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De 15e CIMAC Conferentie
Op 13 juni 1983 werd in het Pavillon d ’Ar- 
menonville in het Bois de Boulogne te Pa
rijs de vijftiende conferentie van het Conseii 
International des Machines a Combustion 
(CIMAC) door de voorzitter van het Franse 
CIMAC-comité geopend. In zijn woord van 
welkom aan de 790 deelnemers vergezeld 
door 260 dames (de grootste deelname tot 
nu toe) herinnerde hij aan het feit dat op de 
eerste conferentie die in 1951 eveneens in 
Parijs werd gehouden, niemand had dur
ven hopen dat er 32 jaar later in dezelfde 
stad meer dan 1000 deelnemers aan de 
oproep om weer samen te komen gehoor 
zouden geven.
Dit jaar werden meer dan 100 lezingen* 
gehouden door experts op het gebied van 
verbrandingsmachines uit de gehele we
reld. En het is goed te weten dat bij die 100 
sprekers Nederlanders waren uit diverse 
disciplines van onze industrie en weten
schap, die met hun bijdrage de Nederland
se naam hoog hielden.
Ook de voorzitter van het Nederlands comi
té CIMAC prof. ir. J. van Vollenhoven was 
gedurende een 4-tal lezingen over snello
pende dieselmotoren voorzitter van de 
groep. Dat niet alleen onder de deelne
mers, maar ook onder de sprekers leden 
van onze vereniging waren, mag ons met 
enige trots vervullen; dat onze vereniging 
ook in internationaal opzicht meetelt door
dat onze leden op het gebied van verbran
dingsmachines hun kennis en ervaring we
reldkundig maken.
De Franse organisatoren van dit 15e CI
MAC Congres verdienen alle lof voor hun 
inspanningen om niet alleen de deelne
mers maar ook de hun vergezellende da
mes een interessant programma te hebben 
geboden. Een programma dat werd beslo
ten met een galadiner in het paleis van 
Versailles, een ereplaats voor het besluit 
van een belangrijk congres. In een slot 
communiqué werd door de voorzitter prof. 
L. Collin gesteld dat CIMAC is uitgegroeid 
van een Europese organisatie van ontwer
pers en constructeurs van verbrandings-

* De teksten van de lezingen zijn verkrijg
baar bij: Syndicat des Moteurs, 10 Avenue 
Hoche, 75008 Paris.

motoren tot een wereldorganisatie waartoe 
nu ook vele gebruikers, oliefabrikanten en 
toeleveranciers behoren. Als laatste land is 
nu ook de Volksrepubliek China toegetre
den met een nationaal comité waarmee het 
aantal van 18 nationale comités is bereikt. 
Op de laatste vergadering van het bestuur 
van de organisatie werd mr. French van het 
Britse comité tot voorzitter van de raad 
gekozen, en werd het besluit genomen om 
de 16e conferentie te houden in Oslo van 3 
t/m 7 juni 1985.
Na de conferentie werden door een aantal 
dieselmotoren fabrikanten excursies naar 
hun bedrijven georganiseerd, waaraan 
door velen werd deelgenomen. Gebr. Sul- 
zer organiseerde er zelfs twee en wel één 
naar CMC Sulzer in Mantes waar momen
teel een aanlal langzaam lopende RLB 
machines worden geproduceerd en de pro- 
duktie van de middelsnellopende Z types 
plaatsvindt. Enkele dagen iater op 22 juni 
vond een grote ontvangst van klanten en 
belangstellenden plaats bij de bakermat 
van Sulzer in Winterthur met als hoogte
punt de presentatie van de nieuwe RTA 
(Really Technically Advanced) machine 
waarvan de eerste, in Europa gebouwde 
motor van dat type werd gedemonstreerd. 
Het prototype van deze langzaamloper met 
een zeer laag brandstof verbruik en een 
hoog thermisch rendement werd echter bij 
Mitsubishi in Japan gebouwd. Moeten wij 
dit zien als een voortzetting van een traditie 
of wederom als een voorteken van de ver
plaatsing van een belangrijk onderdeel van 
de maritieme industrie van Europa naar 
Azië, temeer nu ook in China zware 
scheepsdieselmotoren in licentie worden 
geproduceerd.

P.A.L.
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De eerste in Europa gebouwde RTA dieselmotor op de proef stand in Winterhur. Het is een 
6RTA.58, een 6 cylinder motor met cylinder diameter van 580mm, een slag van 1700 mm, 
een maximaal vermogen van 8460 kW  (11.520 bhp) bij 123 omw/min waarbij een 
brandstofverbruik van 175 g/kWh werd gemeten.
De motor is bestemd voor een 31.000 tdw schip in aanbouw voor Thomesto bij de Gdansk 
scheepswerf in Polen.

BOEKBESPREKINGEN

METEOROLOGIE EN OCEANOGRAFIE 
VOOR DE ZEEVAART
Door: C. J. van der Ham, C. G. Korevaar, W. 
D, Moens en P. C. Stijnman 
Uitgave: De Boer Maritiem Unieboek B.V., 
Postbus 17, 1400 AA Bussum. 
Ingebonden: 325 pagina’s met ruim 290 
zwart-wit foto's en figuren en ruim dertig 
kleurenfoto's.
Afmetingen 25 x 16 x 2,9 cm.
Ingebonden, prijs ƒ 8 5 -

De auteurs stelden onder eindredactie van 
C. J. van der Ham dit nieuwe boek samen, 
omdat er bij het zeevaartonderwijs behoef-

te ontstond voor een geheel nieuw boek. 
Het boek is dan ook primair bedoeld om als 
leidraad te dienen bij de lessen meteorolo
gie en oceanografie op de Hogere Zee
vaartscholen en als voorbereiding voor de 
zeevaartexamens. De opzet is echter rui
mer gemaakt dan hiervoor strikt noodzake
lijk is, om een bredere basis te geven aan 
het onderwijs en om als naslagwerk te die
nen voor zeevarenden. De achter de 
hoofdstukken opgenomen vragen zijn be
stemd voor controle op eigen studie. Speci
ale aandacht is besteed aan de meteorolo
gie van de tropische zeegebieden, omdat 
deze door hun grootte een belangrijk deel

vormen van de wereldzee. Bovendien be
vat het boek veel stof die voor zeezeiiers 
van belang kan zijn, zoals de lokale winden, 
die uitvoerig behandeld zijn. Het tekenwerk 
van de vele figuren werd uitermate correct 
verzorgd door de tekenkamer van het 
K.N.M.I., die daarmede het belang dat zij 
hecht aan het tot stand komen van dit boek 
onderstreepte.
Hoewel het boek een leidraad is laat het 
zich toch, door de overzichtelijke indeling, 
gemakkelijk lezen. Vele onderwerpen wor
den hoofdstuksgewijs behandeld zoals
o.a. de natuurkunde van de atmosfeer, 
luchtsoorten en fronten, bovenlucht, weer
systemen, klimatologie, tropische cyclo
nen, oceanografie, optische en elektrische 
verschijnselen in de atmosfeer en meteo
rologie in de praktijk. Een zakenregister, 
een register geografische namen en een 
literatuuroverzicht sluiten het boek af. Hoe
wel het boek alleen geschreven is met het 
oog op het zeevaartonderwijs geeft het 
boek zoveel algemene informatie dat het 
ook een ieder die nimmer de wereldzeeën 
bevaren zal, maar daar toch belangstelling 
voor heeft, zal boeien. Het boek zal dan ook 
zeker jaren een handboek voor het onder
wijs en de zeevaart zijn waarop men tijdens 
de opleiding en later in de praktijk kan 
vertrouwen en waaraan menig landrot 
eveneens plezier beleven zal.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt

ZEEMANSCHAP
VOOR DE HANDELSVAART
Deel 5
Door: K. Glas en J. W. Schutte 
Ingebonden. 246 pagina’s met ruim 140 
zwart-wit figuren.
Afmetingen 24,5 x 16 x 1,9 cm 
Uitgave: Educaboek b.v., Culemborg, prijs 
ƒ 87,50
ISBN 90 11 28 40 46.

Met het verschijnen van deel 5 van de serie 
zeemanschap voor de grote handelsvaart 
is de taak die de auteurs zich in 1968 stel
den afgerond. Het gereedgekomen vijfde 
deel behandelt de aspecten van de lading 
in een drietal hoofdstukken: dekladingen, 
gestorte ladingen en vloeibare ladingen. 
Duidelijk wordt ingegaan op de soorten 
lading, de hoofdeigenschappen van die la
ding, de belasting die de lading op de dra
gende scheepsdelen uitoefent, de wijze 
van laden en stuwen, de te nemen veilig
heidsmaatregelen, toegepaste systemen 
en mogelijke gevaren. Het geheel wordt 
zeer overzichtelijk behandeld en waar dat 
zinvol is worden berekeningsvoorbeefden 
gegeven. Dit boek met zijn goed verzorgde 
figuren, zijn voorbeelden, duidelijke tekst 
en vele in tabellen samengevatte gege
vens zal zeker de door de schrijvers ge
wenste bijdrage tot de veiligheid aan boord 
van Nederlands schepen leveren.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt



10 jaar Rederijkunde

door Prof. ir. N. Dijkshoorn

Voorbereiding
Met het doel om het technisch-wetenschappelljk onderwijs op 
ruimere schaal maatschappelijk toepasbaar te maken, werd in 
1967 begonnen met overleg inzake een nieuwe studierichting 
Rederijkunde. Dit initiatief ging uit van de toenmalige Onderafde
ling der Scheepsbouwkunde van de Technische Hogeschool te 
Delft. De ingestelde commissie, de z.g. O.Z.O.N.-commissie, 
presenteerde haar rapport in 1969. Daarop begon in bredere kring 
het overleg over nut en aanvaardbaarheid. Per 1 september 1973 
trad de buitengewone leerstoel in functie. De voornaamste aanbe
velingen van het O.Z.O.N.-rapport waren:
'Bij de scheepvaart zal men zich meer en meer gaan toeleggen op 
het meten van economische grootheden en op het leveren van 
nauwkeurige kwantitatieve informatie ten behoeve van de beleids
bepaling in reële economische situaties. Een van de meest actuele 
onderwerpen op dit gebied is de investeringsanalyse die vooral 
van belang wordt als projecten tot zulke afmetingen en zulk een 
graad van gecompliceerdheid zijn gegroeid dat langere tijd van 
voorbereiding en onderzoek nodig zijn voordat het product wordt 
besteld of gemaakt.’
De opnamecapaciteit van het bedrijfsleven werd geschat op 6 
ingenieurs per jaar.

De aanloopperiode
Dat de aanloopperiode 5 tot 10 jaar zou duren, werd door collega's 
aan het begin voorspeld en werd door de feiten bevestigd. Het 
verloop van het aantal afgestudeerden en de lotgevallen van de 
leerstoel zijn op de twee grafieken (fig. 1) aangegeven.
Wat zijn de belangrijkste ervaringen? De accenten in het O.Z.O.N.- 
rapport zijn verder uitgegroeid. Vóór alles geldt dat de rederijstu- 
dent voorbereid wordt voor de scheepvaart. Dit houdt in dat hij 
bereid moet zijn om persoonlijke risico’s te nemen, dat hij zich goed 
kan presenteren, dat hij zich in een breed vlak in kan zetten en dat 
hij veel werk in korte tijd kan afleveren. Voorts dat het interessant is 
om artikelen te schrijven, maar dat het veel belangrijker is om een 
schip in de vaart te brengen of om een technologisch-economi-
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De ontwikkeling in het aantal studenten en de tijdbesteding lopen gelijk op

Fig. 1.

sche-financiële voorsprong te bereiken. Hij moet niet te veel op 
bescherming rekenen, maar moet zich naar de frontlijn van de 
ontwikkelingen begeven. Bovendien moet enig commercieel ge
voel aangekweekt worden. Of rederijen een dergelijk persoon 
willen hebben, was in hel begin lang geen vanzelfsprekend uit
gangspunt.
Geen enkele student liep na een dergelijke voorlichting weg, één 
deelde tevoren mede dat hij deze toespraak niet nodig had en één 
zei bij voorbaat dat hij tóch een schip ging kopen.

De vormgeving
Eén uitgangspunt is bewust gevolgd. De rederij-ingenieur moet 
intermediair zijn tussen het maritieme gebeuren en alle randwe- 
tenschappen. Om deze taak te kunnen uitvoeren moet hij van de 
mogelijkheden en methoden van deze randwetenschappen goed 
op de hoogte zijn. Hij moet vlot een schip ontwerpen, zonder 
ontwerper te zijn, anders komt geen concept van de grond. Daar 
horen sterkteberekeningen bij en constructief inzicht. Hij moet de 
operationele analyse zelf behoorlijk kunnen uitvoeren en de gren
zen kennen waar hij een wiskunde- of informaticacollega moet 
inschakelen. Dit is gelukt dankzij de inspirerende samenwerking 
met de afdeling der Wiskunde. Colleges zijn daarvoor zelfs van 
inhoud veranderd en aangepast. Hij moet inzicht hebben in het 
risicobegrip. De uiteenzettingen van economen moet hij aanvullen 
vanuit eigen discipline. Dit was een vraag vanuit rederijen gesteld. 
De haalbaarheid van financiering is door de eerste promovendus 
behandeld. Dankzij de interesse van een accountant kunnen wij nu 
investeringsspelletjes uitvoeren, met de conjunctuur als spelele
ment.
Als er bezuinigd wordt en brandstof bespaard moet worden, moet 
hij de grens tussen toepassingen en fundamentele ontwikkelingen 
kennen om daaraan gestalte te kunnen geven.
De TH te Delft is een gezonde voedingsbodem voorde uitwerking 
van deze gedachten. Men vindt een keur van colleges en deskun
digheid, verschillende soorten economie, financiering, marketing 
en bedrijfskunde, OR, computergebruik, statistiek, enz. Schip en 
maatschappij komen in combinatie tot hun recht.
De tweede promovendus behandelde de sectoranalyse van 
scheepvaart en scheepsbouw. De invloed daarvan in Indonesië 
werkt nog door.
Eén facet moet nog geaccentueerd worden. De uitgangspunten 
van het O.Z.O.N.-rapport zijn gerealiseerd en leven in de routine- 
sfeer voort. Nieuw is de greep op het gedrag van het scheepvaart- 
systeem in zijn geheel, scheepsbouw -  scheepvaart -  ladingstro- 
men. Alle abstracte en historische informatie moet via een goed 
geformuleerd numeriek systeem in een dynamisch systeem ge
bruikt worden. Dan worden prijsvorming en marktverwachtingen 
numeriek geconstrueerd. Ditmaal is het geen staal en profiel, maar 
zijn het dezelfde causale relaties die in de gehele schepping 
bestaan en die ook in het economisch/technisch denken ontmoet 
worden. Enkele afgestudeerden zullen hun prestaties in komende 
nummers van dit blad rapporteren.
De eerste publikatie Het toekomstig aanbod van scheepvaartver- 
voerscapaciteit' door ir. P. J. M. Fontijn verscheen in Schip en Werf 
no. 10 van 8 mei 1981 pag. 159-165.
De grens is nu bereikt dat elke volgende stap door één student of 
ingenieur alleen gemaakt kan worden. Bovendien wacht ons nog 
de studie van de 'challenger' die tot plotselinge ordeverstoring 
leidt. Eén partieel hoogleraar die twee leerstoelen beheert en een 
paar studenten zijn niet voldoende om dit aan te pakken.
Er is een nieuw perspectief. Op 1 september start 'Rederijkunde’



ook aan de Universitas Indonesia te Jakarta. Samen gaan wij 
verder. Een traditie wordt voortgezet.
Veel hangt af van de juistheid van de gekozen uitgangspunten, van 
de vorming van de persoonlijkheid, aangepast op het vakgebied. 
Een oordeel is pas mogelijk op lange termijn te geven, omdat de 
effecten van de gekozen opleidingsstructuur pas na jaren zicht
baar worden. Het hoge percentage van de ingenieurs die in het 
maritieme gebied hun werkkring vonden is moedgevend, en is een 
uitnodiging voor de volgende 10 jaar. Van de afgestudeerden is 90 
procent maritiem gebonden.

Overzicht van de bestemming van afgestudeerden in de 
Rederijkunde

rederijen 40%
randgebieden 10%
instituten 15%
overheid 5%
scheepsbouw 5%
banken 10%
Koninklijke Marine(mil. dienst) 15%

BOEKBESPREKINGEN

1910 SALVAGE CONVENTION AND 
LLOYD'S OPEN FORM UNDER 
PRESSURE

Door: M. L. J, Bröcker.
Report MARIN M 59061 January 1983 
Afmetingen: 29,5 x 21 x 0,7 cm. 50 pagina's 
tekst plus nog 13 bijlagen.
Uitgave. Maritiem Research Instituut Ne
derland, Postbus 1555, 3000 BN Rot
terdam
Te bestellen bij Afdeling Navigatie Re
search en Shiphandling. Prijs ƒ 60,-

Het engelstalige rapport werd opgesteld 
als proefschrift voor het verkrijgen van het 
doctoraal examen rechten in maart 1982 bij 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Het rapport besteedt aandacht aan de juri
dische problematiek van het bergen en aan 
de redenen voor en de implicaties van de 
veranderingen die te vinden zijn in de 
Lloyd's Standard Form of Salvage 
Agreement 1980 en in de Draft Salvage 
Convention welke binnen enige jaren het 
verdrag uit 1910 zal dienen te gaan vervan
gen. De publikatie is bedoeld als lees- en 
naslagwerk voor fleetmanagers en gezag
voerders van scheepvaart- en bergings- 
maatschappijen. in een zevental hoofd
stukken worden o.a. de onderwerpen pri
vate salvage regime in the seventies, major 
problems dealing with property salvage in 
the seventies, solutions in the public sphe

re en solutions in the private sphere aan de 
orde gesteld. Conclusies en enkele prakti
sche voorstellen sluiten het rapport af. Van 
de dertien bijlagen zijn van algemeen be
lang de Salvage Convention of 1910, een 
fixed rate contract, Lloyd’s Standard Form 
1972, Japanese Salvage Agreement, P & I 
Pollution Indemnity Clause, Darling Propo
sal on the Open Form, P & I and Shipown
ers Safety Net Proposal, Draft Open Form 
proposed by Mr. Beckett, Lloyd’s Standard 
Form 1980 en de Salvage Convention, pro
posed by CMI in 1981.
Het rapport is op de voor het MARIN gebrui
kelijke overzichtelijke wijze uitgevoerd.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt

DE FLYER BREEKT ALLE RECORDS 
27000 zeemijl Whitbread Round the 
World Race
Door: T. Rannou Nederlandse vertaling 
van H. Brood.
Uitgave: De Boer Maritiem 
Ingebonden: 176 pagina’s met ruim 60 
zwart-wit foto’s en figuren en ruim 160 kleu
renfoto’s
Afmetingen: 27,5 x 21 x 1,8 cm. Prijs: 
ƒ 49,50
ISBN 90 228 1952 3

Aan de tweede Whitbread Round the World 
Race namen 29 jachten uit tien verschillen
de landen deel. Ook 'Van Rietschoten’, 
die in 1978 met de Flyer de eerste Whit-

bread race gewonnen had, deed met een 
nieuwe door Huisman uit Vollenhove ge
bouwde Flyer II mee. Op elk der vier trajec
ten zeilde Van Rietschoten als eerste over 
de finish en ook nadat de handicap was 
verrekend, bleek de tijd onder die van de 
andere deelnemers te liggen. De Flyer II 
haalde over een afstand van 26 000 zee
mijl een daggemiddelde van 216 zeemijl. 
De hele reis werd in 120 dagen afgelegd. 
De gehele reis met zijn dagen met windstil
te en met stormen wordt in het boek be
schreven, waarbij naast de materiële as
pecten ook aan de eigenschappen en het 
gedrag van de gezagvoerders en hun be
manningen aandacht wordt geschonken. 
Het boek geeft echter meer. Naast de ge
schiedenis van de races worden ook een 
twaalftal mensen achter de schepen aan 
de lezer voorgesteld. Naast enkele aspec
ten van de navigatie en de meteo worden 
ook de hoofdgegevens van de deelnemen
de schepen op een overzichtelijke wijze 
gepresenteerd. Het boek is daardoor meer 
dan een beschrijving van een monstertocht 
geworden al laat het in hoofdzaak toch de 
drang om records te breken die veel men
sen in het bloed zit zien. Velen die niet de 
middelen bezitten om aan deze kapitalen 
verslindende races mee te doen zullen aan 
de hand van dit goed verzorgde boek een 
goede indruk van de geleverde prestaties 
verkrijgen.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt



Scheepsexpertise 

deel 2
vervolg van pag. 227

door ing. J. G. F. Coolegem

INDIVIDUELE KONFLIKTEN EN VERHAAL
Het gaat hierbij om schaden van uiteenlopende aard die in grote 
lijnen terug te voeren zijn op tekortkomingen ten opzichte van een 
specitikatie of ten aanzien van de algemene norm. Op grond van 
hun aard worden deze tekortkomingen in de verhaalssfeer verbon
den met achtereenvolgens wanprestatie en onrechtmatige daad. 
(zie figuur 3).
Het is nauwelijks mogelijk om een volledige opsomming te geven 
van schaden die onder deze kategorie thuis horen, maar de 
volgende karakteristieke voorbeelden bieden wellicht een indruk 
waarom het in deze gaat.
-  afwijking van de nieuwbouw-specifikatie, op het punt van water- 

verplaatsing, snelheid, aktieradius (motorjachten), stabiliteit, 
paaltrek en verder produktie- of reparatiefouten, trillingen, te 
lage veiligheidsfaktoren en andere ontwerpfouten,

-  abnormale slijtage door erosie, korrosie en/of overbelasting,
-  verborgen gebrek, zoals bijvoorbeeld beter bekend van giet- 

stukken,
-  te laag energie absorptievermogen van remmingwerken,
-  persoonlijke ongevallen.

Hetgeen voor de behandeling van o.a. goederenschade reeds als 
kriterium gesteld is geldt hier nog in sterkere mate namelijk het 
noteren van feiten, achtergronden en aanleidingen tot het ont
staan van gebreken , het vastleggen van de toedracht die soms kan 
uitgroeien tot een komplete chronologie. Dan weer het analyseren 
van het feitenmateriaal, bepalen van de oorzaak en de verant

woordelijke partij aanwijzen dan wel de vrijwaring van een partij 
aantonen.
Eventueel kan de scheepsexpert ook hier wel eens in de positie 
komen te staan dat hij alleen maar feiten en konklusieszal aandra
gen voor de beslissing op een hoger afwikkelingsniveau.
De daaraan verbonden werkzaamheden omvatten weer het ver
zamelen van bewijsmateriaal, dokumenten, breukstukken, be
schadigde onderdelen, het horen van getuigen, onderzoek ter 
plaatse, bijwonen van eventuele beproevingen, proeven en rekon- 
strukties.
Daarnaast komt bij technisch ingewikkelde zaken de nadruk te 
liggen op het geven van uitleg en adviezen aan juristen die de 
aansprakelijkheid van een partij hebben te bepleiten of verweer 
daartegen dienen te bieden.
Deze adviezen komen in eerste aanleg uit eigen kennis.
Waar zijn kennis voor de in het geding zijnde materie of specialis
me niet toereikend is kan de scheepsexpert zich laten bijstaan 
door, of de zaak overdragen aan, specialisten zowel in de handels
als in de wetenschapssektor.
Dit kunnen onafhankelijke specialisten zijn met specifieke kennis 
op een bepaald gebied, maar meestal richt men zich toch tot 
bijvoorbeeld handelslaboratoria of T.N.O. voor analyses en be
proevingen en tot het MARIN en de Technische Hogescholen of 
onderafdelingen van T.N.O. voor problemen die een wetenschap
pelijke benadering behoeven.
(zie figuur 3 rechts)

Fig. 3. Taken van de scheepsexpert in het raam van schade, conflicten en hun afwikkeling



In die fase van de verhaalsprocedure worden de bijstand en het 
advies, dat de scheepsexpert aan advokaten of rechtskolleges 
levert, wel uitgebreid met het maken van een profielschets van de 
te assumeren specialist, opstellen van een kandidatenlijst voor die 
funktie, of keuze van het instituut.
Zijn begeleiding kan onder die omstandigheden en afhankelijk van 
eigen inbreng uitgroeien van louter verbindingsman tot degene die 
het onderzoek naar de uiteindelijke oorzaak in de juiste richting 
leidt.
In de praktijk komt het erop neer dat in lange procedures het 
onderzoek naar de uiteindelijke oorzaak en/of verantwoordelijk
heid daarvoor bijna gelijke tred houdt met de behandeling van de 
aansprakelijkheid.
Er ontstaat een wisselwerking tussen de analyses van de 
scheepsexpert en die van de advokaat.
Alle bovengenoemde taken vertegenwoordigen een vorm van 
dienstverlening aan het rederij-bedrijf, aan de verzekeringswereld 
of aan de advokatuur.
Daarnaast kennen we nog enkele taken waarin de scheepsexpert 
zelfstandig en als onafhankelijk deskundige deel kan nemen aan 
de rechtsgang of verhaalsprocedure, en wel de volgende.

Gerechtelijke expertise
Een rechtskollege kan voor het bepalen van de oorzaak van 
schade en het aanwijzen van de verantwoordelijke partij de 
scheepsexpert ook rechtstreeks benaderen. Partijen dragen hier
toe ieder hun eigen kandidaat voor.
De aangewezen experts dragen gezamenlijk een derde kandidaat 
voor. Na hun benoeming worden de drie experts onder ede 
gesteld. Het rechtskollege bepaalt de opdracht voor de drie ex
perts bij (tussen)vonnis en men spreekt in zo’n geval van een 
gerechtelijke expertise.
Tot een dergeiijke vorm van expertise wordt besloten indien 
partijen belang hechten aan een onpartijdig onderzoek.
Een gerechtelijke expertise kan echter ook opgedragen worden op 
verzoek van één der partijen, wanneer deze meent dat de andere 
partij in het konflikt het onderzoek naar de oorzaak van schade 
bemoeilijkt.

Bindend advies
In zaken van minder belang en indien de raadslieden het eens 
kunnen worden over een geschikte kandidaat, wordt de opdracht 
tot het onderzoek naar de oorzaak van schade ook wel gegeven 
aan één onafhankelijke expert, (zie figuur 3, ARB 1)
Hiermede zijn we beland bij een tussenvorm van gerechteiijke 
expertise en de hierna te behandelen arbitrage.
Voor wat betreft de werkzaamheden is er weinig verschil met het 
optreden van de gerechtelijke experts.
Alleen de belasting van de scheepsexpert die het bindend advies 
uitbrengt is wel wat zwaarder in het besef dat er op grond van de 
konklusies in zijn rapport vonnis gewezen wordt.
Dit vereist uiterste objektiviteit van de aangewezen expert.

Arbitrage
Bepaalde overeenkomsten tussen partijen voorzien in een arbitra- 
geklausule in geval van een konflikt.
Net als bij een gerechtelijke expertise draagt elk der partijen één 
arbiter voor, de voorgedragen arbiters kiezen zelf de derde arbiter. 
Het aldus samengestelde arbitrale trio (zie figuur 3 - ARB 3) wordt 
middels een akte van kompromis gemachtigd om bindende uit
spraken te doen.

Daarbij gaat het niet alleen om de gebruikelijke vragen van oor
zaak en verantwoordelijkheid maar nu ook om een uitspraak ten 
aanzien van aansprakelijkheid.
Na datgene wat hierboven reeds geschreven is ten aanzien van 
het subtiele verschil tussen deze begrippen zal het nu duidelijk zijn 
dat het arbitrale trio dan op z'n minst één jurist zal dienen te 
omvatten.

REPORT OF SURVEY

This is to certify that the Undersigned, at the request of 
Messrs. Post & Co. - P A I - Club Correspondents at Rotterdam 
and acting entirely without prejudice as to liability on behalf 
of Owners of the British motorvessel

" ETHEL EVERARD » 

did attend to a survey on board the cranebarge

•' SCHELDEREUS 1 
OVET-CRANE 4

on the 11th December 19B2 ■ vessel then lying moored alongside 
the C-quay, Massagoedhaven at Terneuzen ■ for the purpose of 
noting the nature and extent of damages reported to have been 
sustained as a result of a contact by the seagoing vessel, 11th 
December 1982»

According to information received it appeared that the "ETHEL 
EVERARD" whilst in the course of mooring in her allocated 
loading berth, second to the above and another crane, contacted 
the "SCHELDEREUS 2"/0VET-CRANE 5 stem first thus causing and 
suffering some damage.

Fig. 4.
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Subject

Owners

m.v. "BREEKADE" of the port of Rotterdam 
1.599 CRT 
built 1973

Messrs. P.A. van Es & Co. of Rotterdam

Insurance Brokers : Messrs. Roland Holst - Van Ommeren at 
Diemen N.H.

Attending Surveyors: Messrs. J.G.F. Coolegem, Consulting
Engineers & Marine Surveyors of Vlaar- 
dingen

Place and date 
of survey

Place of incident

7. Date of incident

8. Incident

: Slip no. 6 of Boele’s repair-yard at 
Bolnes, 26th April 1982 and subsequent 
dates

: 1. Outside Shoreham when on passage from 
Shoreham to Bolnes.

2. In the repair-yard at Bolnes.

: 1. 24th April 1982 
2. 29th April 1982

: 1. Bottomplating generally set in and
locally buckled in between frame nos. 
18 - 23, nos 46 - 49 and nos. 52 - 57.

2. Armature of port generator locally 
crushed.

Fig. 5.

De keuze van één of twee experts dan wel één of twee juristen in 
het driemanschap laten partijen meestal afhangen van de zwaarte 
van het aspekt, oorzaak of aansprakelijkheid van de zaak in 
kwestie,

RAPPORTAGE
Er zijn drie hoofdvormen van schriftelijke rapportage te onder
scheiden namelijk:
1. de verklaring -  proces verbaal
2. de tabellarische opsomming van vaste overeengekomen infor

matie/beoordelingspunten
3. de probleem-analyse, waarvan in de wetenschap veel gebruik 

wordt gemaakt.



Ter toelichting diene het volgende.
De 1e vorm wordt veel gebruikt voor alle vormen van inspektie, 
beproeving, kortom voor de preventieve taken, alsook voor ge
rechtelijke expertise en arbitrage.
Deze vorm is verder tot op heden in gebruik geweest voor het 
rapporteren van aard en omvang van schade onder standaarddek
kingen. (zie figuur 4)
Daarnaast heeft zich een 2e vorm van rapportage ontwikkeld 
speciaal voor standaarddekkingen waarin men gebruik maakt van 
een vaste indeling voor het overdragen van de benodigde informa
tie, ter bevordering van de routine op het desbetreffende afwikke- 
lingsniveau in de verzekeringssfeer.
(zie figuur 5)
De 3e vorm is meer geschikt voor het uitbrengen van rapport over 
onderzoek en analyse, kortom voor de behandeling van komplexe 
problemen in den brede.
Deze vorm wordt ook aangehouden bij het leveren van kommen- 
taar op stellingen van de tegenpartij in lange procedures en 
vormen dan veelal een aparte bijlage bij een door de advokaat 
ingediende konklusie.
(zie figuur 6)

ANALYSIS

of

BNER&Y ABSORPTION CAPACITY

NO. 7 MOORINS DOLPHIN 
VESTBUITENKAVEH 
AT TBRNEUZEN

KINETIC ENERGY DEVELOPED

BY THE MOTOKVESSEL 
" BXROHM MERCHANT "

AT THE TIME OF A CONTACT 
ON THE 29th NOVEMBER 1979

PROFIELSCHETS
Na het opsommen der taken rijst de vraag welke eigenschappen
een opdrachtgever bij de scheepsexpert mag verwachten om ___
deze taken naar behoren te vervullen.
De belangrijkste hiervan zijn: Fig.

Filing code 
FQ 8052

Fig. 7. Voorbeeld van een waarneming.
De glimmende plek vóór aan bakboordzijde, werd onderkend als op het scheepsdek gestorte crude. Deze crude kan alleen afkomstig zijn 
van de gebroken laadarm uiterst rechts in beeld. Genoemde combinatie van waarnemingen bleek de sleutel tot de oorzaak van dit drama 
te zijn. (Laadarm geblokkeerd door defekte hydraulische klep).



Vertrouwensman
De essentie van dit beroep ligt opgesloten in het feit dat op het 
uiteindelijke afwikkelingsniveau, de know how of gedetailleerde 
kennis van het probleem dat ten grondslag ligt aan de claim of het 
konflikt niet aanwezig is.
Op z’n best zijn degenen die over aansprakelijkheid en/of toewij
zing dienen te oordelen op het gebied van de maritieme techniek 
niet meer dan gevorderde leken.
Het gemis aan voor het nemen van beslissingen toch onontbeerlij
ke kennis wordt dan opgevuld door de know how van de scheeps- 
expert. Zijn verrichtingen worden zeker ook door de eigen partij 
met een kritisch oog bekeken doch uiteindelijk in goed vertrouwen 
aanvaard.
Het kweken en bestendigen van dit vertrouwen bij opdrachtgevers 
van uiteenlopende aard onder handhaving van een zo groot 
mogelijke objektiviteit vormen op de lange duur de maatstaven 
waaraan zaken als betrouwbaarheid en integriteit van de scheeps- 
expert afgemeten worden.

Waarnemingsvermogen
Om alle voor de zaak van belang zijnde feiten goed te kunnen 
vastleggen dient de expert over een geoefend waarnemingsver
mogen te beschikken.
Veel van zijn manier van opnemen hangt af van de associaties die 
hij op het moment van waarnemen van een bepaald detail daarme
de verbindt, vooral waar dit betreft de relatie met oorzaak en 
gevolg.
Een goed oog voor details is dus niet alleen een kwestie van 
physiek maar ook van een psychische instelling. (Fig. 7)

Analyseren
Hoe eenvoudig de zaken ook mogen zijn, het is altijd nodig om 
vanuit de berg gegevens die men soms aan de scheepsexpert ten 
bewijze van het eigen gelijk toeschuift, de hoofdzaken van de 
bijzaken te scheiden.
In komplexe gevallen dient hij oorzaak en gevolg zodanig op een rij 
te kunnen zetten dat de causale keten hier duidelijk uit naar voren 
komt, ook voor lezers van buiten de technische kring.

Instrukteur
De scheepsexpert dient de argumenten en konklusies die achter 
zijn gedachtengang en analyse schuil gaan te kunnen overdragen 
op leken en zijn aanbevelingen begrijpelijk maken.
Daartoe dient hij over redelijke journalistieke vaardigheid te be
schikken.

Opleiding
Er bestaat geen speciale opleiding voor het beroep van scheeps
expert.
Degenen die dit beroep uitoefenen hebben als regel vóór hun 
uittrede in één of andere tak van de maritieme techniek gestudeerd 
en zich daarna in een bedrijf op dit gebied de praktijk eigen 
gemaakt.
Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel van technische dan 
wel nautische vooropleiding bekend.
Bedoelde experts waren vele jaren lang werkzaam geweest op 
een expertisekantoor en zij bleken op den duur het routinewerk 
heel goed aan te kunnen.
Voor verdere bekwaming in het vak geldt ook voor de scheepsex
pert dat hij al doende leert.
Hij verkeert daarbij in een gunstige positie ten opzichte van de 
funktie die hijzelf in het bedrijfsleven bekleedde en van andere 
bedrijfsfunkties waarmede hij in aanraking komt.
Een scheepsexpert krijgt per tijdseenheid namelijk een veel groter 
aantal inspekties en/of schadegevallen te behandelen dan soort
gelijke deskundigen die een bedrijfsfunktie bekleden.
Daarbij wordt hij niet geplaagd door de lasten van het management 
waardoor hij ook zijn ervaring in de diepte kan vergroten.
Een dergelijke vorming plaatst hem op den duur vanzelf boven de

Specialisatie Werkgebied

goederen commercieel minderwaarde bepaling
nautisch commercieel

nautisch commercieel oorzaak van goederenschade
nautisch technisch
werktuigkunde
werktuigbouwkunde

nautisch technisch in/uit huur
werktuigkunde acceptatie onderzoek
werktuigbouwkunde zeewaardigheid

werktuigkunde toetsing aan normen -  klasse
werktuigbouwkunde aard en omvang materiële
scheepsbouwkunde schade, kosten analyse

werktuigbouwkunde oorzaak van schade van com
scheepsbouwkunde plexe aard

scheeps- en werktuigbouw theoretische analyses van
kunde op wetenschappelijk (deel) problemen
niveau

Tabel 1

gemiddelde ervaring op bepaald gebied.
Welk gebied dit zal zijn is in de eerste plaats afhankelijk van zijn 
vooropleiding en verdere specialisatie van eigen aanleg en voor
keur.
Hierdoor ontstaan toch wel zekere bindingen tussen door 
scheepsexperts uit te voeren taken en de genoten vooropleiding. 
De opsomming van specialisatie en werkgebieden volgens Tabel I 
geeft hiervan een globale indruk.
De opsomming geeft geen scherpe afscheidingen aan tussen 
specialisatie en werkgebied.
De scheepsexpert kan de daarbij behorende taken zowel afzon
derlijk als in kombinatie met andere in de opsomming genoemde 
taken uitvoeren.
Een en ander is afhankelijk van faktoren als opdracht, schade- 
ontwikkeling, konjunktuur, kortom een komplex geheel.
Hoe dit in de praktijk kan verlopen wordt misschien het beste 
aangetoond met het volgende voorbeeld.

-  Een expert gaat aan boord van een bulkcarrier voor het vaststel
len van de oorzaak van waterschade aan graan.

-  Hij vindt een gescheurde hopperplaat, gescheurde webspanten 
en een ingezette huid, met andere woorden een typisch geval 
voor een scheepsbouwer.

-  Indien hij deze kennis tot de zijne kan rekenen werkt hij deze 
opdracht zelf af.
Indien hij een andere specialisatie bezit zal hij de zaak overleg
gen met of overdragen aan een daarvoor in aanmerking komen
de andere specialisatie.

-  In de aanvang werd over de oorzaak gesproken als het gevolg 
van slecht weer.
De geassumeerde expert bracht de ware oorzaak naar boven 
namelijk, verwaarlozing van de ballasttanks.

Het zich bewust zijn van de grenzen van eigen kennen en kunnen 
speelt in alle zaken, de oorzaak van schade betreffende, een 
kardinale rol.

Rekrutering
In de vorige paragraaf zijn de aspekten van vooropleiding en 
bedrijfsbekwaming al ter sprake gekomen.
Ook hier geldt weer dat er een globaal verband bestaat tussen de 
aard van de specialisatie op expertise gebied en de studierichting 
in de maritieme techniek waaruit de expert gerekruteerd werd. 
Tabel II geeft hiervan een overzicht.



Aard van expertise

goederen

nautisch

nautisch-technisch
(bediening-bedrijf)

technisch
(ontwerp-const, uctie)

Vooropleiding

middelbare- en hogere 
algemene vorming.

kapitein of stuurman ter 
grote of kleine handelsvaart.

scheepswerktuigkundigen

hogere technische 
beroepsopleidingen 
academisch technische 
vorming

Tabel II. Globale aanduiding van verband tussen specialisatie op 
expertise gebied en studierichtingen.

Besluit
In deze beschouwing is aangetoond dat een scheepsexpert niet 
altijd en alleen voor 'de verzekering' behoeft op te treden. Er blijken 
nog een groot aantal andere taken buiten dit verband te bestaan 
waarin hij zich nuttig kan maken.
Indien dit artikel erin geslaagd is om dergelijke vaagheden tot het 
verleden te doen behoren dan stemt dit reeds tot tevredenheid.

Ruim gesteld is de scheepsexpert een der tussenpersonen op de 
weg van schade naar verhaal.
De resultaten van zijn inspanningen in een zaak kunnen richting 
geven aan -  en daarmee een belangrijke bijdrage vormen tot -  een 
vlot verloop en een bevredigende afhandeling en schadeloosstel
ling.

PROTOTYPE BLACK BOX’ RECORDER FOR SHIPS
Lloyds’s Register of Shipping has selected Valeport Develop
ments (Division of Geofix Data Systems Ltd, part of Oceonics PLC 
Group of companies) to design and manufacture to its specification 
a prototype ’black box’ accident recorder for ships.
The contract, which covers the design, procurement, installation 
and commissioning, marks the second stage in LR’s research 
project into shipboard recorders. This follows the completion of a 
comprehensive feasibility study carried out by the Hull Structures 
department of Lloyd’s Register. The project is also supported by 
the UK Department of Trade.
The prototype black box', which is to be installed on Ellerman City 
Liners container ship 'City of Plymouth' in late 1983, will be used for 
the measurement and recording of data and alarm conditions to 
provide LR with detailed information to assist in the development of 
an operational 'black box’ system.
During the experimental phase, opportunity will be taken to test 
different types of transducers and evaluate various recording 
methods. In the event of losses and accidents at sea, voyage 
recorders analogous to the aircraft black box’ flight recorders 
would have considerable advantages, especially in view of the 
number of accidents which are never satisfactorily explained. 
Among situations where such an accident recorder would be of 
value include cases where the ship is totally lost, sometimes with
out trace, and in accidents such as collisions, groundings or heavy 
weather damage, where precise information into the circum 
stances would be difficult to obtain by any other means.
While organisations such as the International Maritime Organisa
tion (IMO) have recognized the potential of such systems in 
studying the causes of marine accidents, it is likely that they would 
be installed on a voluntary basis in the first instance and used by 
companies which see an onboard monitoring and data gathering 
systems as an efficient and economical way of operating a fleet. 
Thus the accident recorder and its data would be only a part in such 
a system.
Among the subjects considered in the initial feasibility study carried 
out by Lloyd’s Register’s Hull Structures department was the 
experience with flight recorders in the aviation field, and its exten
sion in terms of the different parameters and time scales for ships. 
The use of such devices for shipboard applications poses special 
problems, including the recovery of the recorded data and the very

much longer voyage times of ships compared to aircraft. However, 
the first problem may be solved by enclosing the recording in a 
damage-proof buoy which would automatically be released should 
the vessel sink, with some form of radio beacon or radar reflectors 
to enable it to be located. Recording techniques also exist to cater 
for the long time scale involved in ships' port-to-port voyages. 
The feasibility study has highlighted three different types of data 
which would need to be recorded:
1. Ship behavioural data from sensors located in various parts of 

the vessel;
2. The radar display;
3. The oral commands given from the bridge.

Ship behaviourft' data to be recorded can be classified under the 
following headings:
(a) Ship motions;
(b) Hull stresses;
(c) Environmental parameters;
(d) Control and navigation;
(e) Systems alarms and events;
(f) Ship parameters;
(g) Time reference;
(h) Tank gauges.

The second system, involving the radar display data, will need 
special consideration because of the very large recording require
ment it represents. It is, however, likely that logging a sweep 
intermittently, in digital form, will provide sufficient information for 
accident analysis purposes. The recording of oral commands from 
the bridge is also likely to present many problems before an 
acceptable solution can be reached.
It is anticipated that the trial installation on board the 'City of 
Plymouth’, which will last about a year, will give useful information 
on such matters as sampling rates, the system reliability, the 
containment system, the release mechanism and recovery. 
Lloyd’s Register’s previous experience in projects involving full- 
scale measurements, recording and analysis will be of considera
ble benefit in this project.
Further studies will also be carried out to examine the size of the 
system for different types and sizes of ships, together with investi
gations into damage protection and emergency beacon systems.



A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
yy TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig programma van lezingen en evenementen in het seizoen 1983/1984

SULZER RTA SUPERLONGSTROKE 
LOW SPEED AND Z.A. MEDIUM SPEED 
ENGINES: LATEST DEVELOPMENTS 
AND RESULTS
door P. Schneider, Head Installation and 
marine projects, diesel engine and diesel 
power plant division, Sulzer Brothers Ltd., 
Winterthur
di. 20 sept. '83 Groningen 
wo. 21 sept. '83 Amsterdam 
do. 22 sept. '83 Rotterdam

HET ONTWERP EN DE INSTALLATIE
VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
AAN BOORD VAN SCHEPEN MET HET
OOG OP HET BEPERKEN VAN DE
GEVOLGEN VAN BRAND
door ir. W. de Jong, i.e., Senior Electrical
Engineer Surveyor to Lloyd s Register of
Shipping, Rotterdam
do. 22 sept. '83 Vlissingen
di. 11 okt. '83 Groningen

COMPUTER TOEPASSINGEN IN DE 
SCHEEPSBOUW*
T.H. Delft, Dagbijeenkomst (Workshop) 
georganiseerd door 'William Froude’ 
do. 13 okt. '83

HET ONTWERP VAN HET HEFSCHIP 
'OSTREA'
door ir. J. J, Woodman, Bureau voor 
Scheepsbouw, Bloemendaal 
do. 20 okt. '83 Rotterdam

ONDERWERP EN SPREKER 
NADER OP TE GEVEN
do. 20 oktober Vlissingen

ONTWIKKELING VAN ROMPVORMEN*
door ir. E. Vossnack, Nedlloyd Rederijdien- 
sten B.V., Rotterdam 
di. 8 nov. '83 Delft voor de afdeling Rot
terdam

ONTMOETINGSDAG MARITIEME 
TECHNIEK
t.g.v. Europod '83 in de RAI 
do. 10 nov, '83 te Amsterdam

FILMAVOND
vr. 18 nov. '83 Amsterdam

DE HISTORISCHE ONTWIKKELING 
VAN DE SCHEEPSBOUW
doordr. ir. K. J. Saurwalt, wetenschappelijk
hoofdambtenaar bij de afdeling Maritieme
Techniek, TH Delft.
wo. 12 okt. '83 Amsterdam
di. 24 nov. '83 Groningen?

GOEDEREN TRANSPORT EN 
OVERSLAG
do. 17 nov. '83 Vlissingen 
di. 13 dec. '83 Groningen 
wo. 14 dec. '83 Amsterdam 
do. 15 dec. '83 Rotterdam

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN
di. 3 jan. '84 Rotterdam 
wo. 4 jan. '84 Groningen 
do. 5 jan. '84 Vlissingen

DE OMBOUW VAN DE
VOORTSTUWINGSINSTALLATIES
VAN
DE NEDLLOYD CONTAINERSCHEPEN*
door ir. R. K. Hansen, Nedlloyd Rederij- 
diensten B.V., Rotterdam 
do. 15 dec. '83 Vlissingen 
do. 19 jan. '84 Rotterdam

BUITENDIJKSE WERF IN GRONINGEN
Discussie o.l.v. ing. L. Ardon, directeur 
Centraalstaal, Groningen 
do. 19 jan. '84 Groningen

ZEEMIJNBOUW
spreker n.o.t.g.
do. 19 jan. '84 Vlissingen
wo. 8 febr. '84 Amsterdam

SEMI SUBMERSIBLES*
spreker(s) n.o.t.g.
wo. 18 ja. '84 Amsterdam?
di. 7 febr. '84 Den Haag voor de afdeling
Rotterdam
do. 16 febr. '84 Vlissingen?

CARGO ACCESS EQUIPMENT
spreker n.o.t.g. 
do. 16 febr. '84 Rotterdam 
di. 21 febr. '84 Groningen 
wo. 21 mrt. '84 Amsterdam

ZEEGANG*
sprekers n.o.t.g.
do. 1 mrt. '84 te Delft (dagbijeenkomst)

WEERSTAND, STABILITEIT EN 
SNELHEID VAN ZEILJACHTEN
door prof. ir. J. Gerritsma, Hoogleraar T.H. 
Delft
do. 15 mrt. '84 Groningen 
do. 12 apr. '84 Rotterdam

SERIEBOUW*
spreker n.o.t.g.
do. 22 mrt. '84 Rotterdam

SNELLE KUSTREDDINGBOOT VOOR 
DE KNZHMRS*
spreker n.o.t.g. 
do. 15 mrt. ’84 Vlissingen? 
di. 10 apr. ’84 Delft voor de afdeling Rot
terdam
wo. 11 apr. ’84 Amsterdam? 
di. 17 apr. ’84 Groningen?

DE HISTORIE VAN DE SCHEEPSBOUW
doordr. ir. J. M. Dirkzwager, Dir. Mat. Kon.
Marine, Den Haag
do. 12 apr. '84 Vlissingen

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN 
KUNSTSTOF IN DE SCHEEPSBOUW*
sprekers n.o.t.g.
do. 10 mei ’84 Rotterdam

NB

Dit programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel ge
wijzigd.
* Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
'William Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden in Café-Restaurant Bosch- 
huis', Hereweg 95, Groningen, aan
vang 20.00 uur.

2. De lezingen in Amsterdam worden 
gehouden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, 
aanvang 17.30 uur.

3. De lezingen in Delft worden gehou
den in de aula van de TH, Mekelweg 2, 
Delft, aanvang 20.00 uur.

4. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Clauszaal van het 
Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.

5. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem Hotel Britan- 
nia, Boulevard Evertsen 244, aan
vang 19.30 uur.

Verenigingsnieuws

OPENINGSTIJDEN ALGEMEEN 
SECRETARIAAT
Met ingang van 1 september 1983 zijn de 
openingstijden van het Algemeen Se
cretariaat tevens Redactiebureau van 
'Schip en Werf’ als volgt:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 11.30 
uur en van 13.30 tot 16.30 uur.



Ballotage

De volgende heren zijn voor het GEWOON 
LIDMAATSCHAP de Ballotage-Commis- 
sie gepasseerd:

R. F. BAKKER 
SWTK-HTS-structuur 
Bachstraat 454, 2324 HA Leiden 
Voorgesteld door S, J. Kuiper 
Afdeling Rotterdam

R. H. J. BOS
SWTK-HTS-structuur bij Shell Tankers
B.V., Rotterdam
Laan van Poot 184, 2566 EG Den Haag 
Voorgesteld door P. C. de Haan 
Afdeling Rotterdam

Ing. C. DAM
Senior EngineerSurveyorto Lloyd’s Regis
ter of Shipping, Rotterdam 
Jupiterlaan 2, 3318 JC Dordrecht 
Voorgesteld door ing. L. O. Jonker 
Afdeling Rotterdam

Ing. P. EYKELENBOOM 
Adjunct-directeur Merwestroom B.V., Dor
drecht
Peperstraat 8, 2969 AX Oud-Alblas 
Voorgesteld door W. Clausing 
Afdeling Rotterdam

Ing. L. J. HENDR/KSE
Assistent Hoofd Technische Dienst Dredg-
ing V02, Odijk
Grevelingenstraat 3, 4311 GB Bruinisse 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Rotterdam

C. P. JONGSTE
SWTK {met diploma C) bij Neddrill, Rot
terdam
Zouavenlaan 109, 4731 EP Oudenbosch 
Voorgesteld door J. C. J. M. van Aken 
Afdeling Rotterdam

Ing. A. KLIJNSOON
Bedrijfsassistent Nieuwbouw Scheeps
werf 'De Biesbosch’
Stratosfeerstraat 113, 3328 GN Dordrecht 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Rotterdam

Ing. D. OCHTMAN
Oud-Assistent-Bedrijfsleider Machinefa
briek en Scheepswerf van P. Smit Jr.
De Lairessestraat 64, 3062 PK Rotterdam 
Voorgesteld door P. J. van der Giessen 
De Lairessestraat 64,3062 PK Rotterdam 
Afdeling Rotterdam

P. PESMAN
SWTK (met diploma C) Esso Tankvaart 
Mij. B.V.
Swarte Ruiters 15, 9351 NL Leek 
Voorgesteid door J. Brouwer 
Afdeling Groningen

P. SCHOENMAKER 
Verkoopleider Weir-Warmtekracht B V. 
Spinozaweg 381, 3076 ES Rotterdam 
Voorgesteld door H. D. Hielkema 
Afdeling Rotterdam

S. N. P. M. SMULDERS 
SWTK-HTS-structuur Holland America 
Cruises Inc.
Hoornmanstraat 16, 5711 EZ Someren 
Voorgesteld door H. Heyveld 
Afdeling Zeeland

G. C. W. SPELD
Directeur B.V. Scheepswerf Waterhuizen 
J. Pattje
Westerse Drift 34, 9752 LA Haren 
Voorgesteld door ing. H. P. J. Thiecke 
Afdeling Groningen

J. C. TERLOUW
Bedrijfsleider Machinefabriek J. C. Ter- 
louw B.V., Molenvijver 52 a, 3052 HE Rot
terdam
Voorgesteld door H. van Essen 
Afdeling Rotterdam

J. D. VERBAAN
SWTK (met diploma C1) Nedlloyd Rederij 
Diensten B.V., Rotterdam 
Soeverein 5, 2353 TM Leiderdorp 
Voorgesteld door S. J. Kuiper 
Afdeling Rotterdam

C. G. WINKEL
SWTK-HTS-structuur bij Holwerda 
Scheepvaart B.V.
Van Hagenstraat 449, 6717 OV Ede 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Rotterdam

Gepasseerd als JUNIOR-LID:

J. H. LUBKING
Studerende ad . Hogere School voor 
SWTK’n, Rotterdam
Wilhelmina Geevestraat 3, 3172 VC Poor- 
tugaal
Voorgesteld door J. P. J. Witteman 
Afdeling Rotterdam

F. B. A. VAN SCHIE
Studerende a.d. Hogere School voor 
SWTK'n, Rotterdam
Eendrachtstraat 81, 3134 GK Vlaardingen 
Voorgesteld door S. H. M. van Schie 
Afdeling Rotterdam

P. A. STEENS
Studerende a.d. Hogere School voor 
SWTK’n, Rotterdam 
Resedastraat 7, 2351 PM Leiderdorp 
Voorgesteld door P. C. de Haan 
Afdeling Rotterdam

Nieuwe Donateur
Als begunstiger is tot de vereniging toege
treden Temkom B.V., van Cleeffstraat 4, 
3113 AK Schiedam, tel. 010-736463.

De directie van het bedrijf wordt gevormd 
door de heren F. Engelage en E. J. Renes. 
Het bedrijf vervaardigt klimaatbeheer- 
singsinstallaties en ontzoutingsinstaliaties 
voor de zeescheepvaart, binnenscheep
vaart en offshore.

Tewaterlatingen

Artaban
Op 8 juli 1983 is met goed gevolg te water- 
gelaten het motorschip ’ARTABAN', bouw- 
nummer 4650 van B.V. Scheepswerf Da- 
men Bergum'te Bergum, bestemd voor 
European Overseas Leasing te George
town.
De hoofdafmetingen zijn: lengte 36,00 m., 
breedte 9,50 m., holte 3,60 m.
In dit schip worden geïnstalleerd 2 Crepelle 
hoofdmotoren, type 4 PSN 3-L met een 
vermogen van elk 950 pk bij 850 omw/min 
en 2 M.A.N. hulpmotoren, type D 2566MTE 
met een vermogen van elk 211 pk bij 1500 
omw/min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voorde klasse: 13/3 E 
Special service -  Offshore support vessel 
Deep sea AUT-OS

Petrojet 3
Op 10 augustus 1983 is met goed gevolg te 
watergelaten de sleepboot 'PETROJET 3’, 
bouwnummer 3304 van B.V. Scheepswerf 
Damen te Gorinchem, bouwwerf: Tille 
Scheepsbouw te Kootstertille, bouwnum
mer 239, bestemd voor Petroljet te Cairo -  
Mohandecine -  Egypte.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 28,97m., 
breedte 9,50 m., holte 4,90 m.
In deze sleepboot worden geïnstalleerd 2 
Deutz hoofdmotoren, type SBV 9 M 628 
met elk een vermogen van 2265 pk bij 1000 
omw/min, 2 Volvo hulpmotoren, type D 70 
CHC met elk een vermogen van 82 pk bij 
1500 omw/min en 1 Volvo hulpmotor, type 
D 70 CHC met een vermogen van 112 pk bij 
2040 omw/min.
De sleepboot wordt gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voor de klasse : I 
3/3 E +  Tug Deep sea

Proeftochten

Delfzijl
Na een geslaagde proeftochtperiode vond 
op 17 augustus te Den Helder de over
dracht plaats van de tweede van een serie 
van 15 geheel uit glasvezel versterkt poly
ester (GVP) vervaardigde mijnenbestrij- 
dingsvaartuigen van de 'Alkmaar’ klasse 
die door Van der Giessen -  De Noord Mari- 
nebouw B.V. te Alblasserdam voor de Kon. 
Marine worden gebouwd. Het schip werd 
onder de naam Hr. Ms Delfzijl in dienst 
gesteld. De kiel van het schip werd gelegd 
op 30 mei 1980, de doop vond plaats op 26 
februari j.l.



Technische informatie

Productbladen
Electromach B.V. te Hengelo heeft een 5- 
tal nieuwe produktbladen over akoestische 
en visuele signaaalapparatuur uitge
bracht.
Het betreft de volgende produkten: 
Yodalarm, akoestisch alarm, serie Y03, 
Y05 en Y08
Yodalight, akoestisch en visueel alarm, se
rie Y05/L en Y08/L 
Yodalarm 'Slow Whoop', Y05 SW 
Yodalarm-Ex, explosieveilig akoestisch 
alarm, Y05/Ex
Explosieveilige (Ex) d Zwaailichten, serie 
KLN en KRN.
In bovengenoemde produktbladen is op 
zeer overzichtelijke wijze beschreven waar 
de apparatuur wordt toegepast en wat de 
kenmerken en voordelen zijn.
Bovendien zijn alle technische gegevens 
vermeld en is een montage instructie opge
nomen.
De produktbladen worden U gaarne ge
zonden door: Electromach B.V., Postbus 
175, 7550 AD Hengelo, tel.: 074-420861.

New deep-water platform concept
Norwegian Olav Mo, the man behind the 
idea which has become the very symbol of 
Norway as an oil nation -  the Condeep 
platform -  has now designed a new type of 
deep-water platform, in competition with 
his former employers Norwegian Contrac
tors.
The platform will resemble Norwegian 
Contractor’s own T-300, which may be 
used on the world's largest offshore gas 
field -  the socalled Troll field. Unlike the T- 
300 the 'Highcon' as the new platform is 
called, can be secured to the seabed by 
three supporting legs. This renders it ex
tremely stable even on muddy and unfirm 
seabeds.
'Highcon' is also much slimmer in shape 
than other deep-water platforms. It is main
ly designed for assignments out on the 
field, not for being able to float in the water 
on the tow-out.
The designer has therefore envizaged fit
ting large concrete columns priorto tow-out 
in order to give the platform buoyancy and 
stability. The three 190 m long cylinders, 
with 32 m diameters, can be removed and 
disposed of when the platform is in position. 
According to the designer the platform will 
be able to bear a heavier deck than any other 
platform -  up to 50 000 tons. This means 
that the frame can be cast in concrete, 
which will be a considerable advantage 
safety-wise.
The deck rests on a central column filled with 
water. In the middle of this column is an 
inner one through which drilling will take 
place. The three supporting legs rest on a 
foundation on the seafloor and terminate at 
a point on the main column, 50 m below the 
water surface. If desired, the legs can be

used as storage tanks for about 200 000 
barrels of oil.

Detection of cracks in underwater pipes
British Gas has developed a new technique 
for speeding up the detection of cracks in 
the underwater sections of offshore rigs. It 
is expected to lead to greatly improved 
safety standards and a significant reduc
tion in the time needed for underwater in
spection.
Instead of searching for signs of cracks on 
the face of the submerged offshore struc
ture -  a time consuming and often unreli
able practice -  a new device has been 
developed at the British Gas Engineering 
Research Station near Newcastle upon 
Tyne that uses ultrasonic waves to detect 
the presence of water in the hollow support 
structure. To be known as the GASCOSO- 
NIC crack detection system, the new British 
Gas development can survey a rig reliably 
and up to 40 times faster than using con
ventional non-destructive testing (NDT) 
methods, and at a low cost.
Because of its simple design features, the 
GASCOSONIC equipment can be handled 
by divers without any previous NDT experi
ence. This means that it can be readily 
incorporated into an annual underwater 
survey, considerably improving confi
dence in the integrity assessment of the 
structure.
The GASCOSONIC system has. alrssdy 
been tested on offshore structures, includ
ing three rigs in the northern sector of the 
North Sea where it was used by a contract 
inspection company.
The new device has also performed suc
cessfully in Department of Energy trials 
held at Loch Linnie and has recently been 
demonstrated in Holland where it received 
extremely favourable comments. (LPS)

Oil production possible at 300 m depth
Sea depths of up to 300 m will no longer be 
any impediment to the production of oil and 
gas in the North Sea. A comprehensive 
Norwegian research project has demon
strated that the technical barriers have 
been removed and that all that is required is 
an adjustment of existing technology be
fore production can be started on, for exam
ple, the Troll field -  the world’s largest 
offshore gas field. This adjustment can be 
effected within the period elapsing before 
the field can come into production -  prob
ably around 1989/'90 at the earliest.
The Norwegian classification society Det 
norske Veritas has carried out the research 
project in cooperation with international oil 
companies and the partially state-owned 
industrial Norsk Hydro. The results were 
recently presented at a press conference in 
Bergen.
The theme of the project has been installa
tion and maintenance of underwater pro
duction systems in deep water -  300 m -  
without the aid of divers. The fact that divers

can be dispensed with is a big step forward, 
as at present it is difficult to let divers oper
ate at more than 180-200 m. A number of 
attempts have been made to let divers 
operate at greater depths, but there is still 
no question of letting them operate routine
ly at 300 m. DnV has therefore concen
trated on a combination of remote control
led operations and manned and unmanned 
underwater vessels. Norsk Hydro has pre
viously demonstrated that it is possible to 
carry out welding at great depths. DnV 
now believes that technology is far enough 
advanced to allow of the installation and 
maintenance of production systems in 
deep water.
The task of adapting the equipment still 
remains. Det norske Veritas stated that this 
means that the basic research has been 
undertaken and that future tasks will con
sist of designing the equipment to be used. 
This must be carried out parallel with the 
operation planning.

Diversen

Orders blijven uit voor Duitse werven
Van de 37 scheepswerven in de Bondsre
publiek hebben er 26 geen orders voor 
1984. Hierop heeft de socialistische oppo
sitiepartij in de Bonsdag de Westduitse 
regering gewezen. De SPD zegt dat veel 
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zullen moeten leggen en dringt er bij de 
regering op aan de komende drie jaar 600 
miljoen mark beschikbaar te stellen om het 
binnenhalen van buitenlandse orders te 
vergemakkelijken.
SPD-afgevaardigden uit de deelstaten in 
het noorden van de Bondsrepubliek, waar 
de Westduitse scheepsbouw geconcen
treerd is, deelden mee dat de waarde van 
de orderontvangst in het tweede kwartaal 
van dit jaar maar ongeveer 300 miljoen 
mark heeft bedragen tegen in het eerste 
kwartaal 600 miljoen. Aan buitenlandse be
stellingen kwam in het tweede kwartaal 
maar voor 40 miljoen mark binnen.
De plannen voor de samenvoeging van 
werven in Bremen zullen mislukken als er 
geen verbetering in de situatie komt. Over 
een paar maanden valt er mogelijk al niets 
meer samen te voegen, aldus de SPD- 
afgevaardigden. Als oorzaken van de pro
blemen noemden ze de te grote produktie- 
capaciteit en de concurrentie van gesubsi
dieerde werven in het buitenland. Som
mige economisch wat verder ontwikkelde 
landen in de Derde Wereld vergroten de 
produktiecapaciteit van hun scheepsbouw 
bovendien nog.
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