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KNRV: Geen wonderolie voor 
herstelproces maar eigen initiatieven

I iMrtkrW~wS».
1 msir 1 <!«»

geveke
mofcxen

Tijdens de jaarvergadering van de Ko
ninklijke Nederlandse Redersvereniging 
(KNRV) heeft voorzitter G. Warnderink Vin- 
ke een interessante rede gehouden, waar
in hij het wel en wee van het scheepvaart
bedrijf duidelijk maakte. Hierbij bleek dat 
het 'wel’ verte zoeken was en het 'wee' een 
dominerende positie inneemt die het niet 
zo gemakkelijk zal prijsgeven. Het is on
doenlijk op alle aspecten van zijn ongetwij
feld boeiende voordracht in te gaan, maar 
enkele daarvan moeten wij wel aanstippen. 
Een punt dat hij met enige nadruk naar 
voren bracht was het feit, dat de Nederland
se reders de beschikking zouden moeten 
krijgen over de mogelijkheid om hun sche
pen tijdelijk onder buitenlandse vlag te regi
streren. Voor de Duitse reders bestaat al 
zo'n regeling. Op deze wijze kan zeer aan
zienlijk worden bezuinigd op de hoge gage- 
kosten onder Nederlandse vlag. De huidi
ge situatie waarin de reders m.b.t. de ex
ploitatie van hun schepen verkeren blijft 
hen nopen om zeer kritisch de kostenont
wikkelingen te volgen; een belangrijke fac
tor daarin vormen de bemanningskosten. 
Op het ogenblik is al ruim een miljoen brt 
buiten Nederland geregistreerd. De moge
lijkheid van een eenvoudige verplaatsing 
van het kapitaalintensieve bedrijfsmiddel 
en de koppeling aan de vlag, kunnen er 
mogelijk in de toekomst toe leiden dat dit 
aandeel verder gaat toenemen, aldus Vin- 
ke. Hij suggereerde dat om meer flexibiliteit 
in het registratiesysteem te brengen, wel
licht de reeds lang bestaande wens van de 
reders tot invoering van het ook in Duits
land bestaande systeem van tijdelijke vlag- 
wisseling, zonder dat daarbij een schip in 
andere handen overgaat, op zo kort moge
lijk termijn diende te worden gehonoreerd. 
Op het gebied van de bemanningskosten 
zijn echter ook besparingen mogelijk door 
rationalisering. In Japan wordt op geratio
naliseerde schepen al met 18 man geva
ren, tegen 22 onder Nederlandse vlag. Ook 
dit proces is in de Nederlandse scheep
vaart op gang.
In de tankvaart gaat het ronduit slecht, 
hoewel volgens de voorzitter de situatie op 
de tankervrachtenmarkt niet hopeloos is.

Ondanks de sloop van schepen kelderde 
het gemiddelde indexcijfer in de afgelopen 
10 jaar voor tankerchartering van 196 tot 
82. Met 'niet hopeloos’ bedoelde de voor
zitter dat dit geldt als het huidige slooptem- 
po van 60 schepen per jaar in de komende 
jaren kan worden aangehouden. Op het 
ogenblik omvat de totale vloot van ruwe 
olietankers groter dan 200.000 dwt 557 
schepen. Daarvan zijn er echter 242 non- 
actief omdat ze opgelegd zijn, worden ge
bruikt als drijvende opslagtank of in de 
Perzische Golf op orders wachten. Daar
naast is er nog een latente overcapaciteit 
aanwezig van 30 pet., doordat de schepen 
langzaam varen of maar gedeeltelijke bela
den zijn.
De voorzitter wees er op, dat sloop op grote 
schaal zoals die plaatsvindt gepaard gaat 
met een enorme kapitaalvernietiging. Im
mers, de overcapaciteit heeft deze vernieti
ging van produktiemiddelen tot gevolg. In 
eerste instantie werd getracht deze over
capaciteit in afwachting van betere tijden in 
te dammen door oplegging. De ruïneuze 
concurrentie in de tankvaart dwong echter 
tot een meer effectieve maatregel ter be
perking van het overaanbod en versnelde 
sloop bleek ten slotte het enige alternatief, 
Ook in de droge bulkvaart zijn de vrachten 
gekelderd. Vinke schat de overcapaciteit in 
deze sector op bijna 40 pet. Niettemin 
maakte de Japanse rederij Sanko onlangs 
een nieuwbouwprogramma wereldkundig
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De produktentanker 'Maasstroom'is de laatste van een serie van 4 tankers die door Van 
der Giessen-de Noord te Krimpen a/d IJssel werd gebouwd voor Nedlloyd-Bulk te 
Rotterdam. Het schip werd deze zomer (22juli) opgeleverd. De bouwtijd was minder dan 8 
maanden.

voor niet minder dan 111 bulkcarriers met 
een totaal draagvermogen van 4 miljoen 
ton dw, waarmee een investering is ge
moeid van 1400 miljoen dollar. En dit on
danks een gigantische verliessituatie! 
Voor de toekomst hebben de Nederlandse 
reders echter ondanks alles een goede 
uitgangspositie. De Nederlandse vloot is 
jong en modern. De afgelopen jaren is 
vooral geïnvesteerd in gespecialiseerde 
en geavanceerde schepen. De prognoses 
voor de markten waarop deze opereren zijn 
relatief gunstig. Daarnaast hebben Neder
landse rederijen een aantal slecht rende
rende activiteiten afgestoten. Een goede 
uitgangspositie is echter niet genoeg, al
dus de voorzitter. Het herstelproces zal 
moeten worden afgedwongen, niet door 
wonderolie, maar door nieuwe initiatieven, 
door in te spelen op veranderde marktom
standigheden, door het creatief benutten 
van de technische mogelijkheden en ga zo 
maar door. 'Wij kunnen dat niet alleen, 
doch wij rekenen daarbij op de medewer
king van overheid en vakbeweging voor het 
scheppen van een werkbaar onderne
mingsklimaat. Met gezamenlijke krachten 
moeten wij uit het golfdal omhoog naar de 
goede koers en déér zullen we opkomen'.

De minister van verkeer en waterstaat 
mevr. drs. N. Smit-Kroes refereerde in haar 
toespraak ter jaarvergadering van de 
KNRV aan een aantal scheepvaartpolitie- 
ke problemen die vandaag de dag krachtig 
aan de orde zijn. Deze vragen om over
heidsbemoeienis; elders houdt de over
heid zich bezig met het commerciële ge
beuren. Olie op het vuur vraagt om olie op 
de golven. Die olie om op de golven te 
werpen wordt gevonden in multilateraal en 
bilateraal overleg, maar ook op nationaal 
vlak zijn er instrumenten om dat te doen. De 
IPZ (Investerings Premieregeling Zee
scheepvaart) is daarvan een voorbeeld. 
Door verlaging van de kapitaalslast wordt 
het de reders mogelijk gemaakt om sche
pen onder Nederlandse vlag te exploiteren, 
ondanks marktverstorende maatregelen in 
andere landen. Door modernisering en 
specialisatie wordt de concurrentiekracht 
van de Nederlandse zeescheepvaart ver
groot en de kwetsbaarheid voor marktver
storend overheidsingrijpen verkleind. Niet
temin moet een instrument als de IPZ met 
behoedzaamheid worden gehanteerd, op
dat een dergelijke subsidieregeling niet 
een nóg grotere subsidiëring elders uitlokt. 
Op die manier zou de olie op de golven heel 
gemakkelijk olie op het vuur kunnen 
worden.

Dat zo’n regeling licht ontvlambare materie 
is, is pas nog weer gebleken bij bestelling 
van drie tankers in Korea. De minister zei 
het met haar collega van economische za
ken eens te zijn, dat de IPZ een scheep- 
vaartregeling is. Het vermengen daarvan 
met scheepsbouwbelangen zal voor de 
Nederlandse scheepsbouw niets opleve
ren en voor de reders alleen maar schade
lijke effecten hebben.
De scheepsbouw gaat het kabinet echter 
wèl erg ter harte, aldus de minister: 'En het 
is denk ik ook in het belang van de reders 
dat er in Nederland een goede maritieme 
infrastructuur bestaat. Een scheepsbouw- 
industrie behoort daar zonder twijfel bij. 
Daarom moet al het mogelijke worden ge
daan om nieuwbouworders in Nederland te 
houden, maar uiteindelijk zal het scheep- 
vaartbelang en de concurrentiepositie van 
de reders de doorslag geven. De minister 
bedoelde, dat als die in het geding is, reders 
schepen in het buitenland mogen bestellen 
en het regime van de IPZ daarop mogen 
toepassen. Heeft de minister dit in het geval 
van de Shell onderzocht? Zo niet, gebeurt 
dat dan nog?
Zij constateerde dat de IPZ goed heeft 
gewerkt. De positie van de Nederlandse 
zeescheepvaart is in de afgelopen jaren in 
ieder geval potentieel versterkt. Subsidië
ring kan echter niet anders dan tijdelijk zijn. 
Ten aanzien van de rationalisering ziet de 
minister een duidelijke rol voor de overheid

weggelegd. Met het bedrijfsleven zal wor
den gezocht naar mogelijkheden om de 
kosten te verlagen. In de praktijk betekent 
dit vermindering van de bemanningskos- 
ten met tegelijkertijd een grotere kwaliteit 
van het werk.
De minister zei soms de indruk te hebben, 
dat de zeescheepvaart als bedrijfstak aan 
duidelijkheid en overtuigingskracht inboet. 
Te vaak lijken individuele, korte termijn be
langen een meer lange termijn gerichte 
bedrijfstak-opstelling in de weg te staan. Ze 
liet ten aanzien daarvan een waarschu
wing horen.
Degenen, die zo bezig zijn, belemmeren 
structurele veranderingen die, als ze wat 
verder kijken dan hun neus lang is, ook in 
hun belang zijn. Daarnaast leidt het bena
drukken van individuele of deelbelangen 
ertoe, dat de scheepvaart als bedrijfstak 
voor de overheid geen serieuze gespreks
partner meer is.
Ten slotte stelde zij, dat de reders moeten 
zoeken naar de dingen die hen samenbin
den, Juist de gezamenlijke constructieve 
opstelling van de redersorganisaties en de 
werknemersorganisaties en het departe
ment, heeft ertoe geleid, dat Nederland nu 
een sterk gemoderniseerde vloot heeft, dat 
de kosten relatief aan het dalen zijn en dat 
de toekomst met vertrouwen tegemoet kan 
worden gezien dank zij een goede startpo
sitie.

vHk



Evaluatie van het scheepsbouwbeleid in België

door: Chris Peeters*

In tegenstelling met quasi alle andere 
scheepsbouwenden kan in België de 
scheepsbouwsector niet beschikken over 
rechtstreekse produktiesubsidies. Enkel 
door het verlenen van zeer voordelige 
scheepskredieten door de nationale over
heid (1) aan de Belgische reders kunnen de 
orderboeken enigszins op peil worden ge
houden. De gebeurtenissen tijdens de peri
ode 1979 begin 1980, toen dit systeem van 
indirecte subsidiëring ten top werd gedre
ven, hebben aangetoond dat deze wijze 
van subsidiëring zeer nadelige gevolgen 
heeft voor de scheepsbouwsector.

Situering van de
Belgische scheepsbouwsector
De Belgische scheepsbouwindustrie kan 
naar de aard van het produkt, het werkter
rein en de bedrijfsomvang, onderverdeeld 
worden in de grote scheepsbouw, de mid
delgrote scheepsbouw en de kleine 
scheepsbouw.
De naar Belgische normen grote scheeps
bouw (op wereldvlak betekent dit middel
groot) wordt vertegenwoordigd door de 
'NV. Boelwerf' te Temse die in juni 1983 
fusioneerde met de ex- ’N.V. Cockerill 
Yards Hoboken’ (in casu de onthaalmaat- 
schappij 'N. V. Scheepswerven’).
De middelgrote werven zijn de ’N.V. Fulton 
Marine' te Ruisbroek, de ’N.V. Scheeps
werven van Langerbrugge’ (bij Gent), de 
'S. A. Chantiers Navals de Meuse et Sam- 
bre’ te Beez-sur-Meuse (bij Namen), de 
'N.V. Scheepswerven Sint-Pieter’ te He- 
miksem, de 'N.V. Scheepswerf van Rupel- 
monde' en de ’N.V. Scheepswerven Be- 
liard Oostende (SBO)’,
De belangrijkste kleine werven zijn de 
'Westvlaamse Scheepswerven N.V.’ te 
Oostkamp, ’Seghers’ te Oostende, 
'Scheepswerven Leon Degraeve’ te Brug
ge, 'Chantiers Navals de Namèche' (bij 
Namen) en 'Scheepswerf De Rupel’ te 
Boom. Daarnaast zijn er nog een vijfen- 
twintigtal kleine, minder gekende werven 
werkzaam, die zich vooral toeleggen op de 
bouw of herstelling van binnenschepen. In 
België bestaat er momenteel nog slechts 
één grote scheepsherstellingswerf, in casu 
Mercantile-Beliard te Antwerpen. Deze 
problematiek is hier evenwel niet aan de 
orde.
Recente cijfers over het aandeel van de 
Belgische scheepsbouw in het Bruto Natio
naal Produkt of het Bruto Regionaal Pro
dukt zijn niet te geven. Door het beperkt 
aantal ondernemingen in de sector is het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 
(N.I.S.) immers genoodzaakt de scheeps
bouw en de metaalverwerkende nijverheid 
samen te voegen.

In het McKinsey-rapport van november 
1979 vinden we toch enkele cijfers, geba
seerd op materiaal van het Londense Con- 
sultantsbureau Drewry. Zo bedraagt het 
gemiddeld aandeel van de scheepsbouw 
in het BNP over de periode 1970-1978 
voor België 0,70%, voor Frankrijk 0,64%, 
voor Italië 0,76%, voor West-Duitsland 
0,97%, voor het Verenigd Koninkrijk 
1,05%, voor Nederland 2,27% en voor De
nemarken 3,65% (2).

Indirecte subsidiëring van de 
Belgische werven
De zevende naoorlogse regering, met na
me de B.S.P.-C.V.P. regering Spaak-Eys- 
kens (20 maart 1947-27 juni 1949) met als 
Minister van Verkeerswezen A. Van Acker 
stemde de zogenaamde wet op het 
scheepskrediet van 23 augustus 1948. De 
volledige titulatuur luidt ’Wet strekkende tot 
het instandhouden en het uitbreiden van de 
koopvaardij- en de vissersvloot en van de 
scheepsbouw en houdende instelling, te 
dien einde, van een Fonds voor het Uitre
den en Aanbouwen van Zeeschepen.' (3). 
Zoals de betiteling reeds aangeeft, was het 
doel van de wet van '48 de instandhouding 
en de uitbreiding van de koopvaardijvloot, 
de vissersvloot en de scheepsbouw (4) 
door het verstrekken van goedkope kredie
ten aan Belgische reders en aan Belgische 
ondernemingen van zeesleepdiensten of 
baggerwerken.
Een wet gericht op de heropbouw van onze 
vloot was zeer opportuun: zevenenzeven
tig schepen (i.e. 82,75% van de scheeps- 
ruimte) van de op 10 mei 1940 honderd 
schepen tellende Belgische koopvaardij
vloot gingen tijdens de oorlogsjaren verlo
ren (5).
Op deze wijze kwam de wet van '48 dan ook 
ten goede aan de nationale scheepsbouw. 
De reders werden immers aangezet om bij 
voorkeurop Belgische werven te laten bou
wen (6),
Dit stond dan ook expliciet in de titulatuur en 
in artikel 1 van de wet. In 1976 zijn de 
passages ter bevoordeling van de Belgi
sche scheepswerven, onder druk van de
E.E.G., geschrapt. Alzo kwam men formali- 
ter in regel.

Men mag stellen dat het oorspronkelijk in 
de bedoeling lag om van de wet van '48 een 
beleidsinstrument te maken om op langere 
termijn een ware zeevaartpolitiek te voeren
(7).
Naarmate echter de moeilijkheden in de 
scheepsbouwsector toenamen werd deze 
wet in eerste plaats een middel om de 
scheepswerven van de noodzakelijke or
ders te voorzien.

Dit past dus volkomen in de tendens, die 
zich vooral sedert de tweede helft van de 
jaren zeventig heeft doorgezet, om oor
spronkelijk expansief gerichte steunpro
gramma's te heroriënteren tot staatssteun 
voor ondernemingen in (dreigende) moei
lijkheden.
Momenteel, meer dan ooit, gebeurt het dan 
ook zelden dat een order in het buitenland 
wordt geplaatst wanneer een reder zich 
beroept op de voordelen van de wet van 
'48. Het indirect steunen van de werven via 
deze wetgeving is dus verheven van se
cundaire naar primaire doelstelling.

Werking en principes van de wet 
op het scheepskrediet
De koopvaardijvloot ressorteert onder de 
bevoegdheid van het Ministerie van Ver
keerswezen dat dan ook een belangrijke rol 
speelt bij de uitvoering van de wet van '48. 
De nationaal gebleven sector scheeps
bouw behoort tot het beslissingsgebied 
van het Ministerie van Economische Za
ken. De Executieven (8) hebben een advi
serende bevoegdheid.
De Minister van Verkeerswezen beschikt 
volgens de wet van '48 over vier actiemid- 
delen om de doelstellingen van deze wet te 
bereiken in casu het verlenen van voor
schotten, interestsubsidies, waarborgen 
en oprichtings- of exploitatiesteun aan Bel
gische rederijen.
Voorschotten, interestsubsidies en waar
borgen, 3 instrumenten die een voorname 
rol spelen in het koopvaardij- scheeps
bouwbeleid, betekenen concreet dat het 
scheepskrediet dat wordt toegekend, ge
splitst wordt in een gedeelte verstrekt door 
een fonds (de Fonds-tranche) en een ge
deelte verstrekt door de Nationale Maat
schappij voor Krediet aan de Nijverheid (de 
N. M. K. N.-tranche).
De tranche van het Fonds wordt in de termi
nologie van de wet van '48 'voorschotten' 
genoemd maar is in realiteit niets anders 
dan een deel van het scheepskrediet met 
een eigen, lage interestvoet.
De N. M. K. N.-tranche wordt toegekend 
tegen de gangbare interestvoet op lange 
termijn (deze bedraagt sedert juni 1983 : 
12,90%), verminderd met een interestsub- 
sidie (maximum 3%).

Beide tranches maken deel uit van één 
kredietopening zodat de splitsing Fonds- 
N. M. K. N. fundamenteel slechts dient om 
de uiteindelijk genegotieerde interestvoet 
te bekomen.

* Assistent dienst Transporteconomie 
Rijksuniversitair Centrum Antwerpen



Inderdaad, het interestpercentage en het 
te financieren bedrag (als procent van de 
bouwprijs van het schip) wordt op advies 
van het Technisch Comité voor Scheeps- 
krediet bepaald door de Minister van Ver
keerswezen. In de praktijk is men echter tot 
de afspraak gekomen dat de Minister van 
deze bevoegdheid enkel gebruik maakt 
voor bedragen kleiner dan 50 miljoen BF. 
Eens dit bedrag overschreden wordt, ligt de 
beslissingsbevoegdheid bij het Ministeri
eel Comité voor Economische en Sociale 
Coördinatie (MCESC) (9).
Een voorbeeld zal het waarom van de split
sing van een scheepskrediet in een Fonds
en een N.M.K.N.-tranche verduidelijken. 
Laat ons veronderstellen dat er een 
scheepskrediet wordt toegekend voor de 
bouw van een schip van 800 miljoen B.F. 
aan de volgende voorwaarden: 70% aan 
3% gedurende 15 jaar. Dit wil zeggen dat 
70% van de bouwprijs (hier: 560 miljoen) 
wordt gefinancierd door tussenkomst van 
de wet van '48 aan een interestpercentage 
van 3%. Zoals in de realiteit steeds voor
komt is ook in dit voorbeeld een looptijd van 
15 jaar gestipuleerd. Het op het M CESC 
genegotieerde interestpercentage (rN) 
wordt bereikt door de bedragen verstrekt 
door de N. M. K. N. (tegen de gangbare 
debetrentevoet op lange termijn (rK) ver
minderd met maximum 3% interestsubsi- 
die (s)) en de bedragen verstrekt door het 
Fonds (geen beperkingen aan het interest
percentage (rF)) te laten variëren of 
rN = rF. F + (rK - s). K, waarbij F en K de 
gewichten zijn die het relatieve aandeel 
van Fonds-tranche en N, M. K. N.-krediet 
aanduiden.
In de veronderstelling dat 3% interestsub- 
sidie op de N.M.K.N. -tranche wordt toege
kend en 1 % interest (rF) wordt aangere
kend voor de Fonds-tranche zal men, met 
het oog op het bereiken van de 3% genego
tieerde interestvoet (rN), die de reder uitein
delijk moet betalen, het relatieve aandeel 
van de Fonds-tranche (F) en de N.M.K.N.- 
tranche (K) op de volgende wijze bere
kenen:

F  =  r K  ~  s  ~  r N

rK -  s -  rF

_ 0 ,1290^ 0 ,03 -0 ,03  

0 ,1 2 9 0 -0 ,0 3 -0 ,0 1

K = 1 -  F = 0,2247191

Door 77,53% van de hoofdsom van het 
krediet of 434.157.300 BF. te financieren 
aan een interestvoet van 1 % en 22,47% of 
125.842.700 BF. aan 9,9% (d.i. 12,90% -  
3%) bedraagt de globale interestlast, te 
dragen door de reder 3% want 
rN = rF. F + (rK -  s) .K

= 0,01. 0,7752809 + (0,1290-0,03).
0,2247191)

= 0,03.

rK, de huidige 
debetrentevoet 
op lange termijn, 
bedraagt mo
menteel^, 90%

= 0,7752809

Voor het verlenen van interestsubsidies en 
het stijven van het Fonds worden de nodige 
middelen ingeschreven op de begrotings
posten van het Ministerie van Verkeers
wezen.
De tranches verstrekt door de N.M.K.N. 
staan onder staatswaarborg voor de terug
betalingen in hoofdsom, interesten en bij
kosten. De Fonds-tranches staan ipso fac- 
to onder staatswaarborg.

Waarom Is het indirect subsidiëren 
van de scheepsbouwsector ineffectief?
De Belgische scheepsbouw kan momen
teel enkel worden gesubsidieerd door 
voordelige scheepskredieten te verlenen 
aan Belgische reders, dus indirect. Dit 
heeft voor gevolg dat de potentiële markt 
zich grotendeels beperkt tot het binnen
land. Orders uit het buitenland aantrekken 
is quasi onmogelijk gezien de alom be
staande vormen van rechtstreekse subsi
diëring van de eigen wen/en. Lukt dit dan 
soms toch dan is dit te danken aan het 
dynamisme van het management al dan 
niet gecombineerd met een 'gelukstreffer' 
die zich concretiseert in de mogelijkheid 
om een 'krediet van staat tot staat’ te kun
nen aanbieden.
Het nadelige van het indirect subsidiëren 
voor de Belgische scheepsbouw ligt beslo
ten in het feit dat de huidige markt te klein is 
om zich uitsluitend toe te leggen op de 
bouw van scheepstypes met een bedui
dende graad van complexiteit. De hierna 
opgenomen tabellen zetten deze stelling

kracht bij. Het is echter in deze marktseg
menten van schepen met hoge toegevoeg
de waarde dat er nog enige toekomst kan 
liggen voor werven gevestigd in een geïn- 
dustraliseerd land zoals België.

Uit de berekende 'gecompenseerde bruto 
registerton-coëfficiënten’ (gbrt-coëfficiën- 
ten), die kunnen worden beschouwd ais 
zijnde een maat voor de bouwcomplexiteit 
van een schip, kunnen een aantal besluiten 
worden getrokken.

a) Uit Tabel 1 blijkt dat de AWES-werven 
sedert 1975 orders ontvangen waarvan de 
gbrt-coëfficiënten gemiddeld groter zijn 
dan 1. In 1982 werd in de EEG  de coëffi
ciënt 1,19 gehaald en in 'rest Awes' de 
coëfficiënt 1,61. Dit komt overeen met een 
gemiddelde bouwcomplexiteit van een 
LPG of Chemical carrier van respectievelijk 
10 000 è 30 000 dwt en een van 4 000 è 
10 000 dwt.
b) Uit de vergelijking van Tabel 1 met Ta
bel 2 kunnen we afleiden dat in België op 
het einde van de jaren zestig complexe 
schepen werden besteld,
In 1970 werd voor de opleveringen immers 
een coëfficiënt van 1,39 genoteerd. De 
coëfficiënt van het orderboek schommelt in 
de periode 1973-1978 tussen 0,77 en 0,97 
wat overeenkomt met de complexiteit van 
bijvoorbeeld een kleine product tanker.
c) Tabel 2 toont ook aan dat het orderboek 
van de Belgische werven uitgedrukt in brt in 
1978 een dieptepunt (254 450 brt) bereik-

Tabel 1. EEG en flest AWES: Ontvangen nieuwe orders (zeescheepsbouw), uitge
drukt in miljoenen brt en gbrt voor de jaren 1970-1982 (a).
Indicatie complexiteit schepen.

Jaar

E.E.G Rest AW ES (b)

brt gbrt Coëff.
(c)

brt gbrt Coëff.
(c)

1970 9.95 7.06 0.71 7.97 4.83 0.61
1971 5.97 3.79 0.63 4.09 2.51 0.61
1972 3.56 1.82 0.51 4.03 2.55 0.63
1973 15.76 8.56 0.54 1.33 6.29 4.73
1974 6.97 6.03 0.87 2.34 2.08 0.89
1975 1.85 1.91 1.03 0.90 1.17 1.30
1976 1.37 1.90 1.39 1.39 1.40 1.01
1977 1.48 2.54 1.72 1.50 2.08 1.39
1978 1.23 2.01 1.63 0.89 1.37 1.54
1979 2.36 2.55 1.08 1.79 2.18 1.22
1980 2.45 2.50 1.02 1.77 1.87 1.06
1981 2.27 2.27 1.00 1.57 1.95 1.24
1982 1.78 2.12 1.19 0.58 0.93 1.61

Bronnen: Lloyd's Register ot Shipping voor 
brt, CSCN (Associatie van Franse 
scheepswerven) voor gbrt van 1970-1976 
en Uoyd’ Register of Shipping in opdracht 
van de E. E. G. voor gbrt van 1977-1982 
(10).

Eigen berekening voor (c).
(a.) Opgenomen: zeeschepen (staal

bouw) vanaf 100 brt, exclusief oor
logsschepen.

(b) Rest AWES = Finland, Zweden, Noor
wegen, Spanje en Portugal.

(c) Coëfficiënt = g b rt: brt.



Tabel 2. België: Opleveringen en orderboek (zeescheepsbouw), uitgedrukt in brt 
en gbrt voor de jaren 1950, 1960, 1965 en 1970-1982 (a).
Indicatie complexiteit schepen.

Opleveringen Orderboek per 31/12

Jaar
brt gbrt

coëff.
(b) brt gbrt

coëff.
(b)

1950 62 604 _ _ 69 121 — -

1960 104 566 - - 272 180 - -
1965 124 517 - - 149 000 - -
1970 167 695 233 560 1.39 735 498 643 740 0.88
1971 175 476 180 429 1.03 658 114 560 937 0.85
1972 220 245 282 028 1.28 518 051 327 732 0.63
1973 223 708 155 050 0.69 675 110 546 730 0.81
1974 254 930 141 489 0.56 725 118 561 140 0.77
1975 200118 145 502 0.73 580 860 504 644 0.87
1976 214 549 141 460 0.66 449 280 420 456 0.94
1977 126 140 66 632 0.53 457 230 360 622 0.79
1978 265 091 161 545 0.61 254 450 246 653 0.97
1979 154 138 134 021 0.87 479 100 324 050 0.68
1980 140 400 126 720 0.90 599 250 338 315 0.56
1981 151 750 99 010 0.65 492 130 287 189 0.58
1982 179 500 85 525 0.48 378 790 228 184 0.60

Bron: Fabrimetal (11) en eigen berekening voor (b.)
(a) Opgenomen: zeeschepen (staalbouw) vanaf 100 brt, exclusief oorlogsschepen.
(b) Coëfficiënt =  g b rt: brt.

Tabel 3. België en Nederland: Ontvangen nieuwe orders (zeescheepsbouw), 
uitgedrukt in brt en gbrt voor de jaren 1978-1982 (a).
Indicatie complexiteit schepen.

België Nederland

Jaar coëff. coëff.
brt gbrt (b) brt gbrt (b)

1978 53 800 40 900 0.76 140 430 311 911 2.22
1979 378 700 211 330 0.56 144 023 279 873 1.94
1980 260 550 136 875 0.53 200 588 326 059 1.63
1981 44 630 47 884 1.07 199 950 345 713 1.73
1982 66 160 56 160 0.85 113 500 296 830 2.62

Bron: AWES (12) en eigen berekening voor (b).
(a) Opgenomen: zeeschepen (staalbouw vanaf 100 brt, exclusief oorlogsschepen.
(b) Coëfficiënt = gbr t : brt.

te. De nieuwe bestellingen bedroegen 
slechts 53 800 brt (cfr. Tabel 3). Tevens 
merken we dat in 1979 het orderboek terug 
volledig werd opgevuld en dat in 1980 er 
nog een stijging was waar te nemen tot 
599 250 brt. Deze 'relance' is toe te schrij
ven aan het zgn ’Alarmplan Belgische 
koopvaardij’ dat tijdens de periode 1979- 
begin 1980 zeer voordelige scheepskre- 
dieten toestond aan Belgische rederijen
(13). Deze bestellingen kwamen evenwel 
grotendeels ten goede aan de grote 
scheepsbouw, ondermeer omdat deze 
werven nauwe financiële banden hebben 
met belangrijke Belgische redersgroepen.
d) Uit de daling van de gbrt-coëfficiënten 
van Tabel 2 en Tabel 3 voor de jaren 1979 
en 1980 blijkt echter ook dat de 'alarmplan- 
kredieten’ gebruikt werden voor de bouw 
van zeer eenvoudig te bouwen schepen 
(vooral grote bulk carriers). Dus schepen, 
die op dat ogenblik door de Belgische re
ders werden gevraagd, maar die gezien 
hun geringe complexiteit op veel rendabe
ler wijze in lage-loon-landen worden ge
bouwd.
e) Tevens, toen midden 1980 het verder 
verstrekken van nieuwe scheepskredieten 
aan alarmplan-voorwaarden financieel on
draaglijk werd beschouwd door de over
heid, en beslist werd enkel nog op sterk 
selectieve wijze kredieten toe te kennen, 
liepen de orderboeken van vele werven 
terug leeg, wat aantoont dat er niets ten 
gronde was opgelost.
Dit blijkt uit Tabel 3 waar in 1981 de nieuwe 
ontvangen orders van de Belgische wer
ven slinken tot onder het niveau van 1978 
(uitgedrukt in brt) en uit Tabel 2 waar het 
orderboek geleidelijk terug leegloopt 
(378 790 brt in 1982).
(f) In 1981 werden er plots terug meer 
complexe schepen besteld in België (Tabel 
3): een gbrt-coëfficiënt van 1,07. In 1982 
zakte deze terug tot 0,85 wat schril contras
teert met de 2,62 voor Nederland (Tabel 3), 
de 1,19 als EEG gemiddelde en de 1,61 als 
gemiddelde voor de andere AWES-landen 
(Tabel 1).

Conclusies: heroriëntering van het 
scheepsbouwbeleid
Uit deze bevindingen mogen we conclude
ren dat door het uitsluitend bestaan van 
een indirect subsidiëringssysteem
-  de potentiële markt wordt vernauwd tot 

het binnenland en dat
-  deze markt te klein is om zich uitsluitend 

toe te leggen op de bouw van schepen 
met hoge toegevoegde waarde.

Dit heeft niet enkel voor gevolg dat er bui
tensporig veel gemeenschapsgelden 
moeten worden besteed om het grote ver
schil in prijs met lage-loon-landen op te 
vullen maar dat tevens een belangrijk deel 
van de momenteel nog aanwezige know
how verloren dreigt te gaan.
Wanneer men opteert voor het voortbe

staan van de Belgische scheepsbouw dan 
zal het op termijn noodzakelijk zijn een 
order-per-order vorm van rechtstreekse 
subsidiëring van de werf in te voeren. 
Deze actie kan worden uitgesteld wanneer 
zou blijken dat vandaag de Belgische re
ders een programma kunnen voorleggen 
voor de bouw van schepen met hoge com- 
plexiteitsgraad. Men zal er dan evenwel 
zorg voor moeten dragen dat deze orders 
ook ten goede komen aan de middelgrote 
werven. Zoals gezegd hebben deze niet 
die sterke financiële banden met belang
rijke redersgroepen zodat de noodzaak tot 
wijziging van het huidige beleid, voor deze 
werven, reeds zeer urgent is.

De heroriëntering van het scheepsbouw
beleid dat wij voorstaan houdt ondermeer 
een vorm van rechtstreekse subsidiëring 
van de Belgische werven in (gebonden aan 
vooraf te selecteren scheepstypes) en is 
conform aan de E.E.G,-richtlijnen. Het gro
te voordeel ervan is dat het ons inziens zou 
toelaten dat de juiste produkt- en marktse- 
lectie kan gebeuren.
Bovendien zou dit systeem voor de over
heid niet meer hoeven te kosten dan wat 
momenteel wordt besteed en het zou voor 
de Belgische reders voordelen genereren 
die gelijkwaardig zijn met deze van van
daag. Voor meer details inzake dit alterna
tief, alsook voor een meer diepgaande be-



'Ahlers Breeze' een in Hemiksem (B) door Scheepswerven Sint Pieter (NV) gebouwd multipurpose containerschip.

handeling van het scheepsbouw-koop- 
vaardijsubsidiebeleid verwijzen wij graag 
naar het boek: C. Peeters, Staatssteun en 
scheepsbouw. Een analyse van het Belgi
sche scheepsbouwbeleid en een vergelij
king met het buitenland (14).

Referenties en noten
(1) De scheepsbouwsector is een zgn. 
'nationale sector', net zoals de scheeps- 
herstellings-, de staal-, de textiel-, de 
steenkool- en de holglasindustrie. Dit wil 
ondermeer zeggen dat het voeren van een 
industrieel beleid ressorteert onder de be
voegdheid van de nationale overheid.
(2) Dienst voor Nijverheidsbevordering. 
McKinsey and Company, Aanzet tot een 
beleidsplan voor de Belgische scheeps
bouw, Brussel, november 1979, p. 1-3.
(3) Belgisch Staatsblad 11 september 
1948.
(4) Wetsontwerp strekkende tot het in
standhouden. . ., Memorie van toelich
ting, Belgische Senaat, zitting 1947-1948, 
vergadering van 3 december 1947, p.12.

(5) Ibid., p. 1.
(6) Ibid., p. 12.
(7) Ibid., p. 4 en 5.
(8) Dit zijn de 'gewestregeringen'.
(9) Het M CESC, ook het Sociaal-Econo- 
misch Kernkabinet genoemd, is ongetwij
feld het voornaamste ministercomité. Het 
heeft als opdracht de grondslagen te leg
gen voor het economisch, financieel en 
sociaal beleid van de regering en de uitvoe
ring daarvan te coördineren. Het wordt, 
zoals alle andere Comités, voorgezeten 
door de Eerste Minister; uit: YSEBAERT, 
C., en DE BOECK, J., Politiek zakboek, 
Antwerpen, Kluwer/Knack, juni 1981, p.86.
(10) Voor 1970 tot 1979 samengebracht 
door: Beleidskommissie scheepsbouw, 
Vervolg-Beleidsplan, Delft, juli, 1981, p. 24. 
Voor 1980 tot 1982:
AWES, Statistical survey 1980, Londen, 
maart 1981;
AWES, Statistical survey 1981, Londen, 
maart 1982;
AWES, Statistical survey 1982, Delft, 
maart 1983.

(11) Fabrimetal, Nieuwbouw zeeschepen 
in België sinds 1946, Brussel, 1983, p. 1.
(12) AWES, Statistical survey 1978, Lon
den, maart 1979.
AWES, Statistical survey 1979, Londen, 
maart 1980
AWES, Statistical survey 1980, Londen, 
maart 1981
AWES, Statistical survey 1981, Londen, 
maart 1982.
AWES, Statistical survey 1982, Delft, 
maart 1983.
(13) Zo werd 80% van de bouwprijs van 
het schip gefinancieerd aan een interest
voet van 1%. De terugbetalingen werden 
zoals steeds gespreid over 15 jaar maar 
vingen slechts aan twee jaar na het in de 
vaart brengen van het schip.
(14) C. Peeters, Staatssteun en scheeps
bouw. Een analyse van het Belgische 
scheepsbouwbeleid en een vergelijking 
met het buitenland, Kluwer, Deventer-Ant- 
werpen, te verschijnen najaar 1983.



Elektrische veerpont voortstuwing

door: Ir. J. F. Minnee*

Inleiding
Het is merkwaardig, dat de toepassing van 
elektriciteit voor de voortstuwing van veer
ponten (nog) niet wordt toegepast omdat 
de typische vaaromstandigheden van de
ze vaartuigen deze mogelijkheid min ol 
meer aandragen, zoals:
-  vaste aanleg/vertrekpunten;
-  betrekkelijk korte trajecten;
-  bevoorraden met brandstof: moet naar 

het vaartuig gebracht worden;
-  liefst kleine, niet-technische bemanning;
-  milieu-bescherming tegen stank, olie- 

vervuiling en lawaai;
-  betrouwbaarheid zonder veel onder

houd o.a. door ongunstige belasting- 
graad;

-  noodzakelijk elektr. hulpvermogen voor 
verlichting e.d.

Zoals bekend zijn de voortstuwings-syste- 
men van veerponten te onderscheiden in 
gebonden', d.w.z. langs een kabel of ket
ting en 'vrije', dus d.m.v. schroeven en 
roeren.

DE GEBONDEN PONT
De 'gebonden' pont behoeft niet gestuurd 
te worden en kan in bepaalde gunstige 
omstandigheden, gebruikmakend van de 
stroming, zelfs gratis oversteken maken 
(gierpont) en anders zich langs de kabel 
heen en weer trekken (dus met een zeer 
hoog voortstuwingsrendement), doch 
vormt vaak een obstakel in de vaarweg, 
waarvoor dan bepaalde maatregelen no
dig zijn zoals vierbare kabelverbindingen 
e.d.

Doch daar reeds een blijvende oeverver
binding aanwezig is moet tevens een blij
vende toevoer van (elektrische) energie tot 
de mogelijkheden behoren. De elektrische 
kabeltechnologie moet zeker wel in staat 
zijn een voor deze omstandigheden be
trouwbare en veilige energiedrager te pro
duceren. Aan boord van het vaartuig is 
deze energie direct via tandwielreducties 
e.d. om te zetten in voortstuwingsenergie 
of via een hydrostatische omzetting in aller
lei goed regelbare draaiende of heen en 
weer gaande bewegingen (zoals voor het 
heffen of laten zakken van oprijkleppen). 
in beide gevallen is de onderhoudpost ver
waarloosbaar en de inkoop van 'openbare' 
energie minimaal, terwijl weinig technische 
kennis van de bedrijver wordt verlangd.

Tot welke dimensies moet de elektrische 
voortstuwing capabel worden geacht om 
nog toepasbaar te zijn met behoud van 
eerder genoemde voordelen?
a) het benodigde vermogen dat aan het 

openbare net onttrokken wordt zal niet

spoedig een beperking ontmoeten, ten
zij de aanleg van het voedingspunt een 
te hoge investering vergt (rentelasten);

b) Het vermogen is dankzij het hoge voort- 
stuwingselement, 70%, betrekkelijk 
laag t.o.v. schroefvoortstuwing (r| ~ 
50%) = 30% minder;

c) de vaarafstand o.m. in verband met de 
kabellengte /verliezen zal evenmin snel 
beperkend optreden, aangezien deze 
relatief (voor elektr. transport) klein zijn 
en de kabel gemakkelijk overgedimen
sioneerd kan worden zonder techni
sche problemen te geven (hoogstens 
economische).

Wanneer, om de gedachten te bepalen, 
een veerdienst als b.v, Kruiningen-Perk- 
polder ca. 5 km. v.v. of de Texelpont geël
ektrificeerd zou worden, ligt het probleem 
voornamelijk bij de mogelijkheden of er 
'gebonden' ponten van te maken zijn zon
der problemen voor de scheepvaart b.v. 
door toepassing van Gallse ketting, welke 
zwaar genoeg is om niet meer dan twee
maal de scheepslengte, van de bodem ge
licht te worden. Eén bezwaar is onoverko
melijk n.l. het zinken van een ander vaar
tuig op de ketting!
Toch behoeft elektrische voortstuwing niet 
beperkt te blijven tot 'gebonden' ponten 
alleen, doch dan moet een energie-op- 
slagsysteem te hulp geroepen worden.

ELEKTRISCHE VOORTSTUWING 
VOOR 'VRIJE' VEERPONTEN
Wanneer in voorkomende gevallen de 
voorkeur wordt gegeven aan een 'vrije' 
pontverbinding b.v. in druk vaarwater, zeer 
diep water e.d. behoeft de elektrische 
voortstuwing met de inherente voordelen 
t.o.v. dieselvermogen nog niet verworpen 
te worden wanneer een opslagmogelijk
heid wordt voorzien.
Aan de voor de hand liggende opslag in 
batterijen kleven echter belangrijke nade
len zoals:
-  omzetting van primaire draaistroom in 

gelijkstroom;
-  oplaadduur lang en ontlaadcapaciteit 

beperkt, laag rendement;
-  hoge investering en goed onderhoud 

vereist.

Vooral bij grotere vermogens gaan deze 
bezwaren sterk tellen, zodat naar een alter
natief omgezien moet worden.
Dit is te vinden in vliegwiel-accumulatie: 
met een ouderwetse term 'levende kracht' 
genoemd, die bovengenoemde nadelen 
niet heeft: de oplaadduur kan kort zijn, ter
wijl de ontlaadcapaciteit groot is, de omzet- 
tingsverliezen zijn minimaal, dus hoog ren

dement, terwijl de investering en het onder
houd relatief laag genoemd kunnen 
worden.
Een belangrijk bezwaar van deze energie- 
opslag, nl. de beperkte houdbaarheid: door 
as- en luchtweerstand vindt leegloop 
plaats, behoeft voor deze toepassing niet 
te nadelig uit te werken, omdat laden en 
ontladen relatief snel op elkaar volgen en 
langdurige opslag dus niet vereist is. 
Vliegwielaccumulatie is momenteel onder
werp van ontwikkeling bij vooral de auto
mobielindustrie, alwaar gezocht wordt 
naar mogelijkheden om de remenergie op
nieuw te benutten voor acceleratie, terwijl 
al vroeger een autobus, die enige gelijkenis 
met een veerpont vertoont, met vliegwiel- 
aandrijving werd gebouwd.
Deze onderzoeken zullen wellicht leiden 
tot nieuwe vliegwielconstructies, lager
systemen e.d. ter optimalisatie en 
gewichtsbesparing, omdat de capaciteit 
voornamelijk wordt bepaald door het traag- 
heidsmoment (GD2) en het kwadraat van 
het toerental, zodat vooral deze laatste 
factor hoog zal worden opgevoerd zover 
als de constructie nog toelaat.
Nu is de factor 'gewicht’ voor veerponten 
van minder belang, zodat voor vliegwielen 
waarschijnlijk staal van hoge vastheid al 
interessante oplossingen kan bieden, zon
der dat naar extreem hoge toeren wordt 
gegrepen.
Het voortstuwingsaggregaat krijgt dan de 
vorm van een (of meerdere) draaistroom 
(kortsluit) motoren, welke via een versnel- 
lingstrap een of meerdere vliegwielen op 
toeren brengt, zolang er een elektrische 
voedïngsverbinding met de wal bestaat 
(los- en laadperiode), waarna voldoende 
arbeidsvermogen moet zijn opgeslagen 
om na vertrek en verbreking van de wal- 
voorziening, de gehele cyclus van accele
ratie, eenparige vaart en deceleratie, als
mede hulpvoorzieningen te kunnen uitvoe
ren met de nodige reserve voor stagnaties 
e.d. onderweg. Kan de pont aan de over
kant niet opgeladen worden, dan moet een 
dubbele capaciteit worden geïnstalleerd. 
Gebruik van de opgeslagen energie in de 
vorm van elektriciteit, waarbij de elektro
motor als generator werkt of hydrostatisch, 
voor eenvoudiger regeling en ook ander
soortige bewegingen (ramcilinders), zal af
hangen van de per geval verschillende be
hoeften, waarbij bedacht moet worden dat 
het primaire vliegwieltoerental langzaam 
afneemttotb.v. 70%, omdat verdere uitput
ting minder effectief is, zij het dat die rest als 
een noodreserve kan worden aangemerkt.

* Raadgevend ingenieursbureau 'Propulsion' 
te Leiden



Aanloopvoorzieningen voor de elektromo
tor zijn dus alleen nodig voor het opstarten 
van 'dood-schip'.
Om een indruk te krijgen van de fysische 
grootheden van een dergelijk systeem in 
zijn eenvoudigste vorm, kan het geval van 
een kleine vrije pont (eenmansbediening) 
voor 2 vrachtwagens of 3 auto's en wat 
voetgangers/fietsen worden bezien (vol
gend hoofdstuk).
Als deze pont recht moet oversteken, leve
ren de vliegwielen een goede koersstabili- 
teit door de gyroscoopwerking.
Een zeegaande pont zou beter vliegwielen 
met verticale as kunnen hebben die geen 
invloed op het sturen hebben, doch wel een 
stamp- en roldemping geven.

VLIEGWIELAANDRIJVING VAN 
EEN ’VRIJE’ VEERPONT
In de voorgaande beschouwing over de 
opslag van elektrische energie voor veer- 
pontbedrijf werd ingegaan op diverse as
pecten van vliegwielaccumulatie.
Te bezien valt hoe dit in een eenvoudige 
vorm voor een kleine 'vrije' autopont voor 
een eenmansbedrijf uitpakt. 
Uitgangspunten zijn: 
laadvermogen ca. 25 ton. 
waterverplaatsing 50 ton. 
afmetingen 16x8x1.5 m 
diepgang 0.9 m geladen.
Dubbelschroef voortstuwing en sturen 
d.m.v. in de midscheeps naast de romp 
geplaatste straalbuisschroeven zgn. L- 
drives.
traject : 200 m. (kanaal) 
oversteek: 3 min. 
gem. snelheid: 1.1 rn/sec.
Bij deze lage snelheid is de rompwater- 
weerstand gering (verwaarloosbaar) en is 
de stuwkracht voornamelijk nodig voor ver
snellen tot max. snelheid en vervolgens 
vertragen tot aanlegsnelheid: b.v. 0.25 
m/sec. Stel aanloop 1.5 min. over halve 
vaarweg: versnelling

a = 1° -  - = 0,025 m/s.2
0.5 x902

Stuwkracht K = m.a. == 125 kg. en max. 
snelheid = 2.25 m/s.
Remweg: vertraging 2 m/s in 90 sec. = 
0.022 m/s2, remkracht ca. 110 kg. Stuw
krachten van deze grootte kunnen worden 
geleverd door straalbuisschroeven, die elk 
ca. 5 PK opnemen, zodat het arbeidsver
mogen voor deze oversteek ca. 10x75x 180 
= 135000 kgm bedraagt netto, theoretisch. 
Aannemende, dat aan beide zijden opgela
den kan worden en enige reserve aanhou
dende voor verliezen, tegenwind e.d. moet 
er een opslag van ca. 200.000 kgm. worden 
geïnstalleerd. (2000 kJ),
Een vliegwiel van st.60 verdraagt bij een 
diameter van 500 mm. een max. toerental 
van 6000 t/min., waaruit bij een max. toe- 
renafname van 30% volgt, dat

4000 2 I = ----------- . =22 kg.m2
0.5 x 600

en G =
22

= 700 kg.
0.5 x 0.252 

Het aandeel van andere roterende delen 
wordt hierbij verwaarloosd. Wordt voor los
sen en laden eveneens 3 min. aangeno
men, dan is het benodigde vermogen voor 
de elektromotor 
200000
 = 14.6 PK ~ 11 kW.
75x180

Voor deze pont lijkt de hydraulische aan
wending van het vermogen zeer geschikt, 
zij het dat met een extra verlies van ca. 20% 
gerekend moet worden, omdat:
a) gestuurd wordt door regeling van de 

beide schroeftoerentallen;
b) de pont tegen de wal gehouden kan 

worden door een gereduceerd schroef- 
toerental

c) de klepbeweging hydraulisch eenvou
dig is,

terwijl daarnaast een betrekkelijk gering 
elektrisch vermogen voor verlichting, de 
lenspomp en elektr. besturing van hydr. 
componenten via een alternator met buf- 
ferbatterij verkregen kan worden, of direct 
van de E-motor. De eenvoudigste opzet, 
die praktisch geen onderhoud behoeft, 
wordt gevonden in een standaard kortsluit 
motor (3000 t/min.) die via V-snaren twee 
vliegwielen van elk ca. 450 kg. aandrijft

d.m.v. een steker-connectie voor wal- 
stroom aan beide einden van de pont en 
een hydraulische pomp met tank en regel- 
afsluiters (centraal bediend) voor aandrij
ving van 2 schroefmotoren en 4 hydr. cilin
ders voor de kleppen (zie fig.1).

Behalve de vliegwielen en gevacumeerde 
veiligheidskasten zijn alle componenten 
van dit systeem in normale handefsuitvoe- 
ring beschikbaar, zelfs de stuwschroeven 
(in de vorm van boegpropellers).
De keuze van dit kleinschalige voorbeeld 
behoeft niet in te houden, dat grotere pon
ten voor langere trajecten niet voor vlieg- 
wielaandrijving in aanmerking zouden kun
nen komen.
In de vliegwielopslagcapaciteit bestaat 
geen fysieke beperking, hoogstens in de 
oplaadcapaciteit als het openbare net het 
gevraagde vermogen niet kan leveren. 
Anderzijds zijn er nog hybride oplossingen 
denkbaar, waarbij zowel elektrisch als die- 
selvermogen betrokken zijn of waarbij het 
dieselvermogen gereduceerd is omdat het 
via de vliegwielopslag ook tijdens stilliggen 
vol benut blijft, hetgeen de levensduur, het 
onderhoud en het brandstofgebruik begun
stigt.
Veerponten lijken een ideale oplossing van 
vliegwielvermogen te bieden, in elk geval 
waard om eens geprobeerd te worden, zo
als trouwens ook geldt voor de elektrische 
’gebonden’ pont.

Fig. 1.

Fig 2. Veerpont 'vliegwiel' voortstuwing Secundair: Mech: Verst, propellers 
Primair: Elektrisch Hydr.: Roeren, kleppen.
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In Memoriam

2 februari 1907 W. P. Stiekema 8 november 1983

Het overlijden van onze vroegere algemeen secretaris Willem Pieter Stiekema 
bereikte ons als een zeer onverwacht en droevig bericht in de morgen van 8 
november. Als geboren Groninger ging hij al vroeg naar zee als radio-officier bij de 
koopvaardij; dat was in 1924. Zijn hele leven was doortrokken van de radiotechniek. 
Ook tijdens het vervullen van zijn dienstplicht bij de Kon. Marine als radiotelegrafist. 
In 1929 koos hij voor een walbetrekking en bleef in de radiotechniek toen hij als 
assistent van de Hoofdingenieur bij voorloper van Radio-Holland, in dienst trad. Hij 
bleef Radio Holland trouw tot zijn pensionering als Manager van de Rotterdamse 
vestiging van het bedrijf in 1970.
In dat jaar volgde hij de heer Vrouwes op als algemeen secretaris van onze 
vereniging, welke functie hij vervulde tot zijn afscheid in oktober 1976. Tijdens zijn 
afscheidsreceptie op 4 januari 1977 drukte hij vele vriendenhanden. Hij had het roer 
van het secretariaat vast in handen, en vervulde de taak van algemeen secretaris 
als een goed rentmeester. Veel van zijn tijd besteedde hij ook aan ons vereni- 
gingsorgaan 'Schip en Werf’, waarvoor hij de 'Nieuwsberichten’ elke 2 weken met 
grote nauwgezetheid verzorgde.
Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Ook na zijn afscheid bleef hij sterk bij het wel en wee van onze vereniging, waarvan 
hij 30 jaar lid was, betrokken. Zijn echtgenote die in alles intens met hem meeleefde, 
wensen wij veel sterkte bij dit verlies waarbij wij hopen dat zij de kracht mag 
ontvangen om alleen, doch wel gesteund door haar kinderen, in dit leven door te 
gaan.
Wij hopen dat Willem Pieter Stiekema mag rusten in vrede; wij zullen zijn nagedach
tenis in ere houden.

Namens het Hoofdbestuur 
en de Redactie van 

'Schip en Werf’ 
P. A. Luikenaar
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R. K, HOK-AHIN
Studerende aan de HTS-Dordrecht 
Oostplein 40, 3061 CG Rotterdam 
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

E. JANSEN
Studerende aan de HTS-Dordrecht 
Raayheuvel 6, 5071 AK Udenhout 
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

C. W. M. JO NGENEELEN  
Studerende aan de HTS-Dordrecht 
Overveldsestraat 21, 4841 KW Prinsen
beek
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

L. KLEYW EGT
Studerende aan de HTS-Dordrecht 
Rodenrijseweg 385, 2651 AM Berkel en 
Rodenrijs
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

S. J. J. KOK
Studerende aan de HTS-Dordrecht 
Standhasenstraat 20, 3312 LR Dordrecht 
Voorgesteld door Ir. M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

R. W. F. KORTENHORST 
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Bagijnhof 211, 2611 AN Delft.
Voorgesteld door dr. ir. K. J. Saurwalt 
Afdeling Rotterdam.

L. P. VAN DER SLUIJS 
Studerende Hogere School SWTK'n, Rot
terdam
Noordeinde 4, 3201 AL Spijkenisse 
Voorgesteld door W. Th. van Harrevelt 
Afdeling Rotterdam

Eventuele bewaren, schriftelijk binnen 14 
dagen aan het Algemeen Secretariaat van 
de NVTS, Heemraadssingel 193, 3023 
CB Rotterdam

In Memoriam

Ing. W. H. Bos
Op 29 oktober 1983 overleed te Rotterdam 
op 71 jarige leeftijd de heer ing. W. H. Bos, 
oud chef reparafieafdeling van de N.V.

Electrotechnische fabriek en Installatiebe
drijf A. de Hoop te Rotterdam.
De Heer Bos was ruim 27 jaar lid van onze 
vereniging.

Personalia

A. C. Padmos
Per 1 september j.l. legde de heer A. C. 
Padmos zijn functie van Chef Service en 
Reparatie bij de Bolnes Motorenfabriek 
B V. neer wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd. Hij werd als Ser
vice aquisiteur opgevolgd door de heer G. 
Groenewegen-van der Weijden. Op 2 de
cember a s. tussen 16.00 en 18.00 uur is 
gelegenheid om afscheid te nemen van de 
heer Padmos bij het bedrijf te Krimpen a. d. 
Lek.

Tewaterlatingen

Flevo
Op 7 oktober 1983 is met goed gevolg te 
watergelaten de hopperzuiger 'FLEVO', 
bouwnummer CO  1166 van IHC Smit B.V. 
te Kinderdijk, bestemd voor Baggermaat- 
schappij Breejenbout B.V. te Overveen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,85 m.; 
breedte 14,00 m. en holte 4,90 m.
In dit schip worden geïnstalleerd 2 Caterpil
lar hoofdmotoren, type 3516 DI-TA met een

vermogen van elk 1140 pk bij 1200 
omw/min; 1 Caterpillar hulpmotor type 
D 3412, met een vermogen van 517 pk bij 
1800 omw/min., en 2 Caterpillar hulpmoto- 
ren type, 3304 T met een vermogen van elk 
284 pk bij 1500 omw/min.
De hopperzuiger wordt gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: 
13/3 E Hopperdredger, Deep sea, 
Dredging within 8 miles from shore, AUT- 
MS.

Andromeda
Op 18 oktober 1983 is met goed gevolg te 
watergelaten het motorschip 'ANDROME
DA', bouwnummer 258 van Scheepswerf 
Bodewes-Gruno B.V. te Foxhol, bestemd 
voor Rederij J. C. Moerman B.V. (i.o.j, Po- 
romoka B.V. en M. Moerman te Schiedam. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,50 m.; 
breedte 14,00 m. en holte 6,45 m.

In dit schip worden geïnstalleerd een 
M.W.M. hoofdmotor, type TBD 484-6U met 
een vermogen van 1312 pk bij 400 omw- 
/min; 2 Lister hulpmotoren, type HWWS 6 
MA met een vermogen van elk 80 pk bij 
1500 omw/min en een Lister hulpmotor, 
type HRW 6 MA met een vermogen van 
67,8 pk bij 1500 omw/min.
Het motorschip ANDROMEDA' wordt ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse: I 3/3 E Cargoship + Deep 
Sea, Heavy cargo.



Jacob van Heemskerck
Op 5 november j.l. vond bij de Kon. Mij. De 
Schelde’ te Vlissingen de doop plaats van 
het eerste luchtverdedigingsfregat 'Jacob 
van Heemkerck’, dat aldaar voor de Kon. 
Marine wordt gebouwd. De doopplechtig
heid werd verricht door mevrouw A. J. G. 
Peijnenburg-Broekhuizen, echtgenote van 
de secretaris-generaal van het ministerie 
van Defensie.
De Jacob van Heemskerck', tevens naam
gever van de nieuwe klasse, zal nog ge
volgd worden door een tweede schip, de 
'Witte de With'. De kiel van de 'Jacob van 
Heemskerck’ is gelegd op 21 januari 1981. 
Medio 1985 hoopt men met de proefvaart 
van dit schip te beginnen.

Nedlloyd van Noort
Op 12 november j.l. werd het container
schip 'Nedlloyd van Noort’ in aanbouw op 
de werf Van der Giessen-de Noord N.V. te 
Krimpen a.d. I Jssel voor de Nedlloyd Lijnen
B.V. te Rotterdam te water gelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door 
Mevrouw M. E. J. Lubbers-Hoogeweegen, 
echtgenote van Zijne Excellentie de Mi- 
nister-president.
Enige technische gegevens: 
lengte tussen loodlijnen 174,00 m 
breedte 30,50 m 
holte tot bovendek 16,20 m 
diepgang 10,00 m 
draagvermogen ca. 24.000 ton 
ladingcapaciteit ca. 1.400 TEÜ 
hoofdmotor Schelde/Sulzer 5 RLB 90 
13.975 kW.

Verkochte schepen

Celtic Crusader
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam is het 
Britse motorvrachtschip 'CELTIC C R U SA 
DER', eigendom van Charles M. Willie & 
Co. (Shipping) Ltd. te Cardiff, verkocht aan 
Blackwood Investments Ltd. in Grand Cay- 
man. Het schip, gebouwd in 1970 door de 
Nieuwe Noord Nederlandse Scheepswer
ven te Groningen, is een container-carrier 
met een draagvermogen van 1.768 tons, 
uitgerust met 2 British Polar motoren van 
totaal 2.400 P.K, en voorzien van een 22 
tons containerkraan.
De overdracht heeft inmiddels te Montevi
deo plaatsgevonden, alwaar het schip in 
ballast is aangekomen na haar laatste reis 
naar de Falkland Eilanden. Het schip is 
herdoopt in ’KORIMU’.

Technische informatie

Rendementsmonitoring 
voor scheepsinstallaties.
Het in Vlaardingen gevestigde bedrijf 
Techno-Diagnosis bv is erin geslaagd om 
een zeer nauwkeurig werkend continu

brandstofefficiency-bewakingssysteem te 
ontwikkelen voor scheepsmotoren. Te
vens kunnen er met het systeem interes
sante gegevens worden verkregen voor 
continue condition-monitoring en optimale 
bedrijfsefficiency.
In het systeem worden twee meetresulta
ten voortdurend met elkaar vergeleken. 
Enerzijds het door de scheepsmotor aan 
de schroefas afgegeven vermogen, ander
zijds de verbruikte hoeveelheid brandstof. 
Men is er hierbij in geslaagd om de meet- 
fout te verkleinen tot maximaal een half 
procent. Deze hoge nauwkeurigheids- 
graad kon bereikt worden door de op de 
markt gangbare meet- en transmissiesys
temen te modificeren onder andere door 
een automatische foutcorrectie van ver
sterkers en het transmissiesysteem en 
door verbetering van het draaimoment 
transducersignaal.
Tegelijk met de vermogensmeting wordt 
ook de door de diesel verbruikte hoeveel
heid brandstof met een meetfout van maxi
maal 0,5% gemeten. Het toegepaste meet
instrument meet de massastroom van de 
brandstof. Er zitten geen bewegende delen 
of vernauwingen in. Het meetinstrument is 
geschikt voor zware brandstoffen. 
Verwerking van de meetgegevens ge
schiedt in een microcomputer met door 
Techno-Diagnosis ontwikkelde software. 
Hierbij kon gebruik gemaakt worden van 8 
jaarmeetervaring op het gebied van motor- 
diagnose. Voor de systemen zijn octrooien 
aangevraagd.

Diversen

Stand van zaken rond surséance RSV
De verkoop van RSV 's bekendste buiten
landse werf, Verolme in Brazilië, zal rond 
ƒ 200 mln opleveren, welk bedrag ondanks 
de zware economische depressie in dat 
land nog dit jaar naar Nederland zal worden 
overgemaakt, verwacht de raad van be
stuur van RSV in het dezer dagen gepubli
ceerde rapport omtrent de gang van zaken 
rond de surséance/ontmanteling. Het ver
slag geeft ook een opsomming van welk 
dochterbedrijf wel, niet of bijna is afge
stoten.
Omdat de meeste van die binnen- en bui
tenlandse bedrijven in het afgelopen half
jaar druppelsgewijs de pers hebben ge
haald, onderstaand een overzicht van de 
stand van zaken per 18-10-1983. Per oude 
RSV-groep geven wij de stand van zaken 
van de belangrijkste bij scheepsbouw of 
-reparatie betrokken RSV-dochters.

Verolme Brazilië is de enige buitenlandse 
RSV-werf of participatie die nog geld heeft 
opgeleverd. De drie andere hebben verlies 
opgeleverd.
Het aandeel van 25 pet in de Curagaose 
Dok Maatschappij heeft RSV in 1982 een 
verlies opgeleverd van ƒ 19,2 mln en het

belang is intussen pro deo aan de Antilli
aanse overheid overgedragen. Het meer
derheidsbelang van 52,6 pet in Verolme 
Cork Dockyard in de Ierse Republiek is tot 
nihil afgeschreven en dat van 19 pet in de 
Portugese Lisnave-werf is nog een vraag
teken. Door de grote verliezen die deze 
werf heeft geleden, moet echter voor het 
voortbestaan ervan worden gevreesd, al
dus de raad van bestuur van RSV.
De stand in de diverse groepen is: 
Verolme Botlek, verzelfstandigd in trust- 
verband, met Verolme -  Tankercleaning 
als dochterbedrijf 
WF-RDM Groep.
-  RDM offshore en reparatie, failliet.
-  RDM alg. werktuigbouw, zware appara

ten, marinebouw en turbines, in nieuwe 
BV waarvan aandelen bij Overheids- 
stichting zijn ondergebracht.

-  Wilton-Fijenoord, besprekingen gaande 
over verzelfstandiging.

-  Turbo Blower Service. De Neeff, Mano- 
therm en Manotherm Industrial, intrek
king surséance en wachten op verzelf
standiging WF.

-  P. Smit Jr., surséance ingetrokken.
-  Megavolt, 48,1 pet aandeel verkocht.

KMS
Aandelen verkocht aan door Overheid op- 
gerichte stichting. Onder transactie vallen 
ook RSV Gieterij Middelburg, AKF, RSV 
Montage, Leak Repairs, Industriemonta- 
sje, NAC en Neratoom.

Metaal/Machine
-  Machinefabriek Breda, verzelfst. RSV 

heeft nog 40 pet.
-  Verolme Machinefabriek en Montage

bedrijf IJsselmonde, surséance inge
trokken, bespr. over verzelfst. gaande, 
maar verkoop aandelen wordt beoogd.

-  Machinefabriek IJmuiden, 51 pet aande
len verkocht aan management, RSV 
heeft nog 49 pet.

-  J. de Reus en Veha Grobbendonk zijn 
verkocht, hetzelfde wordt beoogd met 
Pannevis, waarvan surséance is inge
trokken.

RSV Elektro
-  IEO en Verolme Elektra, surséance in

getrokken met behoud aandelen door 
RSV.

-  Van der Veer, Elektron Breda, en -Fries
land en Landaal Schelde, alle vier over 
naar derden.

-  RSV Elektro Systems, verkocht, wat ook 
met 25 pet aandeel in Verebus moet 
gebeuren.

Diverse Activiteiten of deelnemingen.
-  RSV Mining Equipment, in surséance.
-  RSV Business Promotion, idem.
-  Shipknow, failliet evenals SCS  Ship 

Construct Service, met beide gingen 120 
banen verloren.

-  Marcon (66 pet) verkocht. q s 7-i i -’83



Monitor of world shipping movements
Port authorities, tug and barge operators 
and dry dock companies throughout the 
world can now monitor worldwide shipping 
movements by telephoning a comprehen
sive British-based viewdata service.
Ships Latest Position, devised by Lloyd’s of 
London, provides access to the shipping 
movements of 22,000 merchant vessels 
with 5,000 movements received and added 
every 24 hours. The database is fed by 
Lloyd’s 18,000 agents, plus port and har

bour authorities, and generates 7,000 pa
ges of shipping intelligence -  the largest 
database on a public viewdata system. 
The system is divided into four categories: 
unitised vessels, conventional general car
go carriers, dry bulk carriers, and tankers. 
The information is split into an alphabetical 
and a port index.
Having selected the vessel type, the user, 
who pays £1,000 annually for access, can 
enter the alphabetical index for details of a 
ship’s nationality, dead weight tonnage and

position, or enter the port index to select a 
specific port for details of all ships reported 
to Lloyd’s as in port, or bound for that termi
nal. The flexibility of the system allows the 
shipper to track the progress of vessels on 
which he has cargo or space booked.
The operation of Ships Latest Postion is 
similar to any viewdata service, needing 
only a telephone call to interrogate the da
tabase, a keypad to select the pages requi
red and a screen to display the information 
requested. (LPS)

WEMT 84
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
OPTIMISING MARITIME OPERATIONS’
The Fourth West European Conference on 
Marine Technology (WEMT '84) will be 
held in Paris on 2-4 July 1984.
The present worldwide recession affects 
deeply the shipbuilding and shipping indus
tries, with increasing cost of materials, 
labour and oil fuel, it is essential that the 
efficiency at all stages of ship design, con
struction, maintenance and operation be 
improved continually.
The search for, and the exploitation of, new 
offshore gas and oil deposits moves into 
deeper waters under severe environmen
tal conditions, requiring the design of com- 
olex m arine a tr iirtiirea  and cvctom c The 
margin between success and failure be
comes ever smaller, which emphasizes 
again the importance of maximising effi
ciency in every aspect of the design and 
operation of offshore structures and their 
equipment.
In both domains, only those industries with 
advanced technology will be able to match 
international needs.
It is against this background that the W EMT 
'84 Conference has the important theme: 
■OPTIMISING MARITIME OPERATIONS'. 
The Conference is sponsored by eleven 
West European maritime institutions con
cerned with Naval Architecture, Marine and 
Ocean Engineering.
Two days (2-3 July) will be devoted to pre
sentation and discussion of papers. There 
will be ample time for contacts and discus
sions between specialists in different fields. 
The supporting programmes (2-3 July for 
accompanying guests and 4 July for every
one) will provide opportunities for dele
gates and their guests to visit places of 
interest and to attend several evening func
tions.
The theme ’Optimising maritime opera
tions’ will include 22 papers and a forum 
discussion presented on the following 
topics:
-  shipbuilding, shipping and offshore in

dustries;
-  research and development of hulls, 

propellers and machinery systems for 
economic operation;

-  computer aided design and production 
of ships;

-  total transport systems.

A special feature of this Conference will be 
the development, design, construction and 
operation of offshore structures in deep 
and exposed waters.

General Information
Venue: Le Grand Hotel’, 2 rue Scribe, 
75009 Paris 
Dates: 2-3-4 July 1984 
Provisional programme:
Sunday 1 July: registration at 'Le Grand 
Hotel’
C j i a n i n / j '  W o l / w r c v i r v j

Monday 2 July: technical sessions, mor
ning and afternoon.
Tuesday 3 July: technical sessions, mor
ning and afternoon.
Evening: Banquet.
Wednesday 4 July: optional excursion to 
'Chateau de Vaux- le-Vicomte’, all day. 
The conference language will be English. 
The following Countries are represented in 
the WEMT Council:
Denmark, France, Germany, Italy, Nether
lands, Norway, Spain, United Kingdom.

Accompanying guests programme
For guests not attending the technical ses
sions, special tours and activities have 
been planned. Bus tours will be devoted to 
introducing visitors to historical sights and 
Museums in and around Paris.
On July 4, an excursion will be arranged for 
the benefit of all participants and guests. 
Full details on social events will be given in 
the final programme brochure for the Con
ference.

Cooperating institutions:
I Mar E
The Institute of Marine Engineers 
79 Mark Lane, LONDON EC3R 7JN

R I N A
The Royal Institution of Naval 
Architects
10 Upper Belgrave Street,
LONDON SWIX 8BQ

I E S S
The Institution of Engineers &
Shipbuilders in Scotland 
Rankine House 183, Bath Street, 
GLASGOW  G2 4H

S T G
Schiffbautechnische Gesellschaft e.V., 
Neuer Wall 54, 2 HAMBURG 36

K I V I
Koninklijk Instituut van Ingenieurs -  
Sektie voor Scheepstechniek 
Netherlands
Ship Model Basin P.O. Box 28 
6700 AA W AGENINGEN

M  V/ T  Q

Nederlandse Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied 
Heemraadssingel 193,
3023 CB ROTTERDAM

N I F
The Norwegian Society of Chartered 
Engineers
c/o Norges Skipsforskninks-institutt,
7034 TRONDHEIM

A I N E
Asociacion de Ingenieros Navales 
Espanoles Castellon 66, MADRID I

A T  E N A
Associazione Italiana di Tecnica Navale 
Salita S. Caterina 10-8a, 16123 GENOVA

S T S
Skibsteknisk Selskab 
The Danish Society of Naval 
Architecture 
Kronprinsessegade 26,
1306 KO BEN H AVN K

A T M  A
Association Technique Maritime et 
Aéronautique
47, rue de Monceau, 75008 PARIS

Nadere informatie en folders zijn ver
krijgbaar bij het Algemeen Secretariaat, 
Heemraadssingel 193 3023 CB Rotter
dam tel. 762333


