als een grote rederij 
zoals de zijne 'gedwongen' zou worden alle 
nieuwbouw voortaan in het buitenland te 
bestellen, of, wat nog erger was, voor haar 
schepen een andere dan de Nederlandse 
vlag te zoeken. Zo'n dreigement zal vooral

moeten worden vertaald als een gebeurte
nis op een wat langere termijn; immers 
Nedlloyd heeft zojuist een groot deel van de 
investeringsbehoeften gedekt en het zal 
dus nog wel even duren voordat er weer op 
ruime schaal zal worden besteld. 
Bovendien was zij, zelfs nu de investe
ringspremies nog van kracht waren, niet 
wars van het bestellen in het buitenland, 
zoals blijkt uit de aanzienlijke contracten 
met Japanse werven (om van de Bulgaarse 
nog maar te zwijgen).
En eer de naam Rotterdam als thuishaven 
van de schepen zal worden uitgewist om 
plaats te maken voor Curagao, of wellicht 
zelfs Monrovia, zullen er ook nog wel wat 
maanden voorbij zijn gegaan.
Niettemin, Ruys uitte geen loze waarschu
wing. En tenslotte zijn er ook andere Neder
landse rederijen, die misschien al eerder 
aan investeren toe zijn, maar dat nu niet 
meer aandurven. Terloops zij hier opge
merkt, dat daartoe dan niet Smit Internatio
nale behoort, die zojuist een vlootvernieu- 
wings- en uitbreidingsprogramma heeft 
aangekondigd, ter waarde van naar schat
ting ƒ 192 miljoen, waarvan alle opdrach
ten, met slechts één enkele uitzondering, in 
Nederland zijn of worden geplaatst.
Maar we moeten verder kijken dan 1983, 
waarin de werven nog wel met de lopende 
bestellingen bezig zullen zijn.
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Aan de horizon staan de verdere jaren van 
het negende en tiende decennium van de
ze eeuw, en het behoort nog altijd tot goed 
regeren wanneer er ruim vooruit wordt ge
keken. De vrees dat onze regeerders dat 
ten aanzien van de koopvaardij en de 
scheepsbouw niet voldoende beseffen, 
houdt de bedrijfstakken in zijn beklemming. 
Want, luister, er zijn echo’s. In het noorden 
onhult een reder, een directielid van Hol- 
werda uit Heerenveen, dat een belangrijke 
order voor een aantal containerschepen, 
deels uit buitenlandse, deels uit nationale 
bron, afhankelijk wordt gesteld van het 
doorgaan van de investeringsregeling 
In het onderhavige geval is er sprake van 
een joint-venture tussen een Nederlands 
bedrijf en een agglomeratie van buiten
lands kapitaal, belichaamd in de CIF 
Groep, die belangrijke stekken heeft uit
staan in de vaart op het Midden-Oosten, 
Gebaseerd op een eerdere samenwerking 
is tenslotte de figuur gegroeid, waarbij de 
buitenlanders samen met hun Nederland
se partners een schip (of schepen) gaan 
inzetten, en dat is er dus een duidelijk be
wijs van, dat een dergelijke connectie, 
waarbij de tonnage onder Nederlandse 
vlag komt en van een Nederlandse beman
ning gebruik zal worden gemaakt, voor bui
tenlanders aantrekkelijk is.
Het zou van een bijzonder onoordeelkun
dig beleid getuigen als een dergelijke aan
trekkelijkheid door het onthouden van fi
nanciële hulp ongedaan wordt gemaakt. 
Het is daarom dan ook te hopen, dat de 
Nederlandse regering de zucht tot bezuini
gen in die geest zal weten te beteugelen, 
dat er geen bedrijfstakken door worden

B. E. Ruys: Dwing ons niet naar het buiten
land te gaan.....

getroffen die Nederland in de wereld draai
ende moeten houden. Men gaat niet probe
ren om de kosten in de hand te houden door 
een van de vier poten van de stoel waarop 
men is gezeten door te zagen!
De met de nationale scheepvaart zo nauw 
verbonden scheepsbouw zou er dan ook 
de volle ellende van moeten trotseren. 
Daar kunnen we vooral niet aan beginnen, 
nu er tijdens de eerste periode van de 
algemene crisis al zoveel werven zijn ver
dwenen of gekortwiekt (teneinde de sterke
re bedrijven meer overlevenskansen te 
geven).

In een toelichting op het jaarverslag van de 
CEBOSINE verklaarde de zeker niet van 
realiteitszin gespeende voorzitter De 
Jooden, dat er misschien nog meer van de 
bedrijfstak zal moeten worden gecou
peerd. Een omineus geluid, anders dan uit 
vorige publikaties of verklaringen van de 
CEBOSINE naar voren komt, maar wel 
geënt op hetgeen er in de wereld gebeurt.

Japan, aldus de teneur van De Joodens 
betoog, is handiger, en misschien wel moe
diger geweest dan het westen. Er is daar 
meer besnoeid, maar het gevolg is dat het 
aanbod in beter evenwicht staat tot de 
vraag, op grond waarvan de Japanse 
scheepsbouwers weer volop hun best kun
nen doen om de Westeuropese markt te 
penetreren met goedkopere aanbie
dingen.
Moet, zo vragen wij ons af, dit proces be
spoedigd worden doordat de regering blijft 
aanhikken tegen de verdere verstrekking 
van de premies? Kun je verwachten beter 
adem te halen als je een gezonde long laat 
weghalen? Dacht men in Den Haag dan 
werkelijk dat de reders na zes jaar staats
hulp zo ver zijn opgekikkerd, dat ze weer op 
eigen benen kunnen staan? Okee, wordt 
daar gezegd, er moet dit jaar nog over deze 
zaak worden gesproken en laten ze daar
om niet ongeduldig worden. Maar het gaat 
om iets waarover zo snel mogelijk zeker
heid moet worden gegeven, dat is men aan 
de bedrijfstakken verplicht. Zij immers heb
ben wel geleerd hoe onontbeerlijk het voor 
de goede bedrijfsvoering is om vooruit te 
kijken!

De J.

PIPELAYING BENEATH THE SEA

This huge pipe-laying vehicle, capable of 
crawling across the sea bed in depths down 
to 185 m, will be remotely controlled from a 
surface vessel through an umbilical when it 
lays and buries a series of oil pipelines in 
the North Sea later this year.
The tracked vehicle, seen here during a dry 
land demonstration, will be used in the 
Magnus Field to bury pipes from seven 
satellite wells to the central collection point 
on the main Magnus platform. The pipes 
will have 45 cm of cover to protect them 
from anchor wires and fishing activities, 
and for heat retention which helps the flow 
line in the pipes.
With the operator in a surface vessel, the 
tractor is controlled through the umbilical 
and sees' using six TV cameras, each 
relaying to a screen in the control cabin. In 
addition to the cameras the vehicle is 
equipped with various manipulative devi
ces and a crane arm.
Developed jointly by BP and UDI (Under

water Diving and Inspection), the vehicle 
will start work later this year when the main 
Magnus platform is floated out to the North

Sea. Magnus, due to come 'on stream’ in 
1983, will eventually produce about six per 
cent of Britain’s current oil output.



m.s. Waterpeil

Op 2 april j.l. werd het meetvaartuig Wafer- 
peil na een geslaagde proefvaart door de 
Jachtwerf Bloemsma te Makkum overge
dragen aan Wagenborg Scheepvaart B.V. 
te Delfzijl.
Het m.s. Waterpeil is speciaal ontworpen 
voor peil- en meetwerkzaamheden in on
diepe wateren langs de kust, op de Wad
denzee, rivieren en zeegaten. Het schip 
heeft daartoe een zeer speciale onderwa- 
tervorm, waardoor het in ondiep water kan 
werken (zie fig. 1). Het algemeen plan is in 
fig. 2 weergegeven.

Technische gegevens:
Lengte o.a. 19,08 m; lengte l.l. 18,10 m; 
breedte o.a. 5,80 m; breedte op spt. 5,58 m; 
holte 1,79 m; diepgang ca. 0,55 m; kruip- 
hoogte ca. 5,00 m en snelheid ca. 11 mijl. 
Voortstuwing: 2 x 'Scania', type D 8-6 cil. - n 
= 1800 - cont. vermogen 120 pk. Keerkop- 
peling 'Twin Disc' model MG 50 G. Reduc
tie 2 :1 .2  Schroeven 'Van Voorden’, diam. 
500 mm, 4 bladen - 1 rechts - 1 links 
draaiend.
Hulpvermogen: Valmet/dieselmotor, type 
310B - 3 cil. - 35 pk - n =  1500. Generator 
'Indar', type 200 L - 220/380 V - 50 HZ - 28 
KVA.
Het schip is uitgerust met een hydraulisch 
gedreven boegschroef met een stuwdruk 
van 1200 kg/m2. Voorts is op het achterdek 
een hydraulische dekkraan met een hijs
vermogen van 1250 kg op 3,20 m opge
steld.

De elektronische uitrusting bestaat uit een 
Furuno radar, type FR. 1011 N, een mari
foon installatie, terwijl diverse aansluitin
gen voor meet- en plaatsbepalingsappara- 
tuur met de daarbij behorende rekenma

chines zijn aangebracht.
Aan boord is ruime accommodatie aanwe
zig voor 4 personen.

P.A.L.



Fig. 2 Algemeen plan. 
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Scheepsbouw in de Chinese Volksrepubliek

door Dr. Ir. K. J. Saurwalt

Tewaterlating van de 16.000 tdw. bulkcarrier 'Luban' bij de Jiangnan werf te Shanghai

Goed voorbeeld doet goed volgen
Nu Japan meer dan de helft van de wereld- 
scheepsbouw aan zich heeft getrokken en 
Zuid-Korea met succes het Japanse voor
beeld heeft nagevolgd, tracht ook de Volks
republiek China door uitbreiding en moder
nisering van zijn scheepsbouwindustrie 
een flink deel van de wereldscheepsnieuw- 
bouwmarkt te veroveren. Men verkeert 
daarvoor in een goede uitgangspositie om
dat men met goedkope arbeidskrachten 
kan werken.
Er is zo'n groot arbeidspotentieel beschik
baar, dat men voor 38 a44 dollar per maand 
over een redelijk geschoolde werknemer 
kan beschikken. Men behoeft bovendien 
de scheepsbouw niet van het begin af op te 
bouwen, omdat het land nu reeds over zo n 
200 scheepswerven beschikt waar zo’n
250.000 werknemers, waarvan er rond de
30.000 goed geschoold zijn, werken. Dat 
ligt ook wel erg voor de hand in een land 
dat rond de 800 miljoen inwoners en een 
kustlijn van meerdan 2000 km lengte heeft. 
Hoewel men opgeeft dat de totale scheeps- 
bouwcapaciteit 800.000 ton dwt bedraagt, 
leverde men over drie kwartalen van 1981 
ongeveer 30.000 brt aan scheepsruimte 
op. Wanneer men de gepubliceerde pro- 
duktiecijfers neemt en er rekening mee 
houdt dat de produktie toeneemt, kan men 
voor dit jaar een produktie van rond de
50.000 brt verwachten. Het verschil tussen 
de hoge waarde van de scheepsbouwca- 
paciteit en de veel lager liggende waarde 
van de produktie zal gezocht moeten wor
den in het feit dat men in de Volksrepubliek 
van mening is dat Taiwan ook tot China 
behoort en dat daarom de produktie van 
Taiwan meegerekend dient te worden.
Na de wijziging van de buitenlandse poli
tiek heeft men in korte tijd een grote koop
vaardijvloot opgebouwd; een vloot die nu 
reeds 7,5 miljoen brt groot is en daardoor 
groter dan de Nederlandse koopvaardij
vloot van 5,5 miljoen brt. Deze nieuwe Chi
nese koopvaardijvloot bestaat voor een 
groot deel uit voor zeer lage prijzen aange
kochte tweedehands schepen, die in de 
nabije toekomst nog al wat onderhoud zul
len vergen. Vandaar dat men vastbesloten 
is zowel de scheepsnieuwbouwcapaciteit 
als de reparatiecapaciteit van de Chinese 
werven te vergroten.

Samenwerking
Wanneer men de zeer ambitieuze plannen 
in een vrij korte tijd, namelijk voor het jaar 
2000, wenst te realiseren is samenwerking 
met andere landen noodzakelijk. Men heeft 
dat in China ook ingezien en zich niet tever

geefs tot de grote Japanse werven ge
wend. Er is dan ook samenwerking tussen 
een aantal Japanse werven en de grootste 
Chinese werven tot stand gekomen. Zo 
werkt de grote Jiangnan werf te Shanghai 
samen met de Japanse Concerns Mitsu
bishi Heavy Industries en Ishikawajima- 
Harima Heavy Industries. China’s aller
grootste werf te Dalian werkt samen met 
Hitachi Zosen en een andere werf met Mit
sui Shipbuilding & Engineering.
Ook met de Engelse consultant A & P 
Appledore’ is samenwerking ontstaan met 
het oog op de noodzakelijk in te voeren 
moderne produktietechnieken. Zo stelde 
dit Engelse bureau de plannen op voor de 
noodzakelijke modernisering van de werf 
te Guanzhou. Over het algemeen zijn de 
Japanse bedrijven tot de conclusie geko
men dat op technologisch gebied de Chine
se bedrijven beslist niet achter zijn, maar

dat bepaalde belangrijke facetten hier en 
daar gewoon ontbreken zoals, b.v. de toe
passing van de computersystemen tijdens 
de ontwerpfase en tijdens de bouw.

Organisatie
De organisatie waarin de Chinese werven 
met elkaar samenwerken is niet geheel 
doorzichtig, maar er zijn wel enige hoofdlij
nen aan te geven. De overkoepelende or
ganisatie van een 18 tal werven, waarvan 
het merendeel nieuwbouwwerven zijn, 
vormt het zesde Ministerie van Machine
bouw. Het Ministerie van Verbindingen, dat 
verantwoordelijk is voor het maritiem trans
port en de maritieme verbindingen, beheert 
een 32 tal andere werven die zich hoofdza
kelijk met reparatiewerkzaamheden bezig 
houden. Voor de export van scheepsruimte 
en voor het verrichten van reparatiewerk 
aan buitenlandse schepen treden drie or-



De eerste in China gebouwde Sulzer dieselmotor type 6RND8M wordt aan boord van de 
bulkcarrier 'Zhang Heng', een zusterschip van de 'Lubangehesen.

ganisties onder leiding van beide ministe
ries op,
De drie organisaties zijn:
-  China Corporation of the Shipbuilding 
industry, CCSI;
-  China Marine Industry Corporation, CHI- 
MIC ook wel CMIC;
-  China National Machinery Import and 
Export Corporation.
Over wie wat beheert is geen eenduidige 
aanwijzing te geven, maar wel is duidelijk 
dat de CHIMIC de meeste reparatieactivi- 
teiten en de CCSI de nieuwbouwactivitei- 
ten coördineert.

Niet te onderschatten concurrenten
Rond het jaar 2000 verwacht men over een 
moderne grote scheepsbouwindustrie te 
kunnen beschikken. Vandaar dat men vele 
toekomstige werknemers in het buitenland 
scheepsbouwkunde laat studeren, o.a. 
aan de Technische Hogeschool te Delft. Bij 
alle contracten die door Chinese werven 
met het buitenland worden afgesloten, or
ganiseert men het zo dat kennis op het 
vakgebied wordt verworven. Men richt zich 
niet alleen op de bouw van eenvoudige 
schepen, maar ook op de bouw van gea
vanceerde eenheden. Zo heeft men nu 
reeds booreilanden, sleepboten, boorplat- 
forms en hovercrafts in aanbouw. Dat de 
kwaliteit die geleverd wordt niet slecht is, 
blijkt uit het feit dat men orders van bedrij
ven uit de Verenigde Staten, Italië, West- 
Duitsland en Hongkong weet te boeken. 
Om snel vooruit te komen tracht men 
steeds 'samen te werken met grote goede 
buitenlandse bedrijven, waarvoor Japan
se, Engelse en Westduitse bedrijven wor
den benaderd. Reeds nu, tijdens de op
bouw en de uitbreidingsfase, vormen de 
Chinese werven concurrenten die men 
zelfs in West-Europa niet moet vergeten. 
Zo hebben niet al te lang geleden een 
aantal Westduitse, Belgische en Neder
landse reders duwbakken voor de Rijn
vaart in China besteld. Ondanks de extra 
transportkosten van China naar Europa 
kosten deze bakken 20% minder dan wan
neer men de opdracht aan een West Euro
pees bedrijf had verleend.

De drie grote werven
De drie grote werven van China zijn de 
onder het Zesde Ministerie vallende Dailan 
en Jiangnan werven en de onder het Minis
terie van Verbindingen vallende Shanghai 
scheepswerf.
De Dalian werf aan de Bohaybaai is Chi- 
na’s grootste werf. De werf bestaat al lan
ger dan 80 jaar en beschikt, op een terrein 
van een miljoen vierkante meter, over 4 
hellingen en 2 dokken. Het grootste schip 
dat men kan bouwen meet 150.000 dwt en 
men kan schepen tot eenzelfde grootte 
dokken. Totaal werken er 16.000 werkne
mers bij deze werf die zelf ook dieselmoto
ren, ankerkettingen, afsluiters en scheeps
schroeven vervaardigt. De aandacht gaat

vooral uit naar de bouw van bulkcarriers, 
maar zoals alle Chinese werven bouwt 
men van alles en nog wat, o.a. onderzee
boten.

De Jiangnan werf te Shanghai aan de Hu- 
angpu rivier is waarschijnlijk China's oud
ste grote werf. Men heeft 14.000 werkne
mers in dienst en men beschikt over 7 
hellingen en 3 dokken. Recent werden 
twee hellingen samengevoegd en werd 
een nieuw dok aangelegd, waardoor het nu 
mogelijk geworden is bulkcarriers tot
60.000 dwt te bouwen en te dokken. 
Terwijl bij de voorgaande werven het 
zwaartepunt van de produktie nieuwbouw 
betreft, lag tot voor kort bij de Shanghai 
werf, aan de oever van de Huangpu rivier 
het zwaartepunt op scheepsreparatie. 
Daar komt duidelijk verandering in, zoals 
blijkt uit de aankoop van een 190 meter 
lange panelenstraat. Deze in 1900 gestich
te werf, beschikt over 2 hellingen en 3 
dokken en richt zich wat de nieuwbouw 
betreft op schepen van 30 è 35 duizend ton 
dwt. Het is de belangrijkste werf van het 
Ministerie van verbindingen, vandaar dat 
men een uitbreiding van het bedrijf met een 
containerfabriek met een capaciteit van 
6000 containers per jaar aan het voorberei
den is. Zoals de andere grote werven ver
vaardigt men zelf allerlei scheepsinstalla- 
ties en uitrustingsstukken. Zo werd begin 
van dit jaar de eerste in China gebouwde 
Sulzer dieselmotor van 10.000 pk op het 
eerste schip van een viertal in opdracht 
zijnde 16.000 dwt bulkcarriers geplaatst.

Er valt nog wel wat te verbeteren
Eeuwenlang meende de Chinese bureau
cratie, geschoold in de leer van Confucius, 
dat China het middelpunt van het heelal 
vormde en dat men daarom geen zee
scheepvaart nodig zou hebben. Anderen in 
de wereld zouden vanzelf wel naar het

middelpunt van het heelal komen varen. Nu 
men over de zeevaart beslist andere 
ideeën heeft gekregen en men scheeps
bouw en scheepvaart snel opbouwt, zijn er 
nu toch ook nog wel problemen, die men in 
het verleden ook al kende. Zo is de bureau
cratische inslag nog niet verdwenen wat tot 
uiting komt in de lange levertijden die men, 
gezien de recente ervaringen, wel gedwon
gen is aan te bieden. Daarnaast heeft men 
problemen met de toelevering van allerlei 
goederen. China is nu eenmaal een groot 
land waarin communicatie en vervoer tijd 
vergen. Vandaar dat de meeste werven al 
door de eeuwen heen trachten alle beno
digde uitrustingsstukken zelf te maken, ja 
zelfs tot de reddingsboten toe.

Een ander probleem is dat de werven zelf 
niet kunnen besluiten wat ze gaan bouwen. 
De centrale overheid regelt de produktie 
grotendeels van boven af. maar er ont
breekt een centrale planning op lange ter
mijn. Gezien deze voor elke afzonderlijke 
werf onoverzichtelijke situatie komt er van 
specialisatie van werven op bepaalde 
scheepstypen maar weinig terecht.
Ook is de verhouding tussen de beide mi
nisteries ondoorzichtig en beschikt men 
niet over een duidelijk kredietverlenende 
instantie. Veelal vragen de werven promp
te betaling in cash. De mate van bevoegd
heid om zelf betalingen aan buitenlandse 
onderleveranciers te doen is voor verschil
lende werven ongelijk. Enkele werven kun
nen vrij zelfstandig handelen, anderen 
hebben geen directe mogelijkheden tot be
taling.
Kortom er valt nog veel te stroomlijnen. 
Zeker is dat dit zeer nationalistisch inge
stelde en vlijtige volk binnen een tiental 
jaren een scheepsbouwindustrie zal weten 
op te bouwen, die minstens 10% van de 
wereldproduktie voor zijn rekening zal kun
nen nemen.
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CEBOSINE

Het Cebosine Jaarverslag over 1981

Nederlandse scheepsbouwindustrie 
nog lang niet in rustig vaarwater
Voor de Nederlandse scheepsbouwindus
trie was 1981 een vrij redelijk jaar maar toch 
heeft het verwachte herstel niet doorgezet. 
Dat is de conclusie van CEBOSINE, neer- 
geiegd in het op 22 juni 1982 verschenen 
jaarverslag.
De optimistische geluiden, die in de loop 
van 1981 te horen waren, zijn weer wat 
afgezwakt. Toch groeide in het verslagjaar 
de orderportefeuille voor nieuwbouw licht, 
steeg de omzet van de reparatiewerven en 
was ook de opgeleverde tonnage, in verge
lijking met 1980, iets hoger.
De waarde van de orderporteuille steeg in 
1981 tot 2.330 miljoen gulden- tegen 1.550 
miljoen gulden in het jaar daarvoor -  maar 
het aandeel dat voor buitenlandse reke
ning werd gecontracteerd, daalde van 750 
tot 660 miljoen gulden.
CEBOSINE leidt hieruit af dat er nog altijd 
geen sprake is van een internationale ople
ving van de scheepsbouwindustrie. Op 
grond van protectionistische maatregelen 
bestellen reders steeds meer bij hun natio
nale werven.
De totale omzet van de Nederlandse 
scheepsbouw en -reparatie sector steeg in 
1981 met 1.221 miljoen gulden ten opzich
te van het jaar daarvoor. Het rendement in 
de scheepsreparatie sector was belangrijk 
beter. Het internationale prijspeil stijgt licht 
maar blijft over het algemeen onbevredi
gend laag. De concurrentiepositie van de 
reparatiewerven vertoonde een licht her
stel maar de verwachtingen voor het nu 
lopende jaar zijn opdit punt niet erg optimis
tisch.

Eerste fase herstructureringsproces 
beëindigd
De eerste fase van het in 1977 gestarte 
Beleidsplan werd in 1981 afgesloten. Om
dat het doel van dit plan, gericht op een 
zodanige reconstructie van de Nederland
se scheepsbouwindustrie dat zij weer een 
vooraanstaande plaats in de internationale 
scheepsbouwwereld zou kunnen inne
men, nog niet werd bereikt werden op 21 
mei 1981 door de Beleidscommissie een 
aantal aanbevelingen voor een tweede fa
se aan de ministers van Economiscne- en 
Sociale Zaken voorgelegd. Op 31 decem
ber 1981 werd hierover overeenstemming 
bereikt. »
Gedurende de eerste fase van het her
structureringsproces daalde de nieuw- 
bouwproduktie van 598.160 gecompen
seerde BRT (1.070.800 BRT) tot 255.275

gecompenseerde BRT (144.150 BRT). 
Zeven scheepswerven werden geheel ge
sloten en bij een groot aantal ging de nieuw- 
bouwafdeling dicht. Voor een gedeelte kon 
compensatie gevonden worden in de bouw 
van marineschepen, offshore-installaties, 
afzonderlijke secties, binnenvaartschepen 
en reparatiewerkzaamheden.
In deze periode werd de bouw van zeer 
grote schepen en offshore-installaties defi
nitief beëindigd door het niet oprichten van 
de R.O.S. Het totale werknemersbestand 
van werven die zeeschepen bouwen, daal
de in de periode 1975 -  1981 met 58%. 
Door de overheid werd tijdens het herstruc
tureringsproces twee miljard gulden aan 
steun verleend. Dit bedrag werd aange
wend voor verliesparticipatie op orders, 
rentesubsidies, financiële injecties in de 
grootste scheepsbouwconcerns, investe
ringssubsidies en subsidies in het kader 
van het sociale plan.

De tweede fase van het herstructure
ringsproces
Op 31 december 1981 liet het kabinet aan 
de Tweede Kamer der Staten Generaal

weten dat het in grote lijnen de eerder dat 
jaar door de Beleidscommissie ingediende 
aanbevelingen voor een tweede fase, kon 
onderschrijven. Het in de loop van 1980 
ingevoerde systeem van generieke steun 
wordt voortgezet. In plaats van het aanvan
kelijk toegepaste systeem van verliesparti
cipatie kunnen scheepswerven voortaan 
een subsidie van 5 tot 15% ontvangen wan
neer met de voor de bouw van zeeschepen 
af te sluiten contracten bedragen van 5 tot 
30 miljoen gulden per schip gemoeid zijn. 
Deze vorm van steunverlening wordt in 
scheepsbouwkringen als meer effectief 
beschouwd in de moordende strijd van in
ternationale concurrentie. Ook in deze 
tweede fase worden werven die kleine 
schepen bouwen, althans beneden de prijs 
van 5 miljoen gulden en reparatiewerven 
van subsidies uitgesloten. In deze kringen 
wordt nu gevreesd voor he't uitstralingsef
fect van gesubsidieerde werven die zich op 
het terrein van de ongesubsidieerde pro- 
duktie (gaan) bewegen.
Had de Beleidscommissie aan het kabinet 
voorgesteld om in de tweede fase, 1981 -  
1985, de overheidssteun jaarlijks met 25%

Ontwikkelingen in cijfers

Orderporteuille voor zeegaande schepen met eigen voortstuwing, groter dan 500 BRT, 
(uitgezonderd marinevaartuigen);

per 31 dec. aantal BRT Gecompenseerde BRT
1977 104 524.713 736.819
1978 87 322.871 539.679
1979 85 212.913 381.586
1980 94 286.746 420.804
1981 117 347.000 524.895

ale omzet Nederlandse scheepsbouw en -reparatie

totaal waarvan
per 31 dec. in milj. gld. omzet reparatie

1977 4.990 1.026
1978 4.180 875
1979 3.979 835
1980 4.262 895
1981 5.483 1.100

1 werknemersbestand in de Nederlandse scheepsbouw

waarvan werkzaam
per 31 dec. totaal in reparatie sector

1977 43.200 12.500
1978 39.000 11.800
1979 35.800 11.500
1980 34.400 11.500
1981 35.100 11.600



8 specialismen in één hand
a/s atlas -denmark

zoetwaterbereiders 
waterbehandelingsinstallaties 
sewage installaties 
verbrandingsovens

the waiter kidde co. ltd.
brandblusinstallaties(halon-C02)
detectiesystemen

a/s thomas ths. sabroe & co.
ladingkoelinstallaties
proviandkoelinstallaties
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compair industrial (reavell) ltd.
luchtcompressoren
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construction of:
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Matex konstrueert, produceert en 
monteert de meest bijzondere 

deurkonstrukties
Vraag vrijblijvend om advies.

mcitex IL-J Li
Matex deuren b.V. Vonderweg 9, 7468 De Enter (Ov.)
m a i« A W U IC I I  W .I. teL 05478-2261 - telex: 72215.

Matex maakt en monteert industriedeuren
roldeuren -  schuifdeuren -  overheaddeuren -  harmonicadeuren 

Matex maakt ook zeer grote deuren:

roldeur van 27,3 meter b reed  en 
17 m eter hoog bij 
BV. Scheepswerf- en M achine
fabriek d e  M erwede te 
Hardinxveld-Giessendam

schuifdeur van 40 meter b reed  en 
10 m eter hoog bij Nieuwe 
Noordnederlandse Scheepsw erven te 
Groningen

roldeur van 18 m eter b reed  en 18 meter 
hoog met kraanbaankleppen zonder 
stormsteun bij Scheepswerf 
Jac. den Breejen & Zn. te Hardinxveld- 
Giessendam

Hydr«u£«kvoor nu
straksen Milieuvriendelijke pompen, 

fabrikaat Voilh/Eckerle.
Erkend door de Nederlandse 
industrie vanwege het zeer lage 
geluidsniveau en het hoge 
volumetrische- en mechanische 
rendement.
-  werkdruk tot 300 bar
-  slagvolumina van 3,5 tot 

125 cm3

K&L uw partner bij:
•  hydraulische aandrijvingen
•  elektrisch/elektronische 

besturingen
•  elektronische regelingen
•  automatisering.

Uitgebreide informatie wordt u 
gaarne mondeling of schriftelijk 
verstrekt.

KOPPCn & (ETHEiYl
Industrieterrein Zuid /  Mercuriusweg 4, 2741 TA Waddinxveen 
Postbus 98, 2740 AB Waddinxveen 
Telefoon (01828) 2266' /  Telex 20777 kolet nl

NV Industrie- en Handelsmaatschappij



Ie verminderen om tenslotte in 1985 de 
subsidie definitief als geëindigd te be
schouwen, het kabinet gaf de voorkeur aan 
sterkere afbouwpercentages, resp. 20, 45, 
70 en 80%.
Deze versnelde afbouw wordt door CEBO- 
SINE met ongerustheid tegemoet gezien. 
Ook het besluit van het kabinet om bij de 
jaarlijks te verlenen steun, gebaseerd op 
het bedrag dat in 1980 hiervoor ter beschik
king werd gesteld, geen rekening te hou
den met de inflatie en met eventueel omzet- 
herstel van de werven, wordt door CEBO- 
SINE in hoge mate betreurd.

Rentesubsidie ontoereikend
In vergelijking met de vaak veel gunstiger 
aanbiedingen van het buitenland blijkt de 
nog altijd op 2% gemaximaliseerde rente
subsidie een beletsel voor de Nederlandse 
werven om met succes de concurrentie
strijd aan te gaan. Dit niveau brengt de 
huidige marktrente allerminst in de nabij
heid van de OECD understanding rente 
van 8%. Daar komt dan nog bij dat geen 
beroep op het Matching Fund gedaan kan 
worden wanneer van de rentesubsidie-re- 
geling gebruik wordt gemaakt.
Een verhoging van de rentesubsidie is dan 
ook een absolute voorwaarde voor een 
verder herstel vooral voor de werven die in 
het geheel niet voor generieke steun in 
aanmerking komen. CEBOSINE stelt dat 
een deel-financiering tegen zachte voor
waarden mogelijk verlichting zou kunnen 
brengen.

Toekomstige ontwikkelingen in de 
scheepsbouwindustrie ongunstiger
In zijn jaarrede zei de nieuwe CEBOSINE 
voorzitter, ir. T. P. de Jooden, onder meer:

'De hardnekkige wereldwijde recessie, die 
gepaard gaat met dalend olieverbruik en 
dienovereenkomstig olietransport, door
kruist de voorzichtig optimistische ver
wachtingen die in de loop van 1981 zijn 
geuit.
De vraag naar nieuwe schepen stagneert 
en de druk op de markt voor schepen waar 
nog wel vraag naar is, neemt sterk toe. 
Inmiddels is er eveneens een kettingreac
tie ontstaan die zich uitstrekt tot het gebied 
waarop de sterk gespecialiseerde werven 
zich bewegen (baggervaartuigen, marine
schepen, binnenvaartschepen, enz.).

Bovendien heeft de Westeuropese 
scheepsbouwindustrie te maken met ster
ke concurrentie, vooral uit Zuid Korea, 
waar offertes worden aangeboden die tot 
ruim 30% lager zijn dan die van de Westeu
ropese scheepsbouwindustrie.
De verwachtingen voor de Nederlandse 
scheepsbouw- en reparatie industrie zijn 
voor de periode 1983 -  1990 weinig hoop
vol; toch is deze tak van industrie voor ons 
land van onmisbare betekenis. De bij ons 
land passende maritieme industrie, die in
ternationaal op een zeer hoog technisch 
niveau staat, kan niet gemist worden in een 
land dat door zijn geografische ligging zo 
afhankelijk is van het gebruik van interna
tionale waterwegen.

Bovendien is de werkgelegenheid in deze 
tak van industrie, ondanks het feit dat deze 
praktisch werd gehalveerd in de periode 
1975 -  1981, van het grootste belang. Mo
menteel geeft de scheepsbouwindustrie 
werk aan ruim 35.000 man, terwijl in de 
toeleveringsindustrie een veelvoud van dit 
aantal werkzaam is.

Teneinde de nu geherstructureerde 
scheepsbouwindustrie voldoende kansen 
te geven haar plaats te behouden, is het 
bovenal noodzakelijk de kostprijs van haar 
produkten te verlagen. Dat kan gebeuren 
door onder meer het investeren in nieuwe 
produktie-faciliteiten, waardoor efficiënter 
gewerkt kan worden en de arbeidsomstan
digheden verbeteren, door innovatie en 
specialisatie, door het verhogen van de 
motivatie van de werknemers en het terug
dringen van ziekteverzuim.
Wie aan kostprijsverlaging niet meedoet, 
verspeelt daarmee het morele recht op 
steunverlening met geld van de gemeen
schap.
Een verdeling van het beschikbare werk 
door arbeidstijdverkorting is een goede 
zaak, maar daarbij moet de bereidheid 
aanwezig zijn om de financiële consequen
ties hiervan te accepteren.
Het is overigens niet voldoende de nood
zaak van een verhoogde exportinspanning 
vast te stellen, zonder dat de overheid de 
daarvoor benodigde financieringssteun ter 
beschikking stelt.
Nieuwe wegen worden met aarzeling en 
omzichtigheid betreden, terwijl het concur
rerende buitenland op dit moment ons al 
ver vooruit is. De aanpak van de gemengde 
kredieten is hiervan een duidelijk voor
beeld: de fondsen zijn te klein, de besluit
vorming te traag en de criteria waaronder 
zij gegeven worden, onduidelijk. Een goed 
beleid t.a.v. exportfinanciering is het goed
koopste en meest effectieve banenplan dat 
men zich kan wensen.’

Toekomstige voorschriften voor brandbescherming aan boord 
van vrachtschepen

door: ir. A. van der Wouden*

INLEIDING
De Algemene vergadering van de Inter
governmental Maritime Consultative Orga
nization (IMCO) nam tijdens haar 9e verga
dering de Resolutie A. 327 (IX) aan welke 
een aanbeveling inhield betreffende 
brandbescherming aan boord van vracht
schepen. Tijdens de 45e vergadering van 
de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) 
van IMCO in november 1981 werd besloten 
om, onder meer, de voorschriften van Re
solutie A. 327 (IX), alsmede een tweetal, 
inmiddels door de IMCO Sub-Committee 
on Fire Protection daarop ontwikkelde aan
vullingen op te nemen in de eerste set van 
amendementen op het Internationale Ver
drag voor de Beveiliging van Mensenle
vens op Zee, 1974 (SOLAS 1974).

De voorschriften voor de brandbescher
ming aan boord van vrachtschepen vol
gens de hiervoor genoemde resolutie en de 
aanvullingen daarop verschillen in bedui
dende mate van de huidige voorschriften 
terzake voor vrachtschepen zoals deze zijn 
opgenomen in deel D van bijlage IV van het 
Schepenbesluit 1965. Laatstgenoemde 
voorschriften zijn gebaseerd op het huidige 
deel D van hoofdstuk II-2 van SOLAS1974. 
Naar verwachting zal de genoemde eerste 
set van amendementen op SOLAS 1974 
per 1 september 1984 van kracht worden. 
Inmiddels is bij het Directoraat-Generaal 
Scheepvaart en Maritieme Zaken een Be
kendmaking aan de Scheepvaart in voor
bereiding waarvan de inhoud overeenkomt 
met die van Resolutie A. 327 (IX) en de

genoemde eerste aanvulling daarop. 
Gezien de reeds vermelde beduidend an
dere aard van deze voorschriften in verge
lijking met de huidige, is voor deze bekend
making gekozen voor een aanbevelende 
aard. Zij is mede bedoeld om in de resteren
de periode tot 1 september 1984 een pro
ces van aanpassing op gang te brengen 
respectievelijk te versnellen.

Principes
De algemene principes welke aan de voor
schriften van Resolutie A. 327 (IX) ten 
grondslag liggen zijn:
a. afscheiding van de ruimten voor accom-

* Directoraat-Generaal Scheepvaart en Mari
tieme Zaken.



modatie van de rest van het schip door 
schotten die mechanische en thermische 
weerstand bieden (brandschotten);
b. bescherming van de vluchtwegen;
c. vroegtijdige ontdekking, beperking of 
blussing in een ruimte waar brand is ont
staan; en
d. beperkt gebruik van brandbare materi
alen.

CONSTRUCTIE VAN DE 
ACCOMMODATIE 

Algemeen
In tegenstelling tot de huidige voorschriften 
voor de constructieve brandbescherming 
van vrachtschepen welke van kracht zijn 
vanaf 4000 brt, gelden de voorschriften 
terzake in de Resolutie A. 327 (IX) en de 
aanvullingen daarop vanaf de ondergrens 
van SOLAS 1974 voor vrachtschepen t.w. 
vanaf 500 brt.

Methoden van constructie
Voor de constructie van de accommodatie 
zijn een drietal methoden gegeven waaruit, 
al naar gelang van de omstandigheden en 
mogelijke voorkeur, één gekozen kan wor
den. Elk van deze drie methoden wordt 
geacht een zelfde veiligheidsniveau te ge
ven. De drie methoden zijn, elk op hun 
wijze, een uitwerking van de hiervoor ge
noemde algemene principes c. en d.

Methode I C -  Het aanbrengen van schei- 
dingsschotten van klasse 'B' of C’ van 
onbrandbare kwaliteit, in het algemeen 
zonder dat daarbij een brandontdekkings 
of sprinklerinstallatie in de ruimten voor 
accommodatie en de dienstruimten is aan
gebracht;

Methode II C -  Hef installeren van een 
automatische sprinkler- en brandalarm in
stallatie voor het ontdekken en blussen van 
brand in alle ruimten waarin het ontstaan 
van een brand kan worden verwacht, in het 
algemeen zonder beperkingen ten aanzien 
van het type der scheidingsschotten; of 
Methode III C -  Het installeren van een 
automatische brandalarm- en brandont- 
dekkingsinstallatie in alle ruimten waarin 
het ontstaan van een brand kan worden 
verwacht, in het algemeen zonder beper
kingen ten aanzien van het type der schei
dingsschotten, met dien verstande dat het 
oppervlak van enige ruimte of ruimten voor 
accommodatie die door een schot van klas
se 'A’ of 'B' worden begrensd, in geen geval 
meer dan 50 vierkante meter mag bedra
gen. In het geval van ruimten voor alge
meen gebruik kan evenwel worden over
wogen een groter oppervlak toe te staan.

Verder bevatten de voorschriften een aan
tal elementen welke voor alle drie metho
den gelden, te weten: 
in verband met basisprincipe a.:
-  Scheidingswanden tussen machineka

mers en accommodatie moeten van klasse 
'A' zijn.
-  Scheidingswanden tussen laadruimen 
en accommodatie respectievelijk machi
nekamer moeten van klasse A' zijn.
in verband met basisprincipe b.:
-  Gangwanden in accommodatie moeten 
van klasse 'B' zijn.
-  Trappenhuizen moeten ingekapseld zijn 
met schotten van klasse A' of klasse B' en 
zijn voorzien van zelfsluitende deuren.

Typen schotten
De mate van brandwerendheid wordt be
paald volgens twee tabellen welke in de 
voorschriften zijn opgenomen: één tabel 
voor schotten en één tabel voor dekken. 
Daarin zijn ook aangegeven de onder
scheiden in verband met gekozen metho
den I C; II C of III C.
Qua typen schotten wordt voor de brand
werendheid onderscheid gemaakt in 
schotten van
-  klasse ’A onderverdeeld in A-60; A-30; 
A-15; A-0
-  klasse 'B onderverdeeld in B-15; B-0
-  klasse C.
Hoe hoger het getal achter A- of B- is, hoe 
groter de brandwerendheid en dus de hoe
veelheid isolatiemateriaal, welk materiaal 
tevens onbrandbaar moet zijn. Schotten 
van klasse C behoeven slechts onbrand
baar te zijn.
Schotten van klasse 'A', klasse B' en klas
se 'C’ moeten goedgekeurd zijn; de goed
gekeurde constructies zijn o.m. te vinden in 
het door de Scheepvaartinspectie uitgege
ven boekje 'Goedkeuringen. Dit boekje 
wordt regelmatig bijgewerkt. 
Doorvoeringen van ventilatiekanalen door 
klasse 'A' schotten moeten afhankelijk van 
hun grootte worden voorzien van stalen 
mantels respectievelijk automatische 
brandkleppen. Doorvoeringen door klasse 
'B' schotten moeten zijn voorzien van sta
len mantels. Hoofdin- en uitlaten van venti- 
latiesytemen moeten afsluitbaar zijn. Fans 
moeten buiten de door hen bediende ruim
ten afzetbaar zijn. Ventilatie kanalen mo
gen slechts van onbrandbaar materiaal 
zijn. Voor korte gedeelten kan, onder wel 
omschreven voorwaarden, afwijking wor
den toegestaan.

Vluchtwegenplan
Ten aanzien van de vluchtwegen, zowel 
vanuit de accommodatie, als uit machine
kamers zijn de regels duidelijk om
schreven.
Voor de accommodatie geldt de grondge
dachte dat vanaf elk dek twee vluchtwegen 
aanwezig moeten zijn. Onder het blootge
stelde dek moeten dat trappen zijn of een 
trap en een vluchtkoker. Boven het bloot
gestelde dek moeten dit een trap en een 
toegang naar een open dek zijn.
Indien per dek meerdere omsloten delen 
aanwezig zijn geldt het voorgaande voor 
elk van zulk een omsloten deel.

Voor de machinekamer geldt dat twee 
vluchtwegen aanwezig moeten zijn. Eén 
van de vluchtwegen moet hetzij een omslo
ten vluchtschacht zijn, hetzij door de 
schroefastunnel lopen.

VOORZIENINGEN IN MACHINEKAMERS 

Voorzieningen voor oliesystemen
Ten aanzien van inrichtingen en systemen 
voor brandstofolie, smeerolie en andere 
oliesoorten zijn een aantal regels opgeno
men welke in hoofdzaak zijn gericht op het 
voorkomen van het vrijkomen van dergelij
ke olie in de machinekamer. Brandstof
tanks moeten zoveel als mogelijk in de 
scheepsconstructie zijn opgenomen en 
buiten de machinekamer zijn gelegen. De 
voorwaarden voor afwijking zijn concreet 
omschreven. Het gebruik van peilglazen 
aan bunkertanks is slechts voor bepaalde 
constructies toegestaan.

Vaste brandblusinstallaties voor ma
chinekamers
Voor de vaste brandblusinstallatie op ma
chinekamers is geen tonnagegrens meer 
genoemd. Dit is echter reeds bij de 6e 
wijziging van het Schepenbesluit nationaal 
vastgesteld. Hiermee isdus deze nationale 
eis internationaal gehonoreerd.

VOORZIENINGEN VOOR 
LADINGRUIMTEN 

Laadruimen
Indien met het schip gevaarlijke stoffen 
worden vervoerd, moeten, ongeacht de ton
nage van het schip, de laadruimen van een 
C02 installatie zijn voorzien, In andere ge
vallen wordt een C02 installatie op de laad
ruimen verlangd vanaf 2000 brt. 
Vrijstelling van het aanbrengen van een 
C02 installatie kan worden verleend voor 
schepen welke uitsluitend bestemd zijn 
voor het vervoer van kolen, erts, graan of 
ladingen welke niet of slechts in geringe 
mate brandgevaarlijk zijn, mits de luiken 
van de ruimen van staal zijn en de overige 
openingen doelmatig kunnen worden afge
sloten.

Laadruimen voor auto's met benzine in 
de tanks
Dergelijke ruimten moeten zijn voorzien 
van een automatisch brandontdekkings- 
systeem; van een vaste C02 brandblusin
stallatie, echter met 45% vulling; alsmede 
van een ventilatiesysteem met ten minste 6 
luchtwisselingen per uur. De elektrische 
installaties moeten explosieveilig zijn uit
gevoerd. In plaats van de vaste C 02 brand
blusinstallatie kan eventueel een vaste wa- 
tersproeiïnstallatie worden aanvaard 
(drencher system) mits aanvaardbare 
voorzieningen aanwezig zijn ter verwijde
ring van het bluswater in verband met de 
stabiliteit.



DE EERSTE AANVULLING OP 
DE RESOLUTIE A. 327 (IX)
In het voorgaande werden een aantal 
hoofdpunten uit de Resolutie A. 327 (IX) 
aangegeven. Zoals reeds vermeld zijn 
daarop door de IMCO Sub-Committee on 
Fire Protection inmiddels aanvullingen ont
wikkeld.
De eerste aanvulling betreft voorzieningen 
voor Ro/Ro-ruimten op vrachtschepen en 
voorzieningen in verband met het vervoer 
van gevaarlijke stoffen.

Ro/Ro-laadruimen
Ten opzichte van het in het voorgaande 
vermelde zijn toegevoegd aanvullende 
voorschriften voor het ventilatiesysteem, 
de brandweeruitrusting en de isolatiewaar- 
den van de scheidingswanden tussen Ro/ 
Ro-ladingruimten en overige ruimten van 
het schip.

Vervoer van gevaarlijke stoffen
Ten opzichte van Resolutie A. 327 (IX) zijn 
toegevoegd aanvullende voorschriften 
met betrekking tot bluswatervoorzienin- 
gen, ontstekingsbronnen, brandontdek- 
kingssystemen, ventilatie van laadruimen,

lenspompen, persoonlijke bescherming, 
draagbare brandblusapparaten isolatie 
van machinekamer-begrenzingen, water- 
sproei-inrichtingen voor bepaalde Ro/Ro- 
dekken waar gevaarlijke stoffen worden 
vervoerd. Deze voorschriften zijn tabella
risch uitgewerkt. Indien een schip aan de 
betreffende voorschriften voldoet, kan een 
daarop betrekking hebbende verklaring 
worden uitgereikt.

De tweede aanvulling op Resolutie A. 
327 (IX)
Als belangrijkste onderdelen van de twee
de aanvulling op de resolutie kunnen 
gelden:
-  het voorschrift dat in gangen, trappen
huizen en, indien nodig geacht door de 
Administratie, tevens in ventilatiesyste
men rook-ontdekkingsapparatuur aanwe
zig moet zijn; alsmede
-  aanvullende voorschriften voor het ar
rangement en de capaciteit van de nood- 
brandbluspomp.
Deze voorzieningen konden echter vanwe
ge hun recente aard nog niet in de voorbe
reiding zijnde bekendmaking worden op
genomen.

De eerste set amendementen op SOLAS 
1974
Zoals eerder vermeld, staat vrijwel vast dat 
de eerste set amendementen op SOLAS 
1974 op 1 september 1984 van kracht zal 
worden.
Voor wat betreft de onderwerpelijke mate
rie zullen derhalve op die datum de Resolu
tie A. 327 (IX) en de twee genoemde aan
vullingen in het Schepenbesluit 1965 zijn 
opgenomen.
Andere belangrijke voorschriften betref
fende de brandveiligheid die dan in het 
Schepenbesluit 1965 zullen zijn opgeno
men betreffen de indeling van tankschepen 
en de inrichting van inert-gas installaties op 
tankschepen.

Hoewel buiten het onderwerp van dit artikel 
liggend, kan nog worden vermeld dat deze 
eerste set amendementen op SOLAS 1974 
uitgebreide wijzigingen bevat ten aanzien 
van de delen C, D en E hoofdstuk 11-1 van 
SOLAS 1974 -  machinerieën, elektrische 
installaties zomede voorzieningen voor tij
delijk onbemande machinekamers -  als
mede enige wijzigingen op de hoofdstuk
ken III, IV, V, en VI.

Natural gas powers Australian ship

Claimed by its owners to be the world's first 
ship powered by compressed natural gas, 
the Australian-built Accolade II, an ore car
rier of 11 188-tonne displacement, is now in 
service.
Built at Newcastle, north of Sydney, for 
Adelaide Brighton Cement Limited, at a 
cost of $A10.5 million, the ship can also

operate on diesel power.
The main engines are two Fuji 6LG32X 
dual internal combustion types and a Ca
terpillar G379 generating set. They can 
operate using diesel fuel in harbour or 
otherwise going slow at a constant 400 
rpm, or using natural gas at sea or other
wise cruising at a constant 600 rpm.

The switch back to diesel fuel will occur 
automatically at zero pitch of the two vari
able pitch propellers (for example, when 
preparing to reverse pitch and slow down 
using back-fast), when engine load drops 
below 30 per cent or when there is a mal
function in the gas system.
The compressed natural gas from Austra
lia’s Cooper Basin is stored in 21 cylinders 
each 9 m long by 0.52 m in diameter con
taining a total of 4.3 t of fuel stored at 1.6 
MPa.

t  f
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In memoriam

J. Rijsdijk Azn
Op 1 juli 1982 overleed te Dordrecht op 82- 
jarige leeftijd de heer J. Rijsdijk Azn., oud- 
directeur van de N.V. Arie Rijsdijk-Boss en 
Zn. Scheepssloperij te Hendrik Ido 
Ambacht.
De heer Rijsdijk was 45 jaar lid van onze 
vereniging.

Personalia

Ir. J. J. Muntjewerf
Ir. J. J. Muntjewerf, hoofd van de afdeling 
Ship Powering van het Maritiem Research 
instituut Nederland te Wageningen, is door 
de Association Technique Maritime et Aé
ronautique te Parijs, onderscheiden met de 
ATMA-medaille voor zijn lezing Corrélati
on mer-bassin; application de la méthode 
ITTC 1978 à deux méthaniers de 122.000 
m3, welke hij samen met de heer M. Jour
dain, directeur van het Institut de Recher
ches de la Construction Navale in april j.l. 
heeft gehouden voor de ATMA in Parijs.

Ing. C. W. van Cappellen
De heer ing. C. W. van Cappellen, vice- 
voorzitter van onze vereniging is per 1 juli 
1982 afgetreden als directeur van de Bol
nes Motorenfabriek B.V. te Krimpen a.d. 
Lek en per zelfde datum toegetreden tot de 
Raad van Commissarissen.
De heer Van Cappellen zal het bedrijf op 
een aantal specifieke terreinen, zowel ex
tern als intern, blijven vertegenwoordigen.

Te zijner tijd zal een opvolger als directeur 
worden benoemd.

Naamswijziging SVZ
De Scheepvaart Vereeniging Zuid (SZR) te 
Rotterdam heeft met ingang van 1 juli j.l. 
haar naam gewijzigd in: SVZ vereniging 
van ’Samenwerkende Vervoer- en Zeeha
venondernemingen ’.

Nieuwe opdrachten

Verolme Botlek
Verolme Botlek heeft van McDermott ln- 
corporated, New Orléans, USA, de op
dracht ontvangen voor de modificatie van 
de semi-submersible lay-barge 'LB 200’ 
(afzinkbare pijpenlegger). Het platform is 
167,5 m lang, breed 58,5 m en heeft een 
hoogte van 33,8 m gerekend vanaf de kiel 
tot aan het werkdek.
De 'LB 200’ (ex Viking Pipei) werd in 1975

ontworpen en gebouwd door Gusto Schie
dam en gebruikt voor het leggen van pijpen 
van het Ninian olieveld naar de Shetland 
Eilanden. Daarna diende het als accom- 
modate- (hotel-) en onderhouds-platform 
in de Noordzee. Gedurende deze periode 
werd de uitrusting voor het leggen van pij
pen van boord verwijderd.
De huidige eigenaars, Mc Dermott Incor- 
porated, besloten het platform te moderni
seren en weer geschikt te maken voor het 
doel waarvoor het oorspronkelijk gebouwd 
werd. Hierna zal het platform worden inge
zet voor het leggen van gecompliceerde 
pijpleidingen vanaf olievelden in de Noord
zee naar de kust van Noorwegen.
De werkzaamheden omvatten het installe
ren van nieuwe ankerwinches, de pijpenleg 
systemen, vergroten van het werkdek als
mede uitgebreide staal-, elektrische en hy- 
drauliek werkzaamheden.
Bij de uitvoering van dit project zal Verolme 
Botlek nauw samenwerken met het inge
nieursbureau Gusto Engineering B.V. te 
Schiedam. Beide maatschappijen hebben 
onlangs een samenwerkingsovereen
komst gesloten voor de ontwikkeling en 
uitvoering van reparatie en/of verbou- 
wingsopdrachten aan zeeschepen en off
shore materieel. De samenwerking vloeit 
voort uit het steeds toenemende aanbod 
van groot offshore werk bij Verolme Botlek.

Scheepswerf De Liesbosch
Scheepswerf en Machinefabriek De Lies
bosch heeft de grootste opdracht in zijn 
bestaan verworven. Voorde Aannemings- 
maatschappij Dredging International in 
Antwerpen moet een dubbelschroefs splijt- 
hopperzuiger worden gebouwd.
Enige tijd geleden tekende De Liesbosch al 
een contract voor de bouw van een zelfva- 
rende grijphopperzuiger, die is besteld 
door de Yemen Port Authority. Door de 
beide opdrachten -  totaal tweeëntwintig 
miljoen gulden -  is de orderportefeuille van 
de werf tot medio 1983 geheel gevuld. De 
Liesbosch heeft ongeveer tweehonderd- 
vijftig vaste medewerkers in dienst. De zui
gers moeten in de loop van volgend jaar 
worden opgeleverd. De werf heeft de op
dracht van Dredging International kunnen 
aanvaarden, dankzij de nieuwe, achttien 
meter brede sluis tussen het Liesbosch- 
complex en het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Deze sluis is bijna klaar. Ballast-Nedam 
heeft zich destijds sterk gemaakt voor een 
brede sluis, mede met het oog op de moge
lijkheden voor de werf.

Sptijthopperzuiger
De splijthopperzuiger voor Dredging Inter

national, bestemd voor baggerwerkzaam- 
heden in de Schelde, krijgt twee verstelba
re schroeven, die een snelheid opleveren 
van 11,5 knoop. Het geïnstalleerde vermo
gen bedraagt ongeveer 3700 pk. De bag- 
geruitrusting bestaat uit een sleeppijp en 
een steekpijp voor een baggerdiepte van 
twintig meter en een bakkenlaadsysteem. 
Naast meetapparatuur zijn er ook voorzie
ningen om het baggerproces vanaf de brug 
op afstand te bedienen.
De splijthopperzuiger heeft een lengte van 
74,50 meter en een laadvermogen van 
2800 ton.

Grijphopperzuiger
De grijphopperzuiger voor de Yemen Port 
Authority krijgt een sleeppijp en een grijper- 
kraan voor een baggerdiepte van twintig 
meter. De voortstuwing bestaat uit een 
roerpropeller met een aandrijfvermogen 
van 500 pk.
De zuiger is bestemd voor baggerwerk in 
de haven van Aden, maar zal ook worden 
ingezet in andere havens in de republiek 
Zuid-Yemen.
De grijphopperzuiger heeft een lengte van 
32 meter en een laadruiminhoud van 125 
kubieke meter.

Tewaterlatingen

Maasslot
Op 2 juli j.l. vond bij de werf Van der Gies- 
sen-de Noord een goedgeslaagde tewa
terlating plaats van de motortanker Maas
slot, de tweede van een serie van 4 produk- 
ten/chemicaliën-tankers die aldaar voor 
Nedlloyd Bulk B.V. worden gebouwd.
De doop werd verricht door mevrouw E. A. 
Zeevalking-Brugman, echtgenote van de 
minister van Verkeer en Waterstaat.
Het contract voor de eerste 2 schepen werd 
getekend op 12 juni 1980, nadat in nauwe 
samenwerking tussen rederij en werf het 
ontwerp van dit speciale scheepstype tot 
stand was gekomen.
Zoals bekend zijn in een laterstadium nog 2 
zusterschepen besteld.
De namen van alle schepen beginnen met 
'Maas’, t.w. Maassluis, Maasslot, Maas
stad, en Maasstroom. Bouwnrs. 925, 926, 
927 en 928.
Een beschrijving van de Maassluis, het 
eerste schip van de serie die in september 
a.s zal worden opgeleverd, is opgenomen 
in Schip en Werf no. 12 van 11 juni 1982, 
pag. 187-189.



Verkochte schepen

Kesnar
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Co., Rotterdam, is het Paname
se motorvrachtschip Kesnar, eigendom 
van Panchar Navigation Co. S.A. te Pana
ma, verkocht voor sloop naar Bangladesh. 
Het schip werd gebouwd in 1958 door Werf 
De Noord te Alblasserdam als m.s. Alkes 
met een draagvermogen van 9.427 ton en 
uitgerust met een Stork-motor van 7200 pk. 
De overdracht heeft inmiddels te Chitta- 
gong plaatsgevonden.

Diversen

Verkoop onderneming voor Chinese 
schepen In Hongkong
De Chinese staats-onderneming China 
Corporation of Shipbuilding Industry 
(CCSI) is bezig met het opzetten van een 
verkoop-kantoor in Hongkong, dat zich 
speciaal zal concentreren op het slijten van 
schepen die in de Volksrepubliek zijn ge
bouwd. Wang Ze, de tweede man van de 
CCSI, meldde dat in een speech ter gele
genheid van de oplevering van de 27.000 
ton metende bulk carrier Regent Tamporo.

Dat is het eerste van een tweetal schepen, 
dat op de werf van Dalian in Noordoost 
China zal worden gebouwd voor rekening 
van Regent Shipping Ltd uit Hongkong. Het 
tweede schip, dat Baronia is gedoopt, zal 
rond deze tijd worden opgeleverd.

BP ziet van deename aan Maasvlakte 
Kolen Terminal af
BP maakt bij de versterking van haar posi
tie als producent en leverancier van steen
kool reeds enige jaren gebruik van de ha
ven van Rotterdam, voor de aan voer en 
overslag.
In 1980 besloot BP onder de toenmalige 
omstandigheden tot deelname aan het 
stichten van een moderne kolenterminal op 
de Maasvlakte, teneinde de toen verwach
te groei in de aanvoer van steenkool te 
kunnen verwerken.
De laatste jaren blijft volgens BP de ver
wachte vraag naar steenkool in West-Eu- 
ropa aanzienlijk achter bij de oorspronkelij
ke schattingen. Oorzaak hiervan is onder 
meer de daling van het elektriciteitsver
bruik. de sterk verminderde staalproduktie 
en een vertraagde omschakeling van olie 
en gas naar steenkool. Deze gewijzigde 
omstandigheden hebben geleid tot hero
verweging van BP's deelname in de Maas
vlakte Kolen Terminal.
De in Nederland en België aanwezige over- 
slagcapaciteit van meer dan 60 miljoen ton 
per jaar komt naar de mening van BP in 
voldoende mate tegemoet aan de voor de 
middellange termijn verwachte aanvoer 
van steenkool. Daarom is, in het licht van de 
verwachte lagere aanvoer, deelname aan

het project niet economisch verantwoord 
en men heeft dan ook moeten besluiten van 
deelname aan het project af te zien.
BP zal evenwel haar positie in de energie
sector, in het bijzonder betreffende de afzet 
van steenkool, zowel in Nederland als in 
West-Europa, verder uitbouwen. Momen
teel voert BP meer dan 1 miljoen ton steen
kool per jaar via Rotterdam aan.
De verwachting is dat BP's afzet van steen
kool tegen het einde van de 80er jaren 
belangrijk hoger zal zijn. Bij de aanvoer 
hiervan zal in nog toenemende mate zo 
mogelijk gebruik worden gemaakt van de in 
Nederlandse havens beschikbare facilitei
ten, waaronder de Maasvlakte Kolen Ter
minal.

Annual Report Det norske Veritas
Vigorous growth and increased interna
tionalization were two of the characteristics 
dominating 1981 for the Norwegian ship 
classification society, Det norske Veritas, 
according to the recently issued Annual 
Report from this institution.
Deliveries during 1981 amounted to 190 
ships totalling 2 168 748 grt of which 32 
were tankers, aggregating 883 560 grt.
As of 1 January, the DnV classified fleet 
consisted of almost 4 000 vessels, 
aggregating 45.2 million grt, tanker ton
nage representing 51%, bulk and com
bined carrier tonnage: 35%, and dry cargo 
tonnage: 10% of the total. The aggregate 
tonnage increased by 1,5 million grt com
pared with the preceding year. Close to 
60% of this tonnage was registered abroad, 
in altogether 90 countries.
By the end of 1981, the total tonnage on 
order or under construction to DnV class 
was approx. 5 million grt or about 14.3% of 
the total on the order books of the building 
yards throughout the world. Of this ton
nage, 31.6% or1 589 083 grt were tankers, 
whereof 18 were gas tankers. 207 ships, of 
altogether 2 328 054 grt, were ordered to 
DnV class during 1981.
The growth in activities was also reflected 
in the size of the institution's staff, which 
has grown to 2 5 4 2 - an increase during the 
year of approx. 500 employees. The num
ber of survey stations rose to 257. 150 of 
these are so-called exclusive -  with resi
dent surveyors.
The annual turnover rose from $109 million 
in 1980 to $157 million in 1981. More than 
half of this amount was earned abroad.

Uprighting the Alexander L. Kielland'
The Alexander L. Kielland’ should be right
ed: This was the conclusion of a majority of 
the members in the Norwegian Storting's 
Standing Committee on Shipping and 
Fisheries, which has now submitted its re
port on the matter. It is apparent that a 
majority in the Storting will reject the gov
ernment proposal to sink the rig which cap
sized in the North Sea more than two years 
ago, was towed into land, and has since

been the subject of heated debate between 
adherents and opponents of uprighting it. 
The majority in the Standing Committee 
point out that investigations have estab
lished that it is technically feasible to right 
the platform. A committee of professors 
assigned by the Ministry of Trade and Ship
ping to look into the feasibility of an upright
ing plan proposed by representatives of the 
families of those who died in the accident, 
has concluded that the proposal was oper
able.
The three parlies constituting the majority 
in the Storting Committee maintain that 
only by righting the rig can it be said that 
everything possible has been done to throw 
light on the cause of the disaster. Con
sideration towards the next-of-kin of the 
victims has also been emphasized by the 
Committee majority, who advocate giving 
the government the necessary authoriza
tion to implement an uprighting operation 
as soon as possible.

Subsidy to Norwegian shipyards
Before the summer recess, the Storting will 
approve new subsidies to the shipyards to 
the tune of $166 million per year. The pre
sent subsidy is about $116 million. The 
government proposal for a new arrange
ment for the shipyards has been discussed 
in the Storting's Standing Committee on 
Finance, which has proposed certain 
alterations to bring it in line with the wishes 
of the shipyards.
Under the present scheme, the yards' sub
sidy is 5% of the sales price plus a refund of 
duty of up to 5.6%. The repayment period 
has been put at 12 years with the principal 
repayable after three years.
The government suggested that the price 
subsidy and the refund of duty should be 
replaced by a subsidy on interest, which 
would then be 9%. The Standing Commit
tee on Finance advocated the same form of 
interest subsidy and that the price subsidy 
should be removed, but wished to retain the 
refund of duty-thoughat4% . The Standing 
Committee and the government also dis
agree as to repayment terms. The govern
ment proposed a repayment period of 81/2 
years with the same repayment each year, 
while the Standing Committee -  in addition 
to such a repayment scheme - would like to 
have a variation, with 12 years repayment 
period (principal repayable after three 
years) but with a slightly higher interest rate 
when these terms are utilized. The Storting 
will in all probability approve the proposal of 
the Standing Committee.
The new arrangement will bring the terms 
for Norwegian yards a little more into line 
with those applying in the OECD lands. 
Countries such as Spain and the Nether
lands will still have fargreater subsidization 
of their yards than is permitted under OECD 
stipulations. In a letter to the Storting's 
Standing Committee on Industry, the 
Norwegian Shipowners’ Association has



strongly criticized the effects of the state 
subsidies to the shipyards. The subsidies 
have resulted in lower productivity and in 
many cases also in impaired quality at 
Norwegian shipyards, it is said.
The Association gives its full support to the 
government's efforts to reduce the scope of 
subsidies to ailing firms in order to improve 
general working conditions for all forms of 
activity, the shipowners say.
In the letter, which is a comment to the 
Storting white paper on cost analyses on 
the Norwegian shelf, the Shipowners' 
Association points out that in the period 
1978 to '81, more than 833 million USD has 
been expended on efforts to save the 
yards. Nevertheless, in the Association's 
opinion, competitiveness at the yards has 
been reduced because the supportive 
measures have strongly counteracted 
necessary changes, and have also had the 
opposite of the desired effect in other 
areas.
Norwegian shipping is totally dependent on 
free access to the markets of other coun
tries. Protectionism in Norway can well be 
used against Norwegian shipping abroad, 
asserts the Association. State support to 
sections of industry also represents an ex
ploitation of resources to the disadvantage 
of those who do not get such support. In
creased use of selective subsidization also 
serves to reduce the authorities’ possibili
ties of giving relief in the general framework 
conditions, particularly in times of hard eco
nomic pressure, it is said in the letter.

Japanese shipbuilders will launch 
industrywide robotization
The Japanese shipbuilding industry is ex- 
pexted to extensively robotize its shipyard 
jobs in the near future, according to a recent 
joint announcement of the industry’s three 
associations -  the Shipbuilders' Asso
ciation of Japan, Shipbuilding Research 
Association of Japan, and Foundation for 
Shipbuilding Advancement.
They said they were launching, as of April 1, 
a joint five-year 5 billion yen research and 
development project to develop many 
kinds of such robots.
Automation has come to be recognized in 
the industry as one of the most effective and 
practicable ways to rebuild its declining 
business due to labor shortage, mounting 
rivalry of the shipbuilders of semi-in
dustrialized developing nations, as well as 
chronic debility of the world’s shipbuilding 
markets.
The project is expected to grow into a large 
scale because its membership is expected 
to consist of not just seven major shipbuil
ders which are all multi-business heavy 
industry giants, but 20 to 30 other Japanese 
companies concerned with robotization 
and automation.
The project, representing the industry’s 
eventual joining in Japan’s expanding in
dustrial robotization drive, is expected to

cover 12 study themes, including fabrica
tion of steel materials by a numerically- 
controlled robot press, ship hull block con
struction by a three-dimensional coordi
nate-finding robot, ship hull welding, and 
ship painting.
Portable and self-propelling types of robot 
of entirely new kinds fit for dockyards will 
have to be developed. If successful, such 
robotization could reduce the average 
shipyard job man-days by 30 to 50 per cent 
and relieve human workers of dangerous or 
unhealthy jobs.
At the beginning of last December, Hitachi 
Shipbuilding & Engineering Co. had dis
closed its own plan to robotize its shipyard 
jobs, starting this year, apparently to lead 
the way.

Cormorant field Underwater Manifold 
Centre
At the request of Shell UK Exploration and 
Production, operating on behalf of Shell 
and Esso, Lloyd’s Register has carried out 
a design appraisal and survey during con
struction for the Shell Central Cormorant 
field underwater manifold centre (UMC), 
the first commercial installation of its kind 
and the most advanced sub-sea produc
tion system in the world, which was instal
led recently on the sea bed under 152 m of 
water.
When the installation is completed, Lloyd’s 
Register will issue a Certificate of Fitness. 
In addition, LR has carried out a warranty 
survey for the transport and installation 
phases of the UMC and a safety and re
liability audit on the shutdown systems. 
The structure, which weighs 2100 tonnes 
and measures 58 m (172 ft) long and 42 m 
(139 ft) wide, is designed to collect oil from a 
number of wells drilled either underneath 
the UMC or as satellites to the UMC. The oil 
will then be piped from the UMC to the main 
platform in the South Cormorant field, 
which is connected to the Sullom Voe oil 
terminal via the Brent trunk pipeline 
system.
As part of the certification process, an inde
pendent design appraisal of the structural 
framework was carried out by the Offshore 
Services Group, while the approval of plans 
for pumping and piping arrangements and 
the control system was dealt with by other 
headquarters departments. LR surveyors 
from the Rotterdam office inspected the 
structure during its construction at HCG 
(Hollandse Constructie Groep BV), 
Schiedam, Holland.
The complete structure was towed from 
Holland to the Central Cormorant field, 145 
km (90 miles) north east of the Shetlands -  
a distance of 1032 km (645 miles) -  by 
Heerema Offshore Contractors on a cargo 
barge which was modified for use as a 
launch barge for the installation phase. 
Assisted by the LR-classed Heerema 
heavy lift crane barge Hermod, the UMC 
was lowered to the sea bed by controlled

ballasting of its buoyancy tanks.
The warranty survey carried out by LR in
volved an assessment of the structural, 
stability and marine handling aspects of the 
low-out and installation. An analysis of the 
structural strength of the UMC, including 
the flooding arrangements, was done by 
Offshore Services Group. The Advisory 
and Projects Group of LR's Hull Structures 
department appraised the integrity of the 
tow-out barge and the stability aspects, 
taking into account the environmental con
ditions in the North Sea. The approval of the 
towage arrangements was dealt with by 
specialists from LR's Rotterdam office, 
who also witnessed the tow-out and the 
emplacement of the structure on the sea 
bed.
A safety and reliability audit on the shut
down systems of the UMC was carried out 
by the Electrical and Control Engineering 
department of Lloyd's Register. Each well 
has a control system, and duplicate safety 
units act as interface units between the 
wellhead control systems, manifold valves 
and the surface controls on the main plat
form. The safety units automatically shut 
down the UMC in the event of loss of control 
power or pipeline failures.

BOSS '82, Third International Confer
ence on the Behaviour of Offshore 
Structures
Critical research and development issues 
confronting the engineering of complex 
offshore structures in hostile environments 
will be addressed in BOSS 82: Third In
ternational conference on the behaviour of 
offshore structures, to be held August 2-5, 
1982 at the Massachusetts Institute of 
Technology.
About 100 papers covering foundation, 
hydrodynamic and structural issues will ex
plore the wide range of problems facing the 
new generation of offshore structures to be 
built during this decade.
Interdisciplinary lecture and poster ses
sions will allow for a broad examination of 
problems encountered in offshore en
gineering while also offering an in-depth 
treatment of critical technical areas. In 
addition, seven general lectures will be pre
sented during the course of the conference 
to introduce the themes of the various ses
sions.
The twenty-nine topics covered will include 
papers of interest to civil, mechanical, and 
ocean engineers as well as naval architects 
involved in the design of deep water steel 
jackets, semi-submersibles, tension leg 
platforms, and guyed towers.
Papers will address the problem of predic
ting the hydrodynamic loads on semi-sub
mersibles, marine risers, and cables. The 
most critical foundation problem, the be
haviour of piles under combined lateral and 
tension cyclic loading, also will be ex
amined. Predicting the dynamic response 
of structures and mooring systems for ten-



OFFSHORE NORTHERN SEAS
Speciale ééndags-bezoekreis naar Stavanger
Onder auspiciën van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering NCH en 
de Industriële Raad voorde Océanologie IRO, organiseert Expo Travel, Den Haag, 
tel: 070-658808, een speciale ééndaagse bezoekreis naar de tentoonstelling 
Offshore Northern Seas in Stavanger op dinsdag 24 augustus a.s.

Programma -  dinsdag 24 augustus 1982
07.30 uur -  vertrek per DC-9 voor de non-stop vlucht naar Stavanger.

Ontbijt aan boord.
08.55 uur -  aankomst Sola Airport. Aansluitend vervoer per speciale

reiswagen naar de Siddishallen.
09.30-18.00 uur -  individueel bezoek aan de 'O.N.S. '82'.
18.15 uur -  vertrek vanaf de hoofdingang per speciale bus naar de

luchthaven Sola voor aanvang van de terugreis.
19.00 uur -  vertrek van de Maritinair DC-9. Diner aan boord.
20.25 uur -  aankomst op Schiphol.

De "all-in” reissom voor dit complete arrangement be
draagt f  450,-.
Hierbij is inbegrepen:

SEAS
TECHNOLOGY CONFERENCE 
AND EXHIBITION

STAVANGER NORWAY

•  De vliegreis Amsterdam/Stavanger v.v. per DC-9.
•  Ontbijt; koffie/thee tijdens de heenreis.
•  Diner en een glas wijn op de thuisreis.
•  Transfers luchthaven/beurs v.v.
•  Luchthavenbelastingen.
•  Nederlandse reisbegeleiding.
•  Toegangsbewijs voor O.N.S. '82 en catalogus.

De reissom is gebaseerd op een minimum deelname van 
Ifö  personen. ^ncfer vbbrbehoucl van 'tussëntijcfsë prijs
wijzigingen o.m. i.v.m. olie-toeslagen.

Reserveringen\/óór 1 augustus bij EXPO TRAVEL, Post
bus 11632, 2502 AP Den Haag, tel. 070 -  658808.

sion leg platforms and guyed towers also 
will be discussed, and safety and reliability 
issues confronting offshore designers will 
be analyzed.
Seven well-known speakers will highlight 
the conference, addressing the state of the 
art of offshore engineering. The speakers 
and topics are as follows: R. L. Geer, Shell 
Oil Company, Engineering Challenges for 
Offshore Exploration and Production in the 
80 s’; Griff C. Lee, McDermott Inc., Design 
and Construction of Deep Water Jacket 
Platforms'; Kaare Hoeg, Norwegian 
Geotechnical Institute, ’Geotechnical 
Issues in Offshore Engineering', J. A. Mer- 
cier, Conoco, Inc., 'Evolution of Tension 
Leq Platform Technology', J. Huslid, O. T. 
Gudmestad, and A. Alm-Paulsen, Statoil, 
'Alternate Deep Water Concepts’; G, M. 
Chateau, Texas Gulf Oil and Gas Com
pany, ’Oil and Gas Production for Very 
Deep Water'; B. J. Watt, Brian J. Watt 
Associates, 'Hydrocarbon Extraction in 
Arctic Frontiers'.
BOSS '82 is an international endeavour 
sponsored every three years by the Delft 
University of Technology, the Mas
sachusetts Institute of Technology, the 
Norwegian Institute of Technology, and the 
University of London. Through plenary ses
sions and discussion periods, the confer
ence will bring together practicing pro
fessionals and researchers to help stimu- 
'afa 'tifHragdfe 'fe'sswfiPdi ter Ypa
evolution of this rapidly developing field.

Awes General Meeting
The General Meeting of the Association of 
West European Shipbuilders took place in 
Munich from 1-3 June 1982 and was pre
sided over by the Chairman of the Standing 
Committee, Mr Rainer Wollmann (Thyssen 
Nordseewerke GmbH).
During business sessions of the confer
ence, progress reports were given on the 
many activities of the Association over the 
past year. The 1981 Annual Statistical Sur
vey of aggregate tonnage completed 
showed an increase of 11 % in c.grt over 
1980, though still below the 1979 level. The 
orderbook at end-1981 totalled 9.3 m c.grt 
more than half of which was already build
ing at berth or fitting-out.
Reports were also given by national dele
gates as to their present position in regard 
to government and industry policies to
wards the industry in member countries. 
Reports from chairmen of Subcommittees 
and Working Groups of the Association, 
and from contacts with other official 
organizations dealing with shipbuilding, in
dicated that AWES had a very active year. 
Progress had been made on the Assess
ment Study by the Working Group Market 
and Forecast, and it was expected that this 
would be finalized fairly soon. Mr Erland 
Wessberg (Swedyards Corporation) was 
appointed Chairman of the Standing Com
mittee for 1982-1983 in succession to Mr R.

Wollmann, and Mr Derek Kimber (British 
Shipbuilders) was appointed Vice 
Chairman.
Mr. G. de Vries Lentsch (Netherlands 
Association of Shipbuilders CEBOSINE) 
has been appointed Deputy Director of the 
Association and will succeed Mr. R. D. 
Brown as Director when he retires on 31 
December 1982. Mr. Brown will continue as 
Consultant to the Association for a period 
after his retirement, while mr. De Vries 
Lentsch will continue his position as Deputy 
Managing Director of CEBOSINE.

Nor fishing '82
The most important fisheries trade fair to be 
held this year is being arranged on 9- 15 
August in Trondheim (mid Norway) with the 
Norwegian Ministry of Fisheries and the 
Directorate of Fisheries as arrangers -  in 
cooperation with the Norwegian Fair 
Organization.
200 exhibitors representing 400 manu
facturers from a total of 20 countries have 
stated that they will be present. This con
siderable interest has led to full booking of 
stands and a long waiting list of firms 
anxious to take part.

Some countries have chosen to participate 
on a joint stand. These include Denmark, 
Iceland and Japan. In addition, about 10 
exhibitor countries will be represented 
through individual participants. The most 
prominent of these are West Germany, 
Canada, the USA, England, Austria, 
Sweden and Finland. Norway will of course 
be strongly represented, as one of the 
world’s leading fisheries nations.

The product spectrum at the exhibition will 
range over vessels, tackle and equipment, 
transport technology and economy, 
packaging, processing methods etc. The 
latest innovations in many sectors, such as 
electronics, deck and propulsion machin
ery etc. will occupy a central position. The 
latest navigation aids will be exhibited.

The exhibition will also embrace seminars. 
One of these will deal with northern Euro
pean conditions, with the '200-mile econo
mic zone’ as the main theme. Problems of 
general international character will also be 
taken up at the seminar, the main theme of 
which is Fishing, Sealing and Whaling up 
to the Year 2000’.


