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joint venture van 
MAN, Maybach en 
Mercedes-Benz, 
produceert kom- 
pakte dieselmoto
ren van 320 tot 
5200 kW (435 tot 
7080 pk) volgens 
de laatste stand der 
techniek, voor 
stationaire-, 
traktie- en 
sc heepstoep assi ng, 
alsmede diesel- 
elektrische aggre
gaten voor land- en 

Motorjacht Azteka: gebouwd op jacht- scheepsinstallaties; 
werf De Vries, Aalsmeer. Voorzien van; 00(i ,n container 
2 st. M.T.U. 16V538 motoren van elk uitvoering 
2170kW {2950 pk) en 3 st. AGAM 
boordsets met Mercedes-Benz hulp- 
motoren.
Meer dan37 200 MTU-motoren zijn wereldwijd in gebruik, waar
van meer dan 10.500 in de scheepvaart. Import: AGAM MOTO
REN ROTTERDAM B V '

f  67,40 
ƒ 109,75 
ƒ 4,80 
ƒ 5,95

Scheepvaart in de rode cijfers

In de editie van 24 juni constateerden wij 
dat 1982 voor de Koninklijke Nedlloyd 
Groep N.V. in Rotterdam financieel een 
deceptie was zonder enig uitzicht op verbe
tering. Dit heeft zich inmiddels op trieste 
wijze bewaarheid, want in de eerste helft 
van 1983 is Nedlloyd met een verlies van 
ƒ 72,9 miljoen diep in de rode cijfers te
rechtgekomen. In de overeenkomstige pe
riode van het vorige jaar werd nog een winst 
gemaakt van ƒ 53,6 miljoen, en dat was 
reeds een halvering vergeleken met het 
eerste halfjaar van 1981.
Tijdens de persconferentie die in het voor
jaar 1983 werd gehouden om het jaarver
slag 1982 nader toe te lichten, toonde voor
zitter B. E. Ruys van de raad van bestuur 
zich reeds pessimistisch ten aanzien van 
de in 1983 te behalen resultaten. Hij liet er 
geen twijfel aan bestaan dat deze nóg ver
der achteruit zouden gaan en dat verliezen 
niet uit zouden blijven, De Groep zou zelfs 
wel eens in de rode cijfers verzeild kunnen 
raken. Zover is het nu dus.
Twee vragen doemen thans op: welke zijn 
de oorzaken van het enorme verlies en wèt 
gaat er gebeuren om de zaak voor zover 
dat mogelijk is te saneren. De oorzaak is 
duidelijk: de nog altijd dominerende de
pressieve situatie in de wereldeconomie, 
die een funeste invloed heeft op het over
zeese vervoer. Groei in de wereldhandel is 
een zeldzaam fenomeen geworden. De 
zeescheepvaart lijdt daar onder. Hoe dit 
aankomt in een gigantische onderneming 
als Nedlloyd is duidelijk als men weet dat 60 
pet van het groepsvermogen in zee
scheepvaart is geïnvesteerd.
De teleurstellende resultaten zijn in de eer
ste plaats een direct gevolg van de ernstige 
terugval in de activiteiten binnen het we
reldomspannende net van lijndiensten. Het 
slechte aanbod van lading was er de oor
zaak van dat met grote verliezen moest 
worden gevaren, In de tweede helft van 
1982 was reeds begonnen met een ingrij
pende saneringsoperatie om de verliezen 
terug te dringen. Deze operatie had betrek
king op een rationalisering van het lijnen- 
net. Verlies veroorzakende activiteiten 
werden min of meer stante pede afgestoten

om een verbetering van de resultaten te 
kunnen bewerkstelligen.
Gezien echter het schrikbarende verlies in 
de eerste zes maanden van 1983 heeft 
deze rationalisering tot dusver weinig of 
zelfs in het geheel geen zoden aan de dijk 
gezet, tenzij men kan stellen dat deze 
maatregelen grótere verliezen hebben 
voorkomen. Het afnemen van de omvang 
van de lijnvaartvloot, de containerisatie en 
de rationalisatie van de lijndiensten zijn bij 
Nedlloyd vandaag de dag de doelstellingen 
waarnaar krachtig wordt gestreefd. Het is 
een duidelijke zaak dat door deze bedrijfs- 
politieke gedragslijn ook werkgelegenheid 
op de tocht zal komen te staan. Dit zal in het 
bijzonder het geval zijn bij de walorganisa- 
ties in het binnenland zowel als in het bui
tenland: 190 arbeidsplaatsen op een totaal 
van 800 werknemers in het lijnvaartbedrijf. 
Ook op de vloot zal door de vermindering 
van het aantal scheepseenheden het over
compleet aan officieren toenemen. In mei 
was dit overschot reeds 250 man.
Niet alleen echter de slechte gang van 
zaken in de lijnvaart is de oorzaak van de 
verliessituatie waarin Nedlloyd verzeild is 
geraakt. Ook in het vervoer van bulkgoede
ren zit het nog steeds goed fout: te veel 
aanbod van tonnage en te weinig aanbod 
van lading, met als uiteindelijk resultaat 
een veel te laag vrachtenniveau, terwijl er 
geen onmiddellijk uitzicht is op een verbe
tering. Er blijft bovendien een constante 
aanvoer van nieuwe tonnage intact, terwijl 
er nog altijd te weinig scheepsruimte wordt

Scheepvaart in de rode cijfers

Westduitse scheepsbouw nog niet 
uit de problemen

Europort 83

De laatste ontwikkelingen van 
middelsnelle S.E.M.T.-Pielstick 
dieselmotoren

Nieuwsberichten



gesloopt. Wij gaven in een vorig artikel 
reeds de visie van voorzitter Ruys op dit 
probleem, waarvoor geen structurele op
lossing schijnt te bestaan. Alleen een forse 
groei van de wereldhandel zou een thera
pie kunnen zijn als er niet zoveel tonnage 
was opgelegd, die bij een aantrekken van 
de markt deels weer in de vaart wordt ge
bracht, zodat ook dén verbetering van de 
vrachten nog een illusie zal blijven.
Na al deze narigheid zou men het als een 
lichtpuntje kunnen beschouwen dat de 
raad van bestuur verwacht dat door de 
lichte verbetering van de economie en de 
voor het bedrijf gebruikelijke seizoeneffec- 
ten de resultaten in het tweede halfjaar 
beter zullen zijn dan in het eerste. Dit neemt 
echter niet weg dat ook in het tweede half
jaar met een fors verlies zal moeten worden 
gerekend. Van een lichtpuntje dat iets tast
baars belooft is dus eigenlijk geen sprake, 
want verlies blijft nu eenmaal verlies, en 
een geringer verlies blijft dat óók. Nieuwe 
schepen werden door Nedlloyd in het tste  
halfjaar niet besteld. Ook de scheepsbouw 
krijgt ruimschoots zijn deel van de misère in 
de scheepvaart.
Enkele cijfers mogen een inzicht geven in 
de gang van zaken in het 1ste halfjaar. De 
omzet (inkomsten uit vervoer en ander acti
viteiten) daalde van ƒ 2130 tot ƒ 2009 mil
joen; het bedrijfsresultaat kwam van ƒ 78,9 
op min ƒ 54,2 miljoen; de boekwinst van 
ƒ 15,4 op ƒ 1,6 miljoen; het aandeel van 
ontvangen resultaat en dividend van min- 
derheidsdeelnemingen daalde van ƒ 12,6 
tot ƒ 10,5 miljoen. De arbeidskosten en 
overige exploitatiekosten daalden van 
ƒ 1873,4 tot ƒ 1866,9 miljoen. Er werd 
méér afgeschreven: ƒ 196,3 tegen ƒ 177,4 
miljoen. De rentelasten stegen. Het totaal
bedrag aan langlopende leningen lag in de 
1ste helft van 1983 gemiddeld ƒ 210 mil
joen hoger dan in 1982, en dit verklaart de 
stijging van de rentelasten van ƒ 54,8 tot 
ƒ 67,7 miljoen.
De OECD (Organisation for Economie 
Cooperation and Development) in Parijs 
zegt in haar jaarlijkse overzicht dat de per
spectieven voor de scheepvaart in 1983 
somber blijven. De vraag naar scheeps- 
ruimte neemt niet in voldoende mate toe 
om het opnieuw in de vaart brengen van 
opgelegde schepen op een schaal van eni
ge betekenis mogelijk te maken. Het jaar 
1982 zal bekend blijven als één van de 
slechtste uit de geschiedenis van de 
scheepvaart en 1983 zal daar weinig van 
verschillen. Weliswaar bereikte de econo
mische recessie in veel landen haar diepte
punt en valt sinds het begin van 1983 een 
opleving van de bedrijvigheid te constate
ren, er is nog geen sprake van dat dit uit
drukking vindt in de vraag naar scheeps- 
ruimte. Eind 1982 was de tonnage van de 
bij gebrek aan lading opgelegde scheeps- 
ruimte groter dan ooit tevoren het geval is 
geweest, en ook in 1983 is er vrijwel in alle 
sectoren van de scheepvaart een surplus

aan tonnage, en voor géén van de sectoren 
zal vóór het einde van dit jaar een belangrijk 
herstel optreden. De OECD acht de kans 
op een zelfs maar geringe verbetering van 
de vrachttarieven voor dit jaar uitgesloten. 
De vraag naar scheepsruimte voor droge 
lading laat nog steeds te wensen over, en er 
komen nog altijd nieuwe schepen bij. Ook 
voor 1984 zijn de vooruitzichten niet roos
kleurig.
Het is slechts een bevestiging van alles wat 
Nedlloyd heeft gezegd over de resultaten 
van het 1 ste halfjaar en de verwachtingen 
voor de toekomst. De OECD zet echter zo 
hier en daar de puntjes wat beter op de i. Zo 
blijkt uit het overzicht bijvoorbeeld dat de 26 
grootste containerrederijen in de wereld 
binnen afzienbare tijd reeds zo’n 33 pet 
méér capaciteit zullen hebben, terwijl het 
wereldcontainervervoer, zélfs in de gun
stigste omstandigheden, niet met meer 
dan 7 pet jaarlijks zal toenemen. De conclu
sie daaruit ligt voor de hand: het ladingaan- 
bod aan containers neemt niet voldoende 
toe om de komende uitbreiding van de 
vervoerscapaciteit te kunnen opvangen. 
Het lijkt dus duidelijk dat binnen afzienbare 
tijd ook (nieuwe) containerschepen zullen 
moeten worden opgelegd omdat ze niet 
rendabel exploiteerbaar zijn. Een pessi
mistisch rapport, dat overzicht van de 
OECD, maar het is de rauwe werkelijkheid, 
en voor een deel veroorzaakt door een 
onverantwoordelijke nieuwbouwpolitiek. 
Het is dus niet alleen de economische ma
laise die de scheepvaart in de huidige situa
tie heeft doen belanden, al schuift men 
deze alle schuld in de schoenen.
Ook de Nederlandse Scheepshypotheek- 
bank in Rotterdam is wat de perspectieven 
voor de scheepvaart betreft somber ge
stemd. Waren er in 1982 nog een aantal 
sectoren als offshore, zware lading, reefers 
en sleepvaart met bevredigende vrachten, 
in de eerste zes maanden van 1983 was er 
nagenoeg geen sector meer te vinden met 
zodanige vrachten, dat méér dan de dag- 
kosten kon worden verdiend. Een korte 
opleving in de vrachten en prijzen van on
der meer bulkschepen werd in de zomer
maanden praktisch weer geheel te niet ge
daan, De overcapaciteit in de diverse sec
toren kwam duidelijk naar voren uit het 
grote aantal opgelegde schepen. Voor de 
sloop was medio 1983 door de met 25 pet 
gestegen sloopprijzen reeds evenveel ton
nage aangemeld als in het gehele jaar 
1982. Een niet mis te verstaan teken aan de 
wand. Een groot deel van de voor sloop 
verkochte scheepsruimte bestond op
nieuw uit zeer grote tankers, waaruit af te 
leiden valt dat de vooruitzichten voor dit 
type schip zeer slecht zijn.
Het ligt voorde hand dat de Scheepshypo- 
theekbank een eigen visie op de situatie 
heeft die verband houdt met haar activitei
ten: het verstrekken van leningen op nieuw 
te bouwen of aan te kopen schepen. Als het 
de scheepvaart niet voor de wind gaat lo

pen rente en aflossing gevaar. Om deze 
reden heeft de Bank ter dekking van voor
zienbare maar ook in de toekomst mogelijk 
nog te lijden verliezen grotere voorzienin
gen getroffen -  een soort van stroppenpot -  
ook met het oog op het feit dat de malaise 
naar verwachting tot in 1984 zal voort
duren.
Voorde Bank is vandaag de dag de situatie 
zo, dat vele reders, die door de aanhou
dend lage vrachten hun reserves verbruikt 
hadden, en door de lage waarde van hun 
schepen geen aanvullende middelen meer 
konden aantrekken, in grote moeilijkheden 
zijn komen te verkeren, met als gevolg dat 
ook de Scheepshypotheekbank veelvuldig 
geconfronteerd wordt met probleemgeval
len en meer dan ooit te voren over moet 
gaan tot afwikkeling van leningen. Conse
quentie van een en ander is, dat de Bank in 
1983 voor het eerst sinds vele jaren een 
lager jaarresultaat zal boeken. Het klimaat 
waarin zij werkt is sinds de Wereldoorlog lf 
niet zo slecht geweest. Toch is de toestand 
niet zó, dat haar toekomstverwachtingen 
aanleiding tot grote zorg geven. Dit is dan 
na de elegie die dit artikel als geheel karak
teriseert een verlichting, waar overigens 
niemand veel beter van wordt.

vHk

Bayards B.V.

Op 23 september j.l. werd bij Bayards B.V. 
in Nieuw Lekkerland het nieuwe kantoor 
officieel door de burgemeester J. de Jonge 
van die plaats geopend.
Het bedrijf dat in 1963 werd opgericht ver
vaardigt diverse aluminium contructies 
voor de scheepsbouw, offshore en de che
mische industrie. Onder die produkten be
vinden zich dekhuizen, recompressie- 
tanks, warmtewisselaars en complete ont- 
zoutingsinstallaties voor vacuum verdam
ping. Als nieuwste produkt zal Bayards he- 
likopterdekken van het type Safedeck voor 
offshore installaties in licentie gaan ver
vaardigen. Het bedrijf, waar thans 65 men
sen werken beschikt over een modern in
gerichte bedrijfsruimte van 2800 m2op een 
terrein van 20.000 m2. Eén en ander vertel
de de directeur de heer H. Wildeboer in zijn 
welkomtstoespraak aan de genodigden.



Westduitse scheepsbouw nog niet uit de problemen

De jongste ontwikkelingen in de opdrach
tenbestanden van alle scheepswerven 
over de gehele wereld laten duidelijk zien 
dat de Zuidkoreaanse werven alles op alles 
zetten om de leidende positie van Japan in 
de scheepsnieuwbouw over te nemen. De 
voorzitter van het Verband der Deutschen 
Schiffbau-industrie kenschetste de Kore
aanse werven als eerste klas prijsdrukkers, 
omdat zij met hun lage loon- en bijkomende 
kosten, totaal nog geen 12 a 15% van het 
Westduitse niveau, per schip een kostprijs
voordeel van 30 a 40% weten te realiseren. 
Dit kostenvoordeel wordt vrij agressief ge
bruikt om de grote nieuwe Zuidkoreaanse 
werven van voldoende werk te voorzien. 
Dit kostenvoordeel gecombineerd met de 
Zuidkoreaanse ijver, de moderne uitrus
ting, de positieve instelling van de Zuidko
reaanse overheid en het snelle vergaren 
van aanvullende technische kennis leiden 
er toe dat de kans dat de gewenste over- 
vleugeling van de Japanse werven gereali
seerd zal worden, vrij groot is.
De andere werven in de wereld, en in het 
bijzonder de Westeuropese werven voelen 
hiervan de terugslag. De doorgaande te
rugval van de Westeuropese nieuwbouw- 
activiteiten kwam onlangs pijnlijk naar vo
ren, toen in de overzichten van The Motor 
Ship: 'Ships on order, Contracts held by 
Shipyards for merchant ships of 2000 ton- 
nedwt, grtor displacement and above,’van 
1 juli '83 bleek dat zowel Denemarken als 
West-Duitsland uit de lijst van de tien be
langrijkste scheepsbouwlanden ter wereld 
waren verdwenen. De tiende plaats wordt 
nu door de Volksrepubliek China ingeno
men. De lijst, in afnemende volgorde, Ja
pan, Zuid-Korea, Spanje, Brazilië, Roeme
nië, Taiwan, Polen, Zuid-Slavië, Groot- 
Brittannië en de Volksrepubliek China, al
len landen met een orderportefeuille groter 
dan een miljoen ton dwt, toont duidelijk aan 
hoe de scheepsbouw in de Westeuropese 
landen achterop raakt.
Vooral in West-Duitsland is grote beroering 
onder het personeel van de grote werven 
ontstaan en zijn een aantal werven door het 
eigen personeel bezet. Van de ruim 57.500 
werknemers in de Duitse scheepsbouw 
zullen volgens diverse aankondigingen 
9000 hun werk verliezen. Maar wanneer de 
overheden niet snel aan alle wensen van 
de werven tegemoet komen zullen min
stens nog eens 6000 man bij de arbeidsre
serve gevoegd moeten worden.
De hoofdoorzaak van dit alles is het feit dat 
men niet voldoende opdrachten weet te 
boeken om de werven, met de bestaande 
omvang, draaiende te houden. In de eerste 
helft van dit jaar werd dan ook bij 31 werven

voor elfduizend man werktijdverkorting 
aangevraagd. Voor 1984 zijn de orderpor
tefeuilles nog lang niet gevuld. De werven 
en de deelstaten langs de kust, de zoge
naamde Küstenländer, Schleswig-Hol
stein, Niedersachsen, Hamburg en Bre
men, en ook Berlijn werken nauw samen 
om meer subsidie van de Bondsregering 
los te krijgen. In 1982 werd 3,4 miljard DM, 
van de totale omzet van 7,7 miljard, van de 
werven gerealiseerd door de bouw van 
koopvaardijschepen. Om dit bedrag weer 
te kunnen halen heeft de Bondsregering 
binnen het kader van een scheepvaartpro- 
gramma 12,5% ondersteuning met een 
omvang van 250 miljoen DM ter beschik
king gesteld. Hiermede verwachten de 
Duitse werven twee miljard aan binnen
landse koopvaardij-opdrachten te kunnen 
aantrekken. Problemen zijn er ontstaan 
hoe de werven nu aan de resterende 1,2 ä 
1,4 miljard DM aan koopvaardijopdrachten 
kunnen komen. Gezien de op de wereld- 
nieuwbouwmarkt woedende subsidie oor
log, stellen de werven, de deelstaten, de 
werforganisaties en de vakbonden dat er 
een extra subsidie van de Bondsregering 
per opdracht nodig is om aan werk te ko
men. Men stelt hierbij dat voor 1,2 miljard 
DM aan orders minstens 10% steun op de 
scheepsprijs nodig is en dat men met b.v. 
5% exportsubsidie niet meer dan 600 mil
joen DM aan opdrachten zal kunnen boe
ken. Allen zijn het er over eens dat wanneer 
er geen steun gegeven wordt er geen op
drachten binnengehaald zullen kunnen 
worden. De Bondsregering heeft reeds in 
andere vormen veel steun aan de werven 
toegezegd en heeft in de eerste plaats 
geen geld meer. In de tweede plaats stelt 
men terecht dat de Europese Commissie 
bezwaar zal aantekenen bij een dergelijke 
gang van zaken.
Duidelijk is dat wanneer de Bondsregering 
voet bij stuk houdt de nieuwbouwcapaciteit 
van de gezamenlijke Duitse werven ver
minderd zal moeten worden en er ontsla
gen zullen vallen. De werven hebben dit 
zien aankomen en er zijn enige activiteiten 
ondernomen. Zo werd op 21 april van dit 
jaar de Werftenkonferenz der Küstenlän
der gehouden over de aanpassing van de 
scheepsbouwcapaciteit. Op 17 augustus 
j.l. werd door de vakbond Industrie Ge
werkschaft Metall, IG Metall, een nationale 
scheepsbouwconferentie gehouden. Dit 
alles met de inspanningen van de deelsta
ten heeft wel het een en ander aan steun 
opgeleverd maar erg indrukwekkend en 
samenhangend is het niet.
De onrust en bezettingen bij de Howaldts- 
werke-Deutsche Werft, met 11 000 man

personeel, ontstond toen er geruchten gin
gen dat er zowel in Hamburg als in Kiel rond 
de 2000 ontslagen zouden vallen. Het ge
rucht dat de vestiging in Hamburg wellicht 
geheel gesloten zou worden bevorderde 
de arbeidsrust al evenmin. Intussen heeft 
de Bondsregering steun bij de herstructu
rering van het concern toegezegd en daar
bij duidelijk gesteld dat, hoe de herstructu
rering ook zal worden uitgevoerd, dit een 
zaak van de directie van het concern en niet 
van de Bondsregering is. Te verwachten is 
dat het aantal arbeidsplaatsen in dit con
cern in de loop van de volgende jaren prak
tisch gehalveerd zal worden.
In de deelstaat Bremen is de toestand veel 
verwarder. Er bevinden zich vier werven, 
n.l. HapagLIoyd Werft in Bremerhaven; 
A. G. Weser te Bremen; de Bremerhaven 
Seebeckwerft en Bremer-Vulkan AG. 
Vooral bij de laatste twee bedrijven zijn er al 
enige tijd financiële en bezettingspro- 
blemen.
Met veel moeite en mede door de persoon
lijke inzet van de burgemeester van Bre
men is het gelukt een fusievoorstel ter tafel 
te brengen van de A.G. Weser en Vulkan 
werf. Een voorstel voor een soort Bonds- 
staatswerf Weser-Vulkan A.G. Voor de re
alisering van dit plan was echter aanvullen
de steun van de Bondsregering nodig. 
Bonn weigerde dit omdat niet alle grote 
werven in de deelstaat fuseerden. De situa
tie werd daarna wel erg precair toen de 
deelstaat Bremen, die reeds 30% van de 
aandelen van Bremer-Vulkan bezit, wei
gerde een pakket van 25% van de aande
len van deze werf voor de symbolische prijs 
van 1 DM per aandeel van het Thyssen- 
Bornemisza concern over te nemen. Al 
deze onderhandelingen waren voor de 
ruim 11 duizend betrokken werknemers 
allesbehalve geruststellend. Onder druk 
van de steeds slechter wordende omstan
digheden heeft men nu een fusie van alle 
grote werven voorbereid en hoopt men bin
nenkort al als een eenheid te kunnen gaan 
werken. Bij de realisering van de nieuwe 
'Bremer Werft A.G.' zullen de tweeduizend 
werknemers van de A.G. Weser, de 185 
jaar oude Gröpelingenwerf, hun arbeids
plaatsen door sluiting verliezen. Bremer- 
Vulkan kan zich dan met enkel nieuwbouw 
bezig houden en Hapag-Lloyd Werft met 
reparatie. Voor de verdere uitwerking en 
realisering van de plannen is ruim 230 mil
joen DM nodig en de grote zorg is nu waar 
dit geld vandaan gehaald moet worden. 
Bonn heeft 65 miljoen DM toegezegd als de 
meerderheid der deelstaten daarmede ak
koord gaat. Helaas is de kans groot dat de 
deelstaten dat niet zullen doen. Vandaar



dat men steeds meer hoort dat er nu einde
lijk eens snel gehandeld moet worden om
dat anders de deelstaat Bremen op korte 
termijn de deelstaat met het hoogste wer- 
keloosheidspercentage, 16%, van West- 
Duitsland wordt. Dat laatste is met het oog 
op deelstaatsverkiezingen voor de rege
rende coalitie in Bonn beslist ongunstig. 
Wanneer men de toestand overziet kan

men zich niet aan de indruk onttrekken dat 
nu pas in West-Duitsland de afslankingen 
voor de deur staan die wij in ons land in 
vergelijkbare vorm reeds lang achter de rug 
hebben. Ook West-Duitsland zal zijn grote 
scheepsbouw grotendeels, zo niet geheel 
verliezen. Wanneer men het geharrewar 
tussen bondsregering, deelstaten en werf- 
directies volgt, kan men alleen maar dank

baar zijn dat in ons land door de werkzaam
heden van de Beleidscommissie Scheeps
bouw er toch enige lijn in het beleid geko
men is en grote schoksgewijze capaciteits
verminderingen grotendeels voorkomen 
zijn.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt

Europort 83

Met ruim 54.000 m2 wordt Europort ’83 
beschouwd als de grootste maritieme ten
toonstelling ter wereld. Niet minder dan 496 
exposanten uit 21 landen nemen deel aan 
dit tweejaarlijkse evenement. Bijzonder 
daarbij is dat er voor het eerst in de historie 
van de Europort-tentoonstelling 9 collectie
ve landeninzendingen zijn. Deze geza
menlijke stands zijn afkomstig uit de 
Bondsrepubliek Duitsland, Bulgarije, Ca
nada, Duitse Democratische Republiek, 
Finland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ja
pan en Polen.
De opzet van de tentoonstelling is ten op
zichte van voorgaande Europorttentoon- 
stellingen enigszins gewijzigd. Met de 
overname van de organisatie van de Indus- 
trial Presentations Group door RAI Ge
bouw BV, is deze maritieme tentoonstelling 
tweejaarlijks geworden. Al enige jaren was 
het zo dat o.a. de motorenleveranciers om 
de twee jaar acte de présence gaven. Ook 
bij andere exposanten leefde de wens de 
frequentie van de tentoonsteling terug te 
brengen van jaarlijks naar tweejaarlijks. 
RAI Gebouw heeft hiermee bij de overna
me in 1982 rekening gehouden. De Euro
port-tentoonstelling wordt nu éénmaal in 
de twee jaar gehouden.
Bij de vernieuwde opzet van Europort 83 is 
niet alleen met de frequentie rekening ge
houden. Ook de tentoonstelling zélf is op 
verschillende punten veranderd. Zo is de 
overzichtelijkheid van de tentoonstelling 
bevorderd door bijvoorbeeld exposanten 
uit de baggerwereld, ook wel natte aanne- 
merij genaamd, te concentreren in de Del- 
tahal. De Deltahal is een van de drie nieuwe 
hallen die voor het eerst worden gebruikt 
voor Europort. Ook andere geroepen expo
santen zijn op een dergelijke wijze bijeen 
gebracht. Zo is de inmiddels als onverbre
kelijk onderdeel van Europort geldende 
3e Binnenscheepvaart-tentoonstelling on
dergebracht in de Amstelhal. De bezoeker 
treft hier een breed scala van speciaal op 
de binnenvaartwereld afgestemde produk- 
ten en diensten.
De veranderde aanpak van Europort blijkt 
ook uit de bijzondere evenementen die 
voor verschillende bezoekersgroepen

worden georganiseerd. Voor de beroeps
visserij wordt op vrijdagavond 11 novem
ber een technisch symposium georgani
seerd. Tijdens deze bijeenkomst, die be
staat uit een diner met lezingen, gevolgd 
door een discussie met forum van deskun
digen, wordt dieper ingegaan op de snelle 
slijtage van motoren door veranderde 
brandstofspecificaties. Aan het woord ko
men representanten uit de motorensector 
en van oliemaatschappijen. Aan de hand 
van de lezingen zal tijdens de daaropvol
gende discussie geprobeerd worden de 
gevolgen van de veranderde brandstof
specificaties voor de beroepsvisser te be
cijferen.
Ook voor de binnenvaartschippers is een 
lezingenprogramma opgezet. Op zaterdag 
12 november, de zogenaamde Binnen
vaartdag, wordt door een achttal inleiders 
antwoord geven op brandende vragen in 
deze sector. Aan de orde komen zaken als 
brandstofbesparing, veiligheid, financie
ring en capaciteit. Aansluitend aan het le
zingenprogramma is een bezoek aan de 
beurs gepland.

Ontmoetingsdag. Maritieme Techniek
Nog zo'n gespecialiseerde bijeenkomst is 
de Ontmoetingsdag Maritieme Techniek 
op donderdag 10 november. Deze ontmoe
tingsdag staat onder auspiciën van de Ne
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied, en op het programma 
staan lezingen van autoriteiten als ing. C. 
W. van Cappellen, voorzitter van de Vere
niging, ir. T. P. de Jooden van IHC Holland, 
Professor ir. S. Hengst van de TH Delft en 
de heer J. Groenendijk, lid van de Raad van 
Bestuur van de Koninklijke NedLIoyd 
Groep N.V. Een uitnodiging hiervoor is in
gesloten in Schip en Werf no. 20 van 30 
sept. j.l. Het internationale karakter van 
Europort 83 wordt nog eens benadrukt 
door een tweedaags congres voor de natte 
aannemerij. De voertaal van deze Dred- 
ging Days of 'baggerdagen' is Engels en 
niet minder dan 17 deskundigen uit binnen- 
en buitenland geven hun visie op de jong
ste ontwikkelingen in deze indrukwekken
de en dynamische bedrijfstak. De Dredging

Days worden georganiseerd onder auspi
ciën van de Central Dredging Association 
CEDA.
Nog is de reeks van bijzondere bijeenkom
sten niet compleet. De Nederlandse Inge- 
nieursvereniging NIRIA houdt op woens
dag 9 november een symposium met als 
thema 'inspectie en onderhoud van off- 
shore-installaties’. Verder heeft ook de Ko
ninklijke Nederlandse Redersvereniging 
een bijeenkomst gepland. Deze jaarlijks 
gehouden openbare vergadering was ori
gineel gepland nè Europort 83. Alsnog 
heeft men besloten de datum te wijzigen, 
wat betekent dat de K.N.R. V. nu op woens
dag 9 november haar bijeenkomst houdt. 
Er worden zo’n 300 topfunctionarissen uit 
de sfeer van overheid en het bedrijfsleven 
verwacht.
Het voornaamste evenement naast Euro
port 83 is echter het internationale congres 
over maritieme financiering. Tijdens dit 
congres zal een reeks van internationale 
topsprekers afkomstig uit de wereld van 
banken, universiteiten, rederijen, scheeps
werven en maritieme ontwerpbureaus in
gaan op de paradoxale situatie dat reders 
enerzijds ovenwegen schepen op te leggen 
als gevolg van de overcapaciteit, en dat 
anderzijds gedacht wordt oudere schepen 
te vervangen door meer geschikte, en effi
ciënte vaartuigen.
Hoewel de aanpak van de organisatie van 
Europort 83 enigszins gewijzigd is ten op
zichte van voorgaande Europort-tentoon- 
stellingen is het geenszins de bedoeling 
om de in de loop der tijd gegroeide goede 
gewoonten te doorbreken. Wél is het stre
ven erop gericht de aanpak van de tentoon
stelling meer in één lijn te brengen met de 
aanpak van andere succesvolle evene
menten die door RAI Gebouw worden ge
organiseerd.



De laatste ontwikkelingen 
van middelsnelle S.E.M.T.-Pielstick dieselmotoren

Inleiding
S.E.M.T. (Société d’Etudes de Machines Thermiques) te Saint- 
Denis in Frankrijk, heeft zich de iaatste jaren in het bijzonder 
beziggehouden met het brandstofverbruik en de problematiek van 
het draaien op zware brandstoffen,
De S.E.M.T.-Pielstick middelsnelle dieselmotor is in beginsel ont
worpen om met zware brandstoffen te kunnen draaien zodat 
hiermede inmiddels een grote ervaring is opgedaan hetgeen mag 
blijken uit tabel I.

Motortype PC2 PC4

Eerste inbedrijfstelling 1965 1977

Gasolie of MDO 224 0
HF 200-600 sec R 344 0
HF 1000-1300 sec R 322 6
HF 1500 sec R 254 30
HF 2000-5000 sec R 68 29

Totaal aantal motoren 1212 65

Tabel I. Aantallen motoren draaiend met zware brandstof

Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:
-  de technische ontwikkelingen der S.E.M.T.-Pielstick motoren 

PC2 en PC4.
-  het draaien met zware brandstoffen.
-  de iaatste ontwikkelingen als bijdrage tot verdere verlaging van 

het brandstofverbruik.
-  voordelen van de middelsnelle motor welke bijdragen tot verho

ging van het rendement.

De technische ontwikkeling van
S.E.M.T.-Pielstick motoren PC2 en PC4
Voor beide typen geldt het S.E.M.T.-Pielstick concept:
-  Een uit één stuk bestaand stijf gelast motorframe (fig. 1). Tegen

woordig is voor de PC2-lijnmotor ook een gegoten frame be
schikbaar (fig. 2).

-  Een opgehangen krukas, uit één stuk gesmeed.
-  Dunwandige lagerschalen.
-  Gesmede drijfstangen met vertande pasvlakken.
-  Tweedelige zuigers, met oliegekoelde stalen kroon en lichtme

talen zuigerhemd.
-  Een verchroomde topveer en de van een molybdeenlaag voor

ziene tweede zuigerveer in de stalen kroon, die een lange 
levensduur geven, waardoor met bedrijf op zware brandstof, 
inspecties slechts om de 12.000 uur behoeven plaats te vinden.

-  Veerbelaste olieschraapveren. Gemiddeld smeerolieverbruik 
0,8 g/pk uur.

-  Gietijzeren cilinderkoppen met verwisselbare uitlaatklephui- 
zen. De klepzittingen zijn watergekoeld en de uitlaatkleppen zijn 
van Nimonic.

* Indumij Motoren B.V. Dordrecht

door ing. G. N. Giebel*

Fig. 2. Gegoten krukkast PC2-6L.



Het lage specifieke brandstofverbruik is het gevolg van de hierna te 
noemen toepassingen.
-  Het zogenoemde MPC-uitlaatsysteem (Modular Pulse Conver- 
tor) zie fig. 3, is in principe een gelijkdruksysteem, met drukomvor- 
mers, aangebracht tussen de cilinderkop en de uitlaatverzamellei- 
ding. Dit systeem is volgens uitvoerige beproevingen door
S.E.M.T. het best mogelijke compromis gebleken tussen het 
normale constante druk en het drukgolfsysteem, met het beste 
rendement bij hoge belastingen en toch nog voldoende luchtover
maat bij lagere belastingen.
-  Een omloopvoorziening (fig. 4) kan worden aangebracht tussen 
compressor-uitlaat en turbine-inlaat waardoor de drukvulling aan 
alle bedrijfsomstandigheden kan worden aangepast. Dit voorziet 
onder meer in een verhoogde luchtovermaat bij lage belastingen 
en de mogelijkheid tot optimale aanpassing van de drukvulgroe- 
pen voor het verkrijgen van een hoog rendement bij vollast, zonder 
surgeproblemen.
Het eventueel aanpassen van de drukvulgroepen op bedrijfsver
mogen, de overmaat aan lucht bij hogere belastingen kan dan 
worden afgevoerd ter vermijding van te hoge verbrandings- 
drukken.

Het MPC-uitlaatsysteem veroorzaakt niet alleen een lager brand
stofverbruik, maar biedt ook een eenvoudiger constructie van het 
uitlaatsysteem, vergeleken met het drukgolfsysteem. Dit betekent 
gemakkelijker onderhoud en een goede controle der expansie- 
stukken.
Op de PC4-motoren wordt een nieuwe generatie drukvulgroep 
(BBC serie 4) toegepast met hoog rendement en als resultaat een 
lager brandstofverbruik bij hoge gemiddelde drukken.
Speciale aandacht werd besteed aan wrijvingsverliezen in het 
luchtinlaatsysteem.
De diameter van de brandstofpompplunjer werd vergroot waar
door de brandstofinspuiting werd bekort en onder hogere druk 
plaatsvindt. Dit heeft eveneens een gunstig effect op het brand
stofverbruik, Het aandrijfmechanisme van de brandstofpomp 
moest hiervoor worden versterkt. Gedurende de 25.000 bedrijfsu- 
ren die met dit systeem werden gedraaid werd dit betrouwbaar 
bevonden.
Door bovengenoemde maatregelen werd het brandstofverbruik 
der motoren aanzienlijk teruggebracht (zie tabel II); de cijfers zijn in 
de praktijk bevestigd. Inmiddels hebben uitvoerige beproevingen 
uitgewezen dat nog belangrijke verbeteringen op korte termijn 
mogelijk zijn.

Motortype Max. Cont. Verm. Specifiek brandstof
Pk/Cyl verbruik in g/pk uur

100% MCV 85% MCV

PC2-6 750 140 136
PC2-6E 675 137 134

PC4-2 1650 136 134
PC4-2E 1500 134 132

<j) (j) (*) O O (j> (j> <j)

Fig. 3. MPC-drukvulsysteem.

Tabel II Brandstofverbruik sinds 1982.

Het draaien met zware brandstoffen
Hoewel bij de S.E.M.T.-Pielstick motoren reeds in het eerste 
ontwerpstadium rekening gehouden werd met het toepassen van 
zware brandstoffen moest de ontwerper maatregelen treffen om 
het hoofd te kunnen bieden aan de steeds zwaarder wordende 
eisen. Onder de druk der brandstofprijzen wordt getracht gebruik 
te maken van de, door de verbetering der raffinage-processen, 
steeds slechtere restprodukten.
De reeds genoemde verhoogde brandstofinspuitdruk zorgt voor 
een betere verstuiving. De brandstofdruppeltjes worden kleiner

UIUAWASSEN
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omloop hoge belasting 

omloop deel belasting

Fig. 4. Oplaadsysteem met omloopvoorziening.



waardoor brandstoffen met een hoog asfaltgehalte beter ver
branden.
Een tweetraps luchtkoeler wordt standaarduitvoering (zie fig. 5). 
Het hoge temperatuurcircuit gebruikt het cylinder koelwater als 
medium.
Het lage temperatuurcircuit wordt gekoeld door het conventionele 
koelsysteem.
Bij belastingen lager dan 35% van het maximum continu vermogen 
-  met de lage temperatuurkoeler buiten gebru ik- wordt de gecom
primeerde lucht opgewarmd door middel van het cylinderkoelwa- 
ter tot ca. 70°C. Daardoor komen de brandstofdruppeltjes welke 
in de cylinder verstoven worden sneller op de ontstekingstempera- 
tuur, waardoor zware brandstoffen ook bij deellasten beter ver
brand worden.
De uitlaatkleppen vragen bijzondere aandacht, evenals de koelca- 
paciteiten der klephutzen. Met dunne wanden en een intensieve 
koelwatercirculatie wordt de temperatuur der uitlaatkleppen zo 
laag mogelijk gehouden (fig. 6).
De koude oppervlakken van de klephuizen welke met de uitlaat
gassen in aanraking komen worden voorzien van een anti-corro- 
sietaag.
De klepgeleiders zijn gesitueerd op ruime afstand van de klap
schotel waardoor de slijtage beperkt en het vastzitten der kleppen 
voorkomen wordt.
Een klepsteelafdichting gaat corrosie tegen en voorkomt vervui
ling van het kleptuimelaarmechanisme.

Nimonickleppen en geharde gekoelde klepzittingen hebben een 
hoge weerstand tegen corrosieproblemen bij hoge temperaturen, 
veroorzaakt door Vanadium in de brandstof.
Met deze voorzieningen zijn de motoren langdurig met succes 
beproefd met brandstoffen met de volgende specificatie:
Viscositeit

Soortelijk gewicht 
Zwavelgehalte 
Conradson getal 
Vanadium
Aluminium en silicium

700 est bij 50°C
(7000 sec. Redwood I bij 100°F)
0,991
5%
22%
400 p.p.m.
30 p.p.m.

De laatste ontwikkelingen welke bijdragen 
tot verdere verlaging van het brandstofverbruik
De hiervoor geschetste toestand is die van 1982. Verdere onder
zoekingen op de proefstand hebben aangetoond dat het rende
ment van deze motoren verder kan worden opgevoerd.
De volgende zaken werden verder onderzocht en geoptimali
seerd:
-  turbulentie in de verbrandingsruimte
-  compressieverhouding
-  verhouding tussen verbrandingsdruk en compressiedruk
-  brandstofverstuiver
-  drukvulgroep met verhoogd rendement. (BBC serie 4).

zeewater |

Q ,  Bel as tings 
} signaal

Fig. 5. Tweetraps luchtkoeling.
1. Hoge temp. waterpomp.
2. Opwarmpomp.
3. Heater.
4a. Luchtkoeler (hoge temp. circ.).
4b. Luchtkoeler (lage temp. circ.).
5. Warmtewisselaar.
6. Thermostaat.
7. Lage temp. waterpomp.
8. Oliekoeler.
9. Thermostaat.
10. Regel klep varieert debiet afhankelijk van belasting. Fig. 6. Uitlaatklep.



De resultaten van bovengenoemde beproevingen zullen achter
eenvolgens worden toegepast waarbij brandstofverbruiken zullen 
worden gerealiseerd zoals vermeld in tabel III.

specifiek 
brandstof

motor- max. cont. toerental verbruik
type verm.pk/cyl omw/min. g/pk uur

100% 85%

motoren besteld PC2-6 750 520 135 133
in 1983 PC2-6E 675 470 133 131

PC2-6EE 525 420 129 128

PC4-2 1650 400 131 129
PC4-2E 1500 380 129 127
PC4-2EE 1200 340 125 124

motoren besteld PC2-6 750 520 133 131
in 1984 PC2-6E 675 470 131 129
(inlijn motoren) PC2-6EE 525 420 127 126

PC4-2 1650 400 129 127
PC4-2E 1500 380 127 125
PC4-2EE 1200 340 123 122

Tabel III. Brandstofverbruik laatste generatie 
(Bovengenoemde cijfers zijn volgens ISO normen, van brandstof
fen met een laagste verbrandingswaarde van 10.200 kcal/kg).

Voordelen van de mlddelsnelle motor welke 
bijdragen tot verhoging van het rendement
Afgezien van de geringe afmetingen en laag gewicht van een 
middelsnelle motor waardoor meer lading kan worden vervoerd 
worden de kostenbesparende eigenschappen van dit type motor 
nogmaals gememoreerd.
Deze zijn:
-  Door de noodzakelijke tandwielkast kan een optimaal laag 

schroeftoerental worden gekozen waardoor een besparing 
wordt verkregen op het voortstuwingsvermogen.

-  Een door de hoofdmotor aangedreven generator vraagt lage 
brandstofkosten en spaart een hulpdiesel uit.

-  Rechtstreeks aangedreven hulpwerktuigen verlagen de be
hoefte aan elektrisch vermogen.

De betrekkelijk hoge uittaatgassentemperaturen van 4-takt moto
ren maken het mogelijk door middel van een dooreen stoomturbi
ne gedreven generator op goedkope wijze gebruik te maken van 
de warmte in de uitlaatgassen.
Het is zelfs mogelijk dat wanneer de afgenomen hoeveelheid 
elektrische energie kleiner is dan de beschikbare, het overschot 
aan te wenden als extra vermogen voor de scheepsvoortstuwing. 
Wanneer deze voorziening aanwezig is moet men ook trachten 
zoveel mogelijk warmte terug te winnen om een zo hoog mogelijk 
rendement te behalen, door onder andere ook de warmte uit het 
cilinderkoelwater te benutten dat in dat geval tot 130°C kan 
worden opgevoerd.
Met alleen de warmte uit de uitlaatgassen kan men 6% van het 
motorvermogen terugwinnen, met een totaal warmteterugwin- 
ningssysteem komt men tot 10%.
Het niet voor het elektrische net benodigde turbinevermogen kan 
men op 2 manieren terugvoeren naar de schroef:
a. langs mechanische weg door middel van een koppeling (zie 
fig. 7.)
b. langs elektrische weg (zie fig. 8.)
Uit het bovenstaande blijkt dat de middelsnelle dieselmotor een 
aanzienlijke bijdrage kan leveren tot het verminderen der exploita
tiekosten.

t

Fig. 7. Energie terugwinning via koppeling.

Verzadigde stoom

Fig. 8. Energie terugwinning met elektrische terugkoppeling naar 
schroef.

De onder b. genoemde voorziening maakt het tevens mogelijk om 
de scheepsschroef aan te drijven met uitsluitend het vermogen der 
hulpdiesels. Hierdoor wordt de veiligheid van een schip met één 
hoofddiesel in niet geringe mate verhoogd terwijl ook reparaties 
kunnen worden uitgevoerd aan de hoofddiesel zonder dat de 
paraatheid van het schip wordt aangetast.



Figuur 9 toont het principe-schema van 4 containerschepen welke 
thans in bedrijf zijn.
De hoofdmotor is een PC4-motor van 12.000 PK bij 400 omw/min. 
Een tandwielkast reduceert het toerental van de vaste schroef tot 
80 omw/min, en drijft een synchroongenerator aan van 950 kW 
welke een variabele spanning en frequentie levert van 28 tot 40 Hz, 
welke worden omgezet in een constante spanning en frequentie 
d.m.v. een statische frequentie-omvormer.
De synchroongenerator kan gebruikt worden als elektromotor, 
welke gevoed wordt met een stroom met variabele frequentie -  
automatisch aangepast aan het toerental -  afkomstig van de 60 Hz 
stroom, geleverd door 2 dieselgeneratoren, motortype PA6 draai

end op zware brandstof.
Hierdoor beschikt men over een hulpvoortstuwingsvermogen 
waarmee tijdens de proeftocht een snelheid van 8 knoop bereikt 
werd.
Behalve de reeds eerdergenoemde voordelen zijn bij deze nood
voorziening geen 'stand-by' hulpwerktuigen nodig voor de hoofd
motor waardoor daarvan de installatie eenvoudiger wordt.
Dit artikel werd voor een deel ontleend aan de voordracht: 
'Recent developments o f medium speed engines with considera
tion to their application on Ro-Ro and car-ferry vessels' door M. 
Bon tour van S.E.M.T. op de RoRo. 83 Conference.

koppeling   ,

, , n — rn-flju - F ^
t

U
— B - _  Di

qjtijr A

— e -
n

i ..— | Th- * > & ■

u
_  02

f -t lHr A
.    J

koppeling

Fig. 9. Voortstuwing door middel van hulpvermogen.

Het project 
’Oude Haven’

De helling voor oude schepen van het 
Dpenlucht Binnenvaartmuseum te Rotter
dam werd op 16 sept. jl. officieel in gebruik 
jenomen door het hellingen van de klipper 
Anna'.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

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

VEILIGHEIDSCURSUSSEN 
VOOR DE OFFSHORE
Door R. Rijckaert, Cursusleider bij het Mar. 
Instituut 'De Ruyter’ te Vlissingen. 
do. 20 oktober '83 Vlissingen.

HET ONTWERP VAN EN DE PRAKTIJK
ERVARING MET HET HEFSCHIP 
’OSTREA’
door ir. J. J. Woortman, Bureau voor 
Scheepsbouw, Bloemendaal en ir. T. den 
Hartigh van Dosbouw 
do. 20 okt. '83 Rotterdam

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

ONTMOETINGSDAG MARITIEME 
TECHNIEK
t.g.v. Europort '83 in de RAI 
do. 10 nov. '83 te Amsterdam 
Zie verenigingsnieuws

FILMAVOND
vr. 18 nov. '83 Amsterdam

BUITENDIJKSE WERF IN GRONINGEN
Discussie o.l.v. ing. L. Ardon, directeur 
Centraalstaal, Groningen 
do. 24 nov. ’83 Groningen

TECHNIEK EN INFORMATIE 
IN HET GOEDERENVERKEER
door Prof. ir. G. C. Meeuse, Hoogleraar
transportkunde T.H. Delft
do. 17 nov. '83 Vlissingen
do. 8 dec. '83 Rotterdam
wo. 14 dec. '83 Amsterdam
do. 19 jan. 84 Groningen

DE HISTORISCHE ONTWIKKELING 
VAN DE SCHEEPSBOUW
doordr. ir. K. J. Saurwalt, wetenschappelijk 
hoofdambtenaar bij de afdeling Maritieme 
Techniek, TH Delft, 
di. 13 dec. '83 Groningen

DE OMBOUW VAN DE VOORT-
STUWINGSINSTALLATIES
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

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

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
door dr. 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 

.liet 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

Ontmoetingsdag Maritieme 
Techniek
Tijdens de tentoonstelling 'Europort '83' 
in Amsterdam zal op donderdagmorgen 
10 november a.s. in het Congrescen
trum van de RAI een 'ONTMOETINGS
DAG MARITIEME TECHNIEK' worden 
georganiseerd door de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied in samenwerking met RAI 
gebouw B.V.
Het thema van deze ochtend luidt: 'Een 
koers voor Maritiem Nederland’.
Na een openingswoord door de voorzit
ter van de NVTS ing. C. W. van Cappel- 
len zullen een drietal sprekers hun visie 
over dit thema geven.

HET SCHIP
'Wat verwachten wij er van en van de 
bouwers', door J. Groenendijk, vice- 
voorzitter van de Raad van Bestuur van 
de Kon. Nedlloyd Groep.

DE WERF
'De markt en de mogelijkheden tot spe
cialisatie', door ir. T. P. de Jooden, voor
zitter van CEBOSINE.

'Mogelijkheden voor kostprijsverlaging 
in deproduktie', door prof. ir. S. Hengst, 
Hoogleraar Maritieme Techniek T.H. 
Delft.



Programma
10.00 uur: ontvangst en koffie in de hal 
van het Congrescentrum
10.30 uur: lezingen in de Grote zaal 
van het Congrescentrum
12.00 uur: Aperitief aangeboden door 
RAI gebouw B.V.
12.45-13.30 uur: Gezamenlijke lunch. 
Vanaf 13.30 tot 21.00 uur gelegenheid 
tot bezoek aan de tentoonstelling Euro
port '83.
Toegangskaarten tevens toegangsbil- 
jet tentoonstelling kunnen worden aan
gevraagd bij RAI gebouw B.V., Europa- 
plein, Amsterdam. Degenen die aan de 
lunch wensen deel te nemen kunnen 
hiervoor bonnen è f  1 0 verkrijgen bij 
aankomst in de hal van het Congres
centrum.

In memoriam

P. Kloosterman
Op 20 september j.l. overleed te Haarlem 
op 92-jarige leeftijd de heer P. Klooster
man, oud chef technische dienst van de 
N.V. Kon. Ned. Stoomvaart Mij. te Amster
dam. De Heer Kloosterman was 48 jaar lid 
van onze vereniging.

Personalia

ir. W. J. Hoek
Op 1 septemberj.l. was het 25 jaar geleden 
dat ir. W. J. Hoek in dienst trad van het 
familiebedrijf de n.v. W. A. Hoek’s Machi
ne- en Zuurstoffabriek. Nadat hij in 1967 tot 
directeur werd benoemd, bekleedt hij se
dert 1971 de functie van president-direc- 
teur van Hoek Loos.

ir. A. R. Kolff van Oosterwijk
Ter gelegenheid van zijn aftreden als direc
teur van Hertel en Co. B.V., is de heer ir. A. 
R. Kolff van Oosterwijk benoemd tot Offi
cier in de Orde van Oranje Nassau.

Directiebenoemingen bij 
Boskalis Westminster
Bij Boskalis Westminster Baggeren bv te 
Papendrecht hebben enige wijzigingen 
plaatsgevonden in de directie.
Deze is thans als volgt samengesteld:
L. Verstoep -  algemeen directeur
K. G. Bakkenist -  directeur personeel en
organisatie
A. Bergsma -  directeur financiën 
D. Vlot -  directeur uitvoering 
Boskalis Westminster Baggeren bv is een 
werkmaatschappij van Koninklijke Boska
lis Westminster nv (baggeren, bouw, pijp
leidingen, offshore en agro-industrie) te 
Sliedrecht.

AFD. ROTTERDAM

De lezing van 22 september
Voor de eerste lezing van het nieuwe sei
zoen was een flinke belangstelling: 110 
leden en introducés waren gekomen om de 
lezing over de Sulzer RTA low speed and 
ZA medium speed dieselengines te beluis
teren.
Nadat de voorzitter ing. L. O. Jonker alle 
aanwezigen en in het bijzonder de sprekers 
welkom had geheten werden in een mo
ment van stilte 14 leden herdacht die in de 
afgelopen maanden waren overleden.
Hun namen luiden:
-  S. van West; erelid, overleden op 12 

maart, oud 96 jaar
-  G. Pleysier; overleden op 28 maart, oud 

84 jaar
-  ing.A.vanderWilt;overledenop21 april, 

oud 73 jaar
-  E. Smit; overleden op 30 april, oud 59 

jaar
-  ing. L. A. E. Hontelé; overleden op 2 mei, 

oud 65 jaar
-  ing. G. M. Snoeks; overleden op 10 mei, 

oud 61 jaar
-  ing. G. Doeksen; overleden op 24 mei, 

oud 32 jaar
-  J. J. Noordhoek; overleden op 2 juni, oud 

72 jaar
-  ir. H. W. Groeneveld; overleden op 3 juni, 

oud 74 jaar
-  U. Brinkman; overleden op 9 juni, oud 54 

jaar
-  ir.D.Th. Ruys; overleden op 8 juli, oud 85 

jaar
-  J. P. Soullié, overleden op 8 juli, oud 78 

jaar
-  G. F. Smit; overleden op 13 augustus, 

oud 77 jaar
-  C. Aarnoutse; penningmeester van het 

Hoofdbestuur, overleden op 5 septem
ber, oud 62 jaar.

Na deze korte plechtigheid gaf de voorzitter 
het woord aan dr. E. Bodmer, directeur van 
Sulzer Nederland B.V., die na een over
zicht van alle Sulzer activiteiten de spreker 
van de avond de heer P. Schneider van 
Sulzer Brothers Ltd. te Winterthur inleidde. 
In een bijzonder boeiende verhandeling 
belichtte de heer Schneider aan de hand 
van een groot aantal schema's, schetsen 
en tabellen de details en testresultaten van 
het nieuwe type RTA langzaam lopende 
dieselmotor. Hij ging hierbij ook uitgebreid 
in op de z.g. 'auxiliary power generation’ en 
de 'Con speed’ PTO welke op deze machi
ne worden toegepast.
Vervolgens behandelde hij de ZA 40 mid- 
del-snelle dieselmotor, geschikt voor enke
le speciale scheepstypen, waarbij hij naast 
de details ook de ondervonden moeilijkhe
den met deze machine niet verheelde.
Na de pauze, waarin een verfrissing werd 
aangeboden door Sulzer Nederland, vond

onder leiding van ing. C. W. van Cappellen 
een geanimeerde discussie plaats waar
aan werd deelgenomen door de heren 
Bouman, Maasson, Van Maanen, Velle- 
koop, Coolegem, Meerwalt en Van Harre- 
veld. Na een slotwoord van de Heer Bod
mer, sloot de voorzitter met een dankwoord 
aan de sprekers deze bijeenkomst, ten
22.30 uur.

P.A.L.

Ballotage

De volgende heren zijn voor het gewoon 
lidmaatschap voorgedragen aan de Ballo- 
tage-Commissie:

L. J. DOORNBOS
SWTK-Nedlloyd Rederijdiensten B.V. 
Overlanderstraat 423, 1445 CM Purmer- 
end
Voorgesteld door S. J. Kuiper 
Afdeling Amsterdam.

W. G. GERRITS 
SWTK-HTS-structuur 
Oude Middelhorst 5, 9751 TK Haren 
Voorgesteld door P. van Leunen 
Afdeling Groningen.f

A. HAASNOOT
HWTK kraanschip D. B. Champion, Heere- 
ma Engineering Service Leiden 
Rijnsoever 157, 2221 PB Katwijk 
Voorgesteld door N. Th. A. Rimmelzwaan 
Afdeling Rotterdam.

P H. M. MAESSEN
European Marine Representative bij NAL- 
FLOC Ltd., Willemstad 
Kikken/een 409, 3205 XD Spijkenisse 
Voorgesteld door W. Jumelet 
Afdeling Rotterdam.

Ing. H. VAN MEINES 
Manager Technical Dept. Rederij B.V. 
Netherlands Freight Agencies NFA 
Ghijseland 90, 3161 VH Rhoon 
Voorgesteld door Ing. H. H. Ph. Clement 
Afdeling Rotterdam.

Voorgedragen als junior-lid:
D. Th. E. MÜLLER
Leerling stuurman geïntegreerde opleiding 
Harmen Gabesstraat 33, 8561 CC Balk 
Voorgesteld door P. van Leunen 
Afdeling Groningen.



Verenigingsnieuws

Afscheid van de secretaresse, 
mevrouw P. J. Seegers
Op 30 augustus j.l. vond onder grote be
langstelling in de sociëteit 'Nedlloyd '70' te 
Rotterdam een receptie plaats ter gelegen
heid van het afscheid van 'juffrouw’ See
gers, als secretaresse van onze Vereni
ging. Een honderdtal leden, vrienden en 
bekenden waren gekomen om haar de 
hand te drukken.
Bijna 38 jaar heeft mevrouw Seegers de 
vereniging op voorbeeldige wijze gediend. 
Gedurende al die jaren werden duizenden 
pagina’s van 'Schip en Werf’ door haar 
gecorrigeerd en pleegde zij vele telefoon
tjes voor het vergaren van de kopij. Dit 
memoreerde de voorzitter van de afdeling 
Rotterdam in zijn afscheidstoespraak, 
waarin hij de dank van het bestuur over
bracht voor het vele werk dat in het belang 
van de vereniging werd verricht. Veel koffie 
werd door haar geschonken voor iedereen 
die op het Algemeen Secretariaat langs 
kwam, voor welke reden dan ook.
Namens de leden werd haar een cadeau 
aangeboden door de heer L. van Reeven 
Sr. Op verzoek van mevrouw Seegers was 
gekozen voor een elektrische naaimachine 
'met alles er op en er aan’. Niets ontbrak 
dan ook aan dit cadeau, zelfs spelden, 
garen en Dana weraen naar overhandigd. 
Eindelijk breekt voor mevr, Seegers een tijd 
aan voor huisvlijt die zij reeds op jeugdige 
leeftijd bij de nonnetjes in Rotterdam leerde 
en waar zij nu eindelijk tijd voor krijgt.
De heer Van Reeven memoreerde dit alles 
in zijn toespraak, waarbij hij haar altijd goe
de humeur prees waarmee het secretari
aatswerk onder vijf secretarissen met lief
de werd verricht. Als laatste overhandigde 
hij haarde bekende enveloppe met inhoud. 
Aan het slot van de receptie dankte me
vrouw Seegers allen die hadden bijgedra
gen om deze dag voor haar een onvergete
lijke dag te maken bij het afsluiten van een 
stuk van haar leven.

P. A. L.

De scheidende secretaresse in afwachting 
van de dingen die komen zullen.

De handdruk van de Rotterdamse voorzit
ter, ing. L. O. Jonker

DANKWOORD

Langs deze weg wil ik iedereen die heeft 
bijgedragen aan mijn afscheidscadeau 
van harte bedanken. Ook allen die door 
bloemen, telegrammen, waardebonnen 
en brieven mij verrasten op deze voor 
mij onvergetelijke dag, wil ik hartelijk 
dankzeggen.
De tijd die ik bij de vereniging mocht 
doorbrengen is voor mij mijn lust en 
mijn leven geweest en zal voor altijd in 
mijn geheugen gegrift blijven.

Heel hartelijk dank
Mevrouw P. J. Seegers Het cadeau aangeboden namens de leden door de heer L. van Reeven Sr.


