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UW WARE POSITIE IS GEWOON EEN REKENSOM.
Het bepalen van uw ware positie is 

niet alleen een kwestie van lengte en breedte 
of lanes en centilanes. Het is ook een kwestie 
van geld

Voor f 6900,- (excl. montage en BTW) 
bent n eigenaar van de NAVSTAR Navigator 
type 601D. De perfecte ontvanger en ver
werker van radionavigatie- signalen in de 
100 KHz band, overeenkomend met het 
Decca Navigatie Systeem.

De NAVSTAR Navigator biedt:
•  Grote nauwkeurigheid
•  Geeft positie aan zowel in breedte/lengte 

als in lanes/centilanes via een zeer heldere 
display.

•  ’’Ellipsc of error” geeft indicatie van afwij
king in N-Z en O-W  richting.

•  Ingebouwde zelftest en foutendiagnose.
•  Selectie van zender- 

ketens geschiedt 
automatisch, maar 
naar keuze ook met 
de hand

^STAR 601D Navigator wordl 
Dp de markt gebracht door 
rnnisch bureau Venteville B.V.,

•  9 Waypoints (via loxodroom of groot- 
cirkel).

•  Alarmeringen: naderingsafstand tot way
point en verschil bij lane-identificatie en 
lane-telling.

De NAVSTAR 601D Navigator wordt 
in Nederland ot 
nautisch en teel
specialist op het gebied van navigatie- en 
communicatie-apparatuur.

Venteville BV heeft een jarenlange 
ervaring op scheepvaart-gebiea en beschikt 
over een uitstekend functionerende service- 
organisatie.

- i / ^ e n t e v i l l e
Voor ’ti veilige vaart.

Voor f 6 9 0 0 - (excl. montage) bent 
igenaar van de N AVSTAR 601D Navigator.

Venteville B.V., Annastraat 2, Postbus 4226,3006 AE R otteidam ^H efooi^ï^U ^^L



filiations
Schip en Werf 

50 years of actual information 
in Ship building.

Transport Efficiency, 
almost 20 years specialized 
in actual design and con
struction of:
Hatchcovers for all types 
of ships of all sizes.
Doors, Bow-visors, Ramps 
etc. for Ferries.
Container guides and 
container fittings,
Ro-Ro bridges etc.

Transport Efficiency
Almost 20 years of experience 
in designing and construction.

' r e - Transport Efficiency
S lu iskade  15
9601 LA  H o o g e za n d /T h e  N e the rlands  
Tel. 05980-97820  
Telex 53927



STEECWiBE ROPES 

MOORING & TOWING 

CONTAINER & TRAILE 

HIGH CAPACITY LIFTI

TARPAULINS 

CARGO GEAR

n  . 14'VSELSTRAAT - 3029 BM ROTTERDAM "\
------------ ; Phope (10)--'76 0011 Telex 23480 (verig nl) ~\

HENDRIK VEDER
meer dan 15 jaar sterk, 

leverancier aan
’SCHIP’ en ’WERF’



ONZE GELUKWENSEN MET UW 50-JARIG JUBILEUM



AANDRIJFÏECHNIEK
ZEKERHEID BETEKENT, 
HEEFT U KEUZE IHT EEN.

B ru inho f levert nu  e e n m a a l 
's-werelds beste  kw a lite it 

Lohm ann  + S to lte rfoh t 
aandrijfe lem enten voor de  scheepvaart, h e t b a g g e r
bedrijf, de  industrie  en de  m ob ie le  w erktu igen. 
Serieproduktie  en m aatw erk in  op tim a form a - on sh o re  
en offshore - onderw a te r en bovengronds.

Het u itgebre ide  aandrijfe lem enten-program m a om va t: 
ta n d w ie le n , tandw ie lkasten  voor talloze toepass ingen  
in rechte-, haakse-, opsteek- en p laneta ire  u itvoering , 
ke e rko p p e lin g e n , elastische-, schakelbare-, torsiestijve- 
en vloe isto fkoppelingen, loop-, draag- en segm en td ruk -  
lagers.

N ieuw e fabrika tie techn ieken en betere m ate ria len  
brengen  kom ponenten, die sa m e n g e b o u w d  resu lte ren  
in inte lligente-, prestatie-leverende-, ha rm on ische  a a n 
drijfsystem en, d ie  in hun  to ta lite it m eer zijn dan  d e  som  
van enkele  aa n d rijf delen.

De naam  Lohm ann  + S to lte rfoh t is dan ook o ve r de  
gehe le  w ere ld  een beg rip  voor zekerheid, serv ice  en  
lage explo itatiekosten.

M aak U w  vragen kenbaar en U zu lt b ij ons h e t en ige  
g o ede  an tw oo rd  on tvangen: "ko m p le te  en  zo rge loze  
aandrijftechn iek u it één h a n d . . .  van B ru inho f en d a t is 
een zeke rhe id  te m eerI

B R U IN H O F
EEN ©  MANNESMANN-ONDERNEMING

BRUINHOF B.V.
Boterdiep 37 • 3077 AW Rotterda 
Tel.: 010-83 44 00 - Telex: 28904 
filiaal belgië 
Metropoolstraat 1 
2120 Schoten (Antwerpen)
Tel.: 03/6588062 - Telex: 31835

BRUINHOF, PAT IS ZEKERHEID EN SERVICE OP DE KOOP TOE.



felicitaties bij het bereiken van de
51e jaargang

P I J P L E I D I N G I N S T A L L A T I E B E D R I J F

KEIJZER & MES B.V.
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Alle voorkomende pijpleiding-werkzaam- 
heden aan boord van zee- en rivierschepen, 
o.a. complete machinekamer-installaties.

Hydraulische installaties met bijbehorend 
leidingwerk.

Hekwerk, trappen, bordessen, plaat- en 
licht konstruktiewerk, ook in aluminium, 
roestvrijstaal etc.

Argon-arc en CO2 laswerk.

TELEFOON 01807 - 1 52 33



EMERSON WALKER LTD

De ROESTWERENOE verf 
die een LOODPANTSER vormt

OE AANGEW EZEN  
RO E S TW E R E N D E  VERF

VOOR

ONDERROESTEN
U I T G E S L O T E N !

C I R C U L A I R E S  EN M O N S T E R S  

OP AANVR AAG

e n  d a a r d o o r  a l l e  a n d e r e  
r o e s t w e r e n d e  v e r v e n  i n  

d e  s c h a d u w  s t e l t !

B R U G G E N B O U W
S C H E E P S B O U W
L IC H TB E D R IJV E N
M IJN B O U W
HOOGOVENS
P A P IE R F A B R IE K E N
B O U W B E D R IJV E N
T E X T I E L IN D U S T R I E
ENZ. ENZ.

F A B R I K A N T E  : A n n o  1643

N.V. HEYME VIS « ZOONEN
O U D S T E  V E R F F IR M A ZAAN D AM M O D E R N S T E  F A B R I E K

P A T E N T  QUI CK W A R P I N G  EL E C T R I C  &  S T E A M  
W I N D L A S S  AND C A P S T A N  M A K E R S

Special Fea tu res :  1. Cable  Lif te rs  with F I V E  S N U G S .
2. All G ear ing  in C A S T  S T E E L .
3. Main  Shaft in T W O  P A R T S ,  which 

remain  s ta t ionary  when Warping.
4. Enlarged I N T E R M E D I A T E  S H A F T  

without Couplings.
5. S L I D I N G  P I N I O N S  on S Q U A R E S .
6. .Simple, Pow erfu l  and E F F I C I E N T .

Lloyds Register of  Shipping 1932 — 1933 conta ins  the  names 
of 18,630 Steamers  and M oto r  Vessels  of 300 T o n s  and over.  
W e  have supplied our W ind lasses  and Capstans  to 2 7 \ n/0 o f  
these ; and to 3 l J %  of  the  Steam and M oto r  T an k e rs  and 
o the r  vessels carry ing O il  in bulk.

H O L L A N D  I l f  I I  |  n / W  t E>-EGRAMS:
A G E N T :  I W I L I b E P I  I  W I N D L A S S

TELEFOON 52170 ■ ROTTERDAM - LEUVEHAVEN 12

BULLIVANT’S
BUIGZAAM STAALDRAADTOUW

\ O O R

LA D D K  R D R A D E N ,  D R A G  L I N K  D R  AD KN, 
S L K E P T R O S S E N ,  V E R H A A L T R O S S E N ,  M E E R T R O S S E N ,  
R U N N E R S ,  H E L L I N G  K E E P E N ,  KR A A N D R A D E N  (U LACK),  

L 1 K T K A B E L S ,  P E I L -  E N  A F S T A N D S L I J N E N

HERCULES-, MANILLA- EN H EN N EPTO U W , ENZ.

H O O G E R W E R F F  & Co.
K IN D E R D IJ K  V L A A R D IN G E N
T E L E F O O N  5IS79 TEL. 68711 RO TTERDAM

V IE R T A C T -D IE SE L ,  V. M.
( D E  W E R E L D B E R O E M D E )

T H A N S  I N  M O D E R N E  B L O K C O N S T R U C T I E  
V A N  10 0  T O T  ÏOOO F .K .

TY PE A . M .

E N  D A A R N A A S T  D E  N I E U W E  S N E L L O O P E R

T Y P E  A.M.
V iert ac t- Voorkam er  in 2 T .E .M .  8 C y i in d e ru i tv o e r in g ,  30 t o t  270 P .K .

N.V, MO TO R E N  F A B R I E K  D E U T Z
S C H I E D A M S C  H E S I N  G E L  3 7 ,  T E L .  2 4 4 3 0 ,  R O T T E R D A M

Advertentiepagina uit het eerste nummer van Schip en Werf 1934.
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G E F E L I C I T E E R D

UW J U BI L E UM JA AR 
ONS J U B I L E U M J A A R

b.v.
machinefabriek- reparatiebedrijf

D. E . GORTER
sluiskade 2 3 - hoogezand



SCHEEPSWERF PATTJE -  WATERHUIZEN FELICITEERT DE NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED MET HUN 50-JARIG JUBILEUM

Anchor handling tuglsupply vessel 
‘K I N G  F I S H '/Y ardn u m ber 348  
D eadw eigh t 1 ,3 0 0  tons -  cement 8 ,0 0 0  cb f t  
M a in  engines 4  x  2 ,0 0 0  bhp  
A nchor handling w inch  -  static load  190 tons 
B o lla rd  p u ll 100 tons

D iv in g  support vessel ‘W I T C H  Q U E E N ’ 
Yardnum ber 343
F our engine in sta lla tion  -  5 ,0 0 0  bhp 
F our thrusters
F u lly  dynam ic position ed  fo r  sta tion  k eep in g  in  
sea state  7
D iv in g  insta lla tion  do w n  to 3 5 0  m  
Inspections dow n  to 4 5 0  m

m .v . ‘L I N G E G A S ’, L P G  tanker  
Y ardnum ber 3 4 5  
S p e e d  13 .5  knots 
D ea d w e ig h t 3 ,3 5 0  tons 
C a p a c ity  o f  cargo tanks 3 ,2 0 0  m !

BV SCHEEPSWERF WATERHUIZEN J. PATTJE

Address
Telephone
Telex

9609 PA Waterhuizen-Holland
05904-1541
53316
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50 JAAR SCHIP EN WERF

Bij dit jubileumnummer viel mij de eer te beurt, de eerste pagina leeg te ontvangen met het 
verzoek: Zet de eerste redactionele stap voor de volgende 50 jaar!
Graag voldoe ik hieraan met onmiddellijk redactie en uitgever van harte geiuk te wensen 
met deze gouden verjaardag van ons blad. Ik schrijf 'o n so m d a t ik namens alle leden van 
de NVTS schrijf, die iedere 14 dagen hun technisch lijfblad ontvangen en lezen. Leden, 
welke verheugd zijn over deze mijlpaal.
'Oud worden doe je  vanzelf' is vaak de bescheiden uitroep van een jubilaris tijdens de 
viering van een bepaalde ambtstermijn. Waaraan dan snel wordt toegevoegd, in alle ernst: 
'Maar dan is gezondheid een voorwaarde!' Die gezondheid is ook de voorwaarde bij het 
tijdschrift. Het is goed daarom even bij dit punt te blijven staan. Een blad mag oud worden in 
leeftijd, maar ze mag het niet zijn qua uiterlijk en karakter! Een ouder wordend blad moet 
zich in dezelfde mate verjongen. Een proces, waar meerdere belanghebbenden zich 
warm voor dienen te maken, en dat in de voorbije tijd ook hebben gedaan.
Laten we beginnen m et de Redactie. Zij staat voor de telkens weer op te vullen bladinhoud, 
speurend waar nieuws is, onderzoekend naar de interesse van de leden. Hierbij advies 
vragend aan meerdere experts en suggesties wegend van bestuur en leden van onze 
vereniging. Dan: Leesstof verpakken in een prettige opmaak. Een goede letter, zetting, 
illustraties etc. H ier komt de uitgever aan bod welke zijn werk doet na overleg met de 
redactie. Het blad komt tot stand, waarbij lezenswaardige tekst wordt afgewisseld door 
dito advertenties, waarna de bundel kan worden verzonden en gelezen.
Het prettige, gezonde van ons blad is, dat de genoemde advertenties door onze lezers niet 
als een noodzakelijk kwaad worden gezien. De advertenties van zo 'n technisch tijdschrift 
zijn namelijk een verlengstuk van de tekst!
Ze worden daarom óók gelezen en 'verwerkt’, waarbij onze lezers in de meeste gevallen 
werkzaam zijn in bedrijven, welke nauw samenwerken met de adverteerdersI 
Proeft U de gezondheid? Jawel, maar daar zal verder aan gewerkt moeten worden. Ons 
blad gaat door. Met verschijnen, maar ook m et verjongen. Alle aandacht zal in de komende 
jaren extra gericht zijn op toekomstkansen in de maritieme industrie, welke liggen in het 
specialiseren in steeds moeilijker, technisch hoogstaand werk. Inspanningen, welke bij 
die specialisatie worden getroost, dienen wij als 'Schip en Werf' te signaleren en te 
publiceren, waardoor bij het lezen nieuwe ideeën genereren en het vertrouwen in onze 
industrie een extra impuls krijgt.
Ik wens onze redactie hierbij alle succes toe en plezier met dit werk!
Een speciaal woord van dank geldt de uitgeverij Wyt & Zonen, welke de afgelopen 50 jaa r 
ons blad heeft verzorgd, waarbij ook de wensen voor de toekomst worden gevoegd met 
hoop op verdere samenwerking.

Ing. C. W. van Cappellen 
Voorzitter van het Hoofdbestuur 

van de Ned. Ver, v. Technici op Scheepvaartgebied



Proficiat
Als oudste van de nog In leven zijnde (oud)- 
redacteuren van 'Schip en Werf' kreeg ik 
van de huidige redactie het vererende ver
zoek een redactionele bijdrage te leveren 
aan het speciale numm er dat bij gelegen
heid van het 50-jarig jubileum van dit blad 
verschijnt.
Gaarne voldoe ik aan d it verzoek, ook al 
omdat mijn medewerking aan dit blad 
reeds dateert van kort na het verschijnen 
van het eerste nummer in 1934.
Als jong ingenieur, verbonden aan het Ne
derlands Scheepsbouwkundig Proefstati
on ’ te Wageningen, werd ik in 1936 in de 
gelegenheid gesteld een artikel over we
tenschappelijk onderzoek, verricht aan het 
proefstation in dit blad te publiceren, een 
artikel dat in de loop van het 50-jarig be
staan van dit blad door vele andere zou 
worden gevolgd, ook van de hand van een 
groot aantal medewerkers.
Dit leidde al spoedig tot het aanvaarden 
van 'Schip en Werf' als officieel publikatie- 
orgaan van het N.S.P.
Het is nu een voortreffelijke gelegenheid 
eens te wijzen op het grote belang dat 'S en 
W' voor het N.S.P. in het verleden heeft 
gehad. Het is immers zo dat een technisch- 
wetenschappelijk instituut, dat voor zijn in
komsten voor een zeer belangrijk deel af
hankelijk is van opdrachten uit het bedrijfs
leven zijn bekendheid en naam mede te 
danken heeft aan regelmatige publikatie 
van de resultaten van haar werk in vakbla
den. Welnu, S en W 'heeft daartoe in ruime 
mate bijgedragen; vooral in de beginperio

Even stilstaan
De haven is verlaten. Trots de zware de
pressie, die allerwegen heerscht, heeft 
'Schip en W erf hoopvol zee gekozen.
Dit schreven onze voorgangers op het eer
ste blad van de eerste jaargang, in het 
eerste nummer van dit blad, dat met een 
kleine onderbreking tussen 2 maart en 16 
november 1945, elke veertien dagen ver
scheen, Na dit intermezzo kwam de redac
tie in het eerste naoorlogse nummer terug 
met de wens:
'Geve God, dat Nederland een tijd van 
voorspoed tegemoet moge gaan en de 
scheepsbouw- en werktuigbouwindustrie 
en scheepvaart tot grooten bloei mogen 
komen'.
Bij het veertigjarig jubileum in 1974 schreef 
de toenmalige burgemeester van Amster
dam, mr. I. Samkalden, aan ons:
'Ook thans kan men spreken van ontwikke
lingen die zorgwekkend zijn, zelfs nog zon
der geheel de gevolgen van de wijzigingen 
op de oliemarkt te kunnen overzien. Het is 
goed dan vrienden te hebben’.
In het laatste nummer van de 50ste jaar

de, waarin we vrijwel uitsluitend waren aan
gewezen op publikatie in de Nederlandse 
taal.
Interessant is echter te constateren -  het is 
mij uit eigen waarneming bekend -  dat 
buitenlandse vakgenoten de verschillende 
artikelen met interesse bestudeerden, 
waarbij klaarblijkelijk de vele figuren, die de 
tekst verluchtten, de gewenste inlichtingen 
verschaften, al o f niet met behulp van een 
woordenboek!
Bij voortduring vervult 'S en W ’ een belang
rijke funktie voor het N. S.P. als haar offici
eel orgaan. De nauwe betrekkingen van 
het N.S.P. met de 'Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied', in de aanvang zo  
sterk gestimuleerd door mijn voorganger, 
wijlen Prof. ir. L. Troost en de toenmalige 
secretaris van de vereniging, wijlen de heer 
G. Zanen, hebben tot een groot aantal le
zingen en cursussen voor de vereniging 
geleid, waarvan de verslagen in 'S en W ’ 
zijn verschenen. D it zal ongetwijfeld zo 
blijven!
Met groot genoegen denk ik terug aan de 
tijd waarin ik, directeur van het N.S.P. zijn
de, als lid van het redactieteam aan dit 
tijdschrift heb mogen medewerken op een 
gespecialiseerd vakgebied. Het was aan
genaam en dankbaar werk!
Het z ij m ij vergund bij d it 50-jarig jubileum  
mijn welgemeende felicitaties aan te bie
den aan de huidige redactie, vergezeld van 
mijn beste wensen voor de toekomst.

Dr. ir. W. P. A. van Lammeren

gang van 23 december 1983 staat een 
redactioneel artikel afgedrukt onder de 
titel:
W aar gaat het naar toe ’.
Zo te zien een opsomming van vijftig jaar 
kommer en kwel; gelukkig is dat helemaal 
niet waar, want tussen die kommer en kwel- 
punten lagen de hoogtepunten. Kennelijk 
had de redactie in 1959 het veel te druk om 
aan een 25-jarig jubileum te denken. De 
scheepsbouwindustrie beleefde een hoog
tepunt, toen de schepen bijna dagelijks van 
de hellingen gleden. Over de scheepvaart 
schreef men op 9 januari 1959 echter: Het 
voorbij gegane ja a r stond zowel voor de 
algemene vracht- als voor de tankvaart in 
het teken van onvoldoende emplooi en da
lende vrachten'.
Goed is het om even stil te staan, om na een 
terugblik ook een blik vooruit te werpen. 
‘Een ouder blad moet zich verjongen', 
schrijft de voorzitter van onze vereniging in 
dit jubileumnummer. Gezien de kritiek die 
de laatste maanden over de redactie is 
uitgestort, hebben we geconcludeerd dat
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ons blad te veel is afgeslankt, evenveel als 
de scheepsbouwindustrie in het Westen. 
Voor een vijftigjarige is het gezond om eens 
af te slanken, je voelt je dan wat jonger. 
Hopelijk werkt deze afslanking dan ook 
heilzaam! Alleen door het feit dat wat we 
aan kwantiteit te kort komen, zuilen moeten 
compenseren met kwaliteit.
'Schip en Werf’ is echter een buitenbeentje 
onder de vakbladen, het is namelijk een 
blad van en voor de leden van de Neder
landse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied. Die leden, dus u allen, 
zullen moeten bijdragen aan de kwaliteits
verbetering van uw lijfblad. De redactie vult 
alleen het blad door het maken van een 
selectie uit het aanbod van kopij van leden, 
begunstigers, adverteerders en belang
stellenden. Die selectie wordt zo gemaakt 
dat van al het goede 'elk wat w ils ’ krijgt. 
Gezien de grote verscheidenheid van onze 
leden, is die keuze niet altijd even gemak
kelijk. Die keuze wordt echter onmogelijk 
bij het ontbreken van kopij!
De toekomst van onze scheepsbouwin-



M ITSUBISHI
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VERKOOP EN SERVICE IN EUROPA
Postbus 20 Tek
3840 AA Harderwijk Telex 47330 smola nlMHISAMOFA DIESEL BV Poste 20 T eoon 03,10 ' 1 30 41

zuinig en betrouwbaar



Alleen Sandpiper 
biedt keuze uit 
200uitvoeringen !
Om welke toepassing het ook gaat: 
in het SANDPIPER-programma is de 
pomp die u nodig heeft, opgenomen!

Capaciteit tot 1000 liter per/min., 
traploos regelbaar van nul 
tot maximum. Druk 7 en 1 bar, opvoer- 
hoogten tot 70 meter waterkolom.
Probleemloos verpompen van sterk 
viskeuze media en vloeistoffen met 
grove verontreinigingen en slijpende 
bestanddelen. Veilige perslucht - 
aandrijving: géén brand- of explosie
gevaar. Uniek in ontwerp, universeel 
in toepassing. Een Sandpiper- 
pomp kan onbeperkt droog- 
lopen zónder inwendige schade.
Geen overstortventiel, geen 
pakkingbussen. Slijtbestendig. Zelfaanzuigend. Draagbaar.

Keuze uit aluminium, roestvrijstaal en kunststof uitvoering. 
Membranen en kleppen van neopren, buna, viton, teflon.

Sandpiper... werkelijk w onderpom pen!

Kodam
Postbus 111, 4140 AC Leerdam. Telefoon 03451 - 15444 
b.g.g. 020 - 123123. Telex: 40823



dustrie. evenals die van onze maritieme 
technologie, ligt in de specialisatie, zo be
toogt de voorzitter van de CEBOSINE el
ders in dit blad. Wij kunnen dit ten volle 
onderschrijven.
Wat zou het dan niet goed zijn om van die 
specialisatie en die nieuwe technologie ar
tikelen te ontvangen ter publikatie. Niet 
alleen om elkaar te vertellen hoe goed we 
wel zijn, maar om dit ook aan onze lezers, 
met name die in het buitenland, te tonen dat 
onze maritieme kennis en vaardigheid nog 
steeds van hoge kwaliteit is.
In de toekomst zullen we dan ook het ge
hele gebied van de martieme techniek in 
onze kolommen opnemen, dus naast de 
scheepsbouw ook de ’daarmee verband 
houdende bedrijtstakken’, dat wil zeggen: 
offshore-, bagger-, zeemijnbouw en zee- 
transporttechniek.

De maritieme industrie in West-Europa is 
de laatste tien jaar onder sterke druk ko
men te staan door de opkomst van andere 
landen die op maritiem gebied een belang
rijk deel van de markt hebben overgeno
men. Daarnaast heeft een sinds 1978 te 
geringe groei van de wereldeconomie een 
stagnatie op maritiem gebied bewerkstel
ligd.
De Nederlandse maritieme industrie heeft 
nog een belangrijk aandeel in het interna
tionaal maritiem gebeuren, maar de over
tuiging is gegroeid dat alleen een bundeling 
van de inspanningen in de Nederlandse 
maritieme sector, gesteund door een doel
gericht onderzoekprogramma, deze sector 
nieuwe impulsen zou kunnen geven. Dit 
heeft geleid tot een nieuwe structuur voor 
het Nederlands maritiem onderzoek waar
bij de kwaliteit en kwantiteit van de experti
se binnen het Nederlands Scheepsbouw
kundig Proefstation (MARIN) als een be
langrijke factor zijn beschouwd. In het Mari
tiem Research Instituut Nederland (MA
RIN) zijn de activiteiten van het NSP en van 
de doe-afdelingen’ van het NMI gebun
deld.
Karakteristieke punten van MARIN zijn:
-  een van de oprichting van het NSP af 
sterk op de industrie gerichte werkwijze 
(zowel nationaal als internationaal);
-  het op een efficiënte wijze behandelen 
van een grote stroom van relatief kleine 
opdrachten;
-  internationaal is MARIN qua werkom-

Redactionele bijdragen op deze gebieden 
zijn dus van harte welkom. Wij hopen hier
mee vast te houden aan het voornemen 
van de eerste redacteuren, die op 11 janua
ri 1934 schreven: 'Schip en Werf za l geen 
verkapt studieboek in afleveringen zijn, 
doch een practisch tijdschrift, dat in duide
lijke, overzichtelijke artikelen over belang
rijke onderwerpen, nieuwe constructies o f 
merkwaardige bijzonderheden de lezers 
op de hoogte zal houden 
'Kwaliteit is onze reclame’, een motto dat in 
de crisisjaren, bij de eerste jaargang van 
ons blad werd uitgevonden, moet het motto 
blijven voor de toekomst om onze maritie
me bedrijfstak en daardoor ook dit blad in 
goede gezondheid te laten voortleven.

Red.

vang op hydrodynamisch gebied voor de 
maritieme industrie toonaangevend. MA
RIN vervult deze belangrijke rol reeds ge
durende de laatste 20 jaar;
-  de erkenning van MARIN als toonaange
vend instituut wordt nog eens onderstreept 
door Cooperative Research projecten die 
MARIN op het gebied van schepen en off- 
shore-technologie samen met vele interna
tionale maatschappijen uitvoert.

De nieuwe maritieme structuur
De nieuwe maritieme structuur in Neder
land heeft voorts gestalte gekregen met de 
oprichting van:
CMO: de Stichting Coördinatie Maritiem 

Onderzoek, waarbij de coördina
tiefunctie voor het op korte en mid
dellange termijn gerichte maritiem 
onderzoek is ondergebracht; 

ADMO: een onafhankelijke Adviesraad 
voor het Maritiem Onderzoek, 
waarin deskundigen uit de weten
schappelijke wereld, de overheid 
en het bedrijfsleven zitting hebben.

Door de Nederlandse overheid wordt de 
laatste jaren een sterk accent gelegd op het 
feit dat het (wetenschappelijk) onderzoek 
zowel bij instituten als bij universiteiten 
meer industrieel gericht moet worden. 
Door het feit dat het maritiem onderzoek 
sinds kort tot het aandachtsgebied van het 
Ministerie van Economische Zaken be
hoort, zal dit accent nog worden versterkt.

Ten aanzien van de opdrachten die de 
overheid aan MARIN verstrekt voor haar 
beleidsonderbouwing’ en voor ’ontwerp
activiteiten' moet worden vastgesteld dat 
dit soort opdrachten in de toekomst meer 
dan nu in de vrije markt' verworven zullen 
moeten worden.
Naast de Nederlandse overheid beginnen 
de laatste jaren ook supra-nationale orga
nisaties een belangrijker rol te spelen voor 
de activiteiten van MARIN. In dit verband 
moeten de Verenigde Naties (via UNCTAD 
en Wereldbank), de EG en de NAVO wor
den genoemd.

De activiteiten van MARIN
Op maritiem gebied is naast het volume en 
de omvang van de activiteiten van de natio
nale en internationale industrie een aantal 
andere factoren van belang voor een insti
tuut als MARIN. Deze factoren zijn onder 
meer:
-  De steeds verder gaande diversificatie in 
scheepstypen, de druk op vermogensbe- 
sparing, de strengere eisen met betrekking 
tot leefbaarheid aan boord van schepen 
(trillingen, geluid), de toenemende aan
dacht voor de veiligheid, en het verlangen 
naar een meer economische bedrijfsvoe
ring van schepen doen de omvang van het 
onderzoek toenemen,
-  De offshore-industrie blijft om research- 
activiteiten op maritiem gebied vragen door 
verplaatsing van haar activiteiten naar die
per water, ontwikkeling van marginale vel
den (deze vragen om goedkopere techno
logie), olie- en gaswinning in arctische ge
bieden en toenemende aandacht voor vei
ligheid en milieu.
-  Op vele plaatsen in de wereld worden 
nieuwe havens aangelegd en oude verbe
terd. Bij dit proces, dat nog lange tijd in 
beslag zal nemen, worden steeds hogere 
eisen gesteld aan de nautische aspecten. 
Daarnaast is ook een toenemende behoef
te aan het analyseren en onderzoeken van 
vaarwegen te onderkennen. Simulatoren 
worden hierbij een in toenemende mate 
erkend onderzoekmiddel.
De vraag naar nieuwe havens en het verbe
teren van bestaande havens zal door eco
nomisch onderzoek (marktvoorspellingen, 
optimalisering van transportsystemen, ad
viezen voor havenaanleg en infrastructuur) 
onderbouwd moeten worden. Ook wordt 
verwacht dat de behoefte aan training van 
nautici, loodsen en verkeersbegeleiders 
aan de wal nog zal toenemen, mede als 
gevolg van een streven naar een vergroting 
van de veiligheid van het scheepvaartver
keer.

Ter verbetering van de dienstverlening zal 
MARIN de volgende doelstellingen moeten 
verwezenlijken:
-  voortgang van het experimenteel hydro- 
mechanisch onderzoek door het ontw ikke
len van geavanceerde meettechnieken, 
zowel voor directe conclusies als voor de

Gelukwens van MARIN
door Prof. Dr Ir J. D. van Manen en Dr Ir M. W. C. Oosterveid

Gaarne geven wij voor MARIN gehoor aan het verzoek van de Redactie van Schip en Werf 
een bijdrage te leveren aan hun jubileumnummer. Bovendien is Schip en Werf het officieel 
orgaan van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation, momenteel het MARIN. 
Het verleden wordt reeds in enige bijdragen van andere auteurs aan dit jubileumnummer 
belicht. Wij willen daarom ingaan op het heden en de toekomst van de maritieme research 
in Nederland.



ontwikkeling van computerprogramma's;
-  uitgaande van de specifieke know-how 
van MARIN software-pakketten en mathe
matische pakketten ontwikkelen die niet 
alleen voor 'eigen gebruik' in de dienstver
lening bestemd zijn, maar ook 'extern' be
schikbaar gesteld moeten worden;
-  het ontwikkelen van methoden en mid
delen ten behoeve van ontwerpondersteu- 
ning (CAD/CAM) en het opvoeren van de 
mogelijkheid tot het uitvoeren van desk- 
studies;
-  uitbreiding van de mogelijkheden voor 
het onderzoeken van de bevaarbaarheid 
van schepen en havens uit nautisch-opera- 
tioneel oogpunt en uitbreiding van de mo
gelijkheden voor de training van nautici met 
behulp van de simulator;
-  uitgaande van de specifieke know-how 
van MARIN zal kennisoverdracht als nieu
we vorm van dienstverlening geïntrodu
ceerd moeten worden, in het bijzonder ge
richt op operationele maritieme aspecten. 
In komende nummers van Schip en Werf 
zullen een aantal korte beschrijvingen wor
den opgenomen van projecten die samen
hangen met het realiseren van genoemde 
doelstellingen.
De middelen waarover MARIN beschikt om 
deze doelstellingen te verwezenlijken zijn 
beperkt. Daarom ook moet een optimaal 
gebruik worden gemaakt van de mogelijk
heden die de Nederlandse infrastructuur 
biedt. Deze infrastructuur omvat aan de 
ene kant de kwalitatief hoogwaardige uni- 
versiteiten en hogescholen die Nederland 
kent en aan de andere kant de breed geo
riënteerde maritieme industrie. Naast MA
RIN beschikt Nederland op aanverwante 
gebieden over uitstekende instituten (NLR, 
WL, IWECO-TNO, IZF-TNO, TPD, enz).

Voor het behouden van een sterke positie 
van MARIN op internationaal maritiem ge
bied zullen de mogelijkheden die de Neder
landse infrastructuur biedt en het enthousi
asme en engagement van de MARIN-me- 
dewerkers een belangrijke rol spelen. In de 
infrastructuur vormen technische vakver
enigingen en tijdschriften, uit een oogpunt 
van communicatie, een belangrijke scha
kel. Daarom ook wensen wij Schip en Werf 
van harte geluk met haar jubileum en ho
pen wij dat Schip en Werf ook in de toe
komst haar rol in de Nederlandse maritie
me wereld zal blijven vervullen.

Van harte proficiat!
Vijftig jaren Schip en Werf' -  vijftig jaren  
technische informatie op het hoogste ni
veau over scheepsbouw en scheepvaart. 
Gebieden die waarschijnlijk als geen ander 
aan conjunctuursinvloeden onderhevig 
zijn en dan ook dikwijls, terecht, als een 
graadmeter voor de economische situatie 
in de wereld worden beschouwd. Een eco
nomische barometer, die in het ja a r van 
verschijnen van het eerste nummer van 
'Schip en Werf' -1 9 3 4 - d e  diepste depres
sie registreerde die de wereld ooit gekend 
had. In de scheepvaart moesten verliesla
tende vrachtprijzen worden geaccepteerd, 
om voor de nog in de vaart gehouden sche
pen emplooi te vinden: het ladingaanbod 
was minimaal en de concurrentie scherper 
dan ooit, vooral ook door de met staatssub
sidies gesteunde rederijen; van de totale 
wereldvloot van 62.289.000brt lag eenzes- 
de deel opgelegd. De moed en de visie die 
de initiatiefnemers van het nieuwe blad in 
die moeilijke periode aan de dag legden, 
vindt zijn bekroning in het feit, dat Schip en 
Werf' thans als een kerngezonde vijftiger, 
Abraham mag aanschouwen.
Een compliment ook voor de nu 85-jarige 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied, die er steeds in ge
slaagd is een deskundige redactie voor 
haar officieel orgaan te leveren. Zodat 
'Schip en W erf inderdaad datgene is ge
worden wat de toenmalige hoofdredactie 
bij de introductie van het eerste nummer op 
11 januari 1934 voor ogen stond: 'Geen 
verkapt studieboek in afleveringen, doch

een practisch tijdschrift, dat in duidelijke, 
overzichtelijke artikelen over belangrijke 
onderwerpen, nieuwe constructies of 
merkwaardige bijzonderheden de lezers 
op de hoogte zal houden van de techniek, 
voor zover z ij in verband staat met 
scheepsbouw en scheepvaart.' Dat deze 
formule, die tot op de dag van heden conse
quent wordt aangehouden, weerklank 
heeft gevonden, moge blijken uit het feit dat 
de lezerskring van 'Schip en W erf’ zich tot 
ver buiten de vereniging uitstrekt, tot in 
China en Rusland toe.
Vijftig jaren Schip en W erf -  vijftig jaren  
ook van vruchtbare samenwerking tussen 
de Nederlandse Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied en Uitgevers Wyt & 
Zonen. Een samenwerking gebaseerd op 
wederzijds respect en vertrouwen. Bij het 
bereiken van deze nieuwe m ijlpaal in het 
bestaan van het blad, dat ook gastvrijheid  
verleent aan de gerenommeerde branche
genoten Centrale Bond van Scheeps
bouwmeesters in Nederland en het Neder
lands Scheepsbouwkundig Proefstation, 
willen wij gaarne die woorden tot de onze 
maken waarmee de hoofdredactie haar 
voorwoord bij de eerste uitgave besloot: 
'Moge "Schip en W erf' op de meest voor
spoedige wijze, met een groot nuttig effect 
en in vasten koers, zijn reis voortzetten!’ 
Van harte proficiat!

Uitgevers Wyt S Zonen BV  
M r L. J. Lans, directeur



■Him

Agencies:

Denmark
Kobenhavens 
Skipssalgsbureau ApS 
Telex 22327 ksb dk

Finland
Oy Cargoplan Ltd 
Telex 122814 sigco si

F.R. of Germany
Peter Gast Shipping GmbH 
Telex 0215588 pega d

Greece
N Bogdanos Marine Bureau 
Telex 212976 marv gr

Hongkong/Taiwan 
Philippine Islands 
F>eople Republic of China
Shiprepaires and 
Shipbuilders (Hongkong Ltd)
Telex 62757 srshk hx

India
Argaind Marine Services 
Telex 011-6719arga in

Italy/Southern part of 
Switzerland
STB-ltalia S R.L 
Shipping Technical Bureau 
Telex 271510 estib i 
(Genova Office)
Telex 310464 stbmi i 
(Milan Office)

Monaco
Bureau Representation 
Maritime S A M  
Telex 479332 me bremar

Norway
General Agent 
Titlestad & Hauger A /S  
Telex 71715 title n

Local Agents 
Titlestad & Hauger A/S 
Telex 42545 rapid n

H Tangen A /S 
Telex 21311 hata n

Sweden
Gunnar Engsfrand AB 
Telex 11649 guneng s

Mastergear AB 
Telex 20601 Uniship s

United Kingdom
General Agent:
Howard Houlder &
Partners Ltd
Telex 885076 hh pldn g

Local Agent:
Warden S Bell 
Telex 77-304 warden g

United States of America/Canada
General Agent
TA ST. Corporation
Telex 133395 waukesha wyne

Local Agent:
Amacan Maritime Incorp 
Telex 055-60852

amsterdamse 
droogdok 
maatschappij bv
Postal address: postbox 3006,1003 AA Amsterdam - Holland 
Telephone 20 - 520 9911, Telex 11476 adm nl, 13585 adm nl, 13589 adm nl 
Telegrams „droogdok-am sterdam ”

Ship and engine repairers 
3 graving and 
2 floating docks
accommodating vessels up to approx. 72,000 dwt
•  survey and damage repairs
•  conversions
•  voyage repairs to vessels at berth in the 

Amsterdam port area
•  lenghtenings and rebuildings
•  offshore repairs and maintenance.

Authorized repairers for Burmeister & Wain, A.B. 
Gotaverken, Doxford, Semt-Pielstick, Sulzerand 
Mitsubishi engines.
Cleaning and gasfreeing of tankers services available 
in the port of Amsterdam

Who cares? We do!



Soms hebt u een bank nodig 
waarvoor geen zee te hoog gaat.

Juist in deze tijd is een kleine 
alerte handelsbank als de HBU het 
alternatief dat u zoekt.

De lijnen zijn kort.
De kennis van zaken verhelderend.
De snelheid van handelen verfrissend. 
De handelsmentaliteit treffend. 

Karakter en structuur van de HBU 
sluiten aan bij uw financieel management. 
Neem de proef op de som.
U belt rechtstreeks met de specialisten.

Brochures om aan te vragen:
De handelswissel, De cheque, Het onherroepelijk documentair export-accreditief, Incasso en Exportfinanciering.

H :lI
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.

Herengracht 434-440, 
1017 BZ Amsterdam, 
Telefoon 020 - 29 22 26.

Coolsingel 104,
3011 AG Rotterdam, 
Telefoon 010-13 90 00.



Schip en Werf een halve eeuw

Flitsen van herinneringen aan mijn redactieperiode 1967-1980

door prof. ir. J. H. Krietemeijer

Het begon eigenlijk reeds in 1937.
Pas in dienst getreden van de scheepswerf 
C. van der Giessen en Zonen te Krimpen 
aan den IJssel, was ik lid geworden van de 
'Vereeniging van Technici op Scheep
vaartgebied’ aan het Westnieuwland 12 te 
Rotterdam. De -  men mag wel zeggen -  
stuwende figuur in die ’Vereeniging' was 
toen de heer Gerrit Zanen.
Al spoedig strikte hij mij voor een beschrij
ving van de motorvrachtschepen ’PERI- 
CLES’ (zie foto) en SOCRATES’ die in 
1937/1938 door van der Giessen voor de 
KNSM werden gebouwd. Er werd geen 
auteursnaam vermeld omdat het een ’com
mentaarloze beschrijving’ was van een niet 
door mij ontworpen schip. In de oorlog 
1940-1945 werd ik afgevoerd van de leden
lijst van de ’Vereeniging wegens wanbeta
ling’. De Japanners die mij wèl hadden 
geïnterneerd vergaten mijn contributie 
over te maken. Bij mijn terugkeer in Neder
land kreeg ik in 1946 een welkomstbrief van 
Zanen en werd weer ’grootmoedig in de 
schoot der Vereeniging opgenomen'. Van
af die tijd had ik regelmatige contacten met 
deze merkwaardige en actieve figuur. Hij 
was zeker de stuwende kracht in de ’Veree
niging'. In zijn uitvoerende bevoegdheden 
als adj. secretaris-penningmeester van het 
Hoofdbestuur alsmede in die van lid van de 
redactiecommissie van het in 1934 opge
richte tijdschrift ’Schip en Werf' ontplooide 
hij vele activiteiten.
Reeds spoedig na mijn terugkeer uit het 
vm. Ned. Oost Indië in 1946 vroeg hij mij om 
een aantal artikelen te schrijven over de 
scheepsbouw en scheepvaart in Ned. Oost 
Indië in de jaren 1939-1942 (Schip en Werf 
1947 pp. 59-66,72-76 en 143-150). Dit was 
het begin van een reeks artikelen in Schip 
en Werf over een periode van meer dan 25 
jaren.
Daardoor waren er intensieve contacten 
met Zanen, die mij steeds met raad en daad 
ter zijde stond. Veel leerde ik van hem en 
dat zou mij later zeer van pas komen toen ik 
in de loop der zestiger jaren bestuursfunc
ties kreeg die culmineerden in het voorzit
terschap van het Hoofdbestuur in de jaren 
1975 tot 1979.

Intussen bestond de redactie van Schip en 
Werf vanaf de oprichting in 1934 uit ir. J. W. 
Heil en ir. G. de Rooy, met de heer Zanen 
als toegevoegd secretaris en later tevens 
als volwaardig lid.
In 1948 schreef Zanen een goed historisch 
overzicht bij het 40-jarig bestaan van de

'Vereeniging’ (Schip en Werf 1948 pp. 458- 
464). Hij tekende eenvoudig met 'Z'. 
Vanaf 24 november 1965 was de naam van 
de 'Vereeniging' gewijzigd in Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied. Door pensionering werd op 1 janu
ari 1965 aan Gerrit Zanen op de meest 
eervolle wijze ontslag verleend na een 
loopbaan van meer dan 42 jaren bij ’zijn 
Vereeniging'. Op 3 maart 1972 overleed hij 
na een langdurige ziekte. Over deze man, 
die mij veel heeft geleerd, mocht ik een 'In 
memoriam' schrijven (Schip en Werf 1972 
pp. 133-134). Tot aan zijn afscheid in 1965 
maakte Zanen deel uit van de redactiecom
missie waarin nog steeds de heren Heil en 
de Rooy, aangevuld met prof. ir. L. Troost 
en vanaf 1953 met prof. dr. ir. W. P. A. van 
Lammeren, zitting hadden.
In het voorjaar van 1967 werd een nieuwe 
redactiecommissie ingesteld bestaande 
uit de heren ir. J. N. Joustra, het vroegere 
commissielid Van Lammeren, J. G. F. War- 
ris en mij. Eind 1975 traden de heren Van 
Lammeren en Warris uit de redactiecom
missie, terwijl ik de functie van hoofdredac
teur kreeg. De opvolgers van Gerrit Zanen 
waren als secretaris aan de commissie 
toegevoegd. Zo volgden de heren Bos; na 
diens vertrek Joh. F. Vrouwes tot aan zijn 
overlijden op 25 mei 1970; ing. W. P. Stie-

kema van 31 augustus 1970 tot zijn af
scheid na ontslag op eigen verzoek per 21 
september 1976 (hij overleed onlangs op 8 
november 1983). In 1976 werd reeds op 22 
september de heer P. A. Luikenaar be
noemd tot algemeen secretaris en als zo
danig ook tot secretaris van de redactie
commissie. In april 1978 werd, in overleg 
met de uitgevers Wyt, besloten om de heer 
Luikenaar tevens te benoemen tot lid van 
de redactiecommissie.
Per 1 januari 1979 werd dr. ir. K. J. Saurwalt 
benoemd tot lid van de commissie. Tevens 
werd besloten dat na mijn uittreden op 30 
juni 1980 de commissie zou blijven bestaan 
uit drie leden. Dat zijn heden nog de heren 
Joustra, Luikenaar en Saurwalt.
Uit de periode vanaf 1967 tot 30 juni 1980 
herinner ik mij onder andere de volgende 
feiten en gebeurtenissen:
-  de uitstekende en geregelde contacten 

tussen de leden van de redactiecommis
sie. Als regel vergaderden wij 8 è 10 keer 
per jaar.

-  de goede, zakelijke en persoonlijke con
tacten met de uitgevers Wyt. Enkele ke
ren per jaar waren er geanimeerde be
sprekingen vóór en tijdens een lunch/ 
koffietafel ten kantore van de directeu
ren W. O. A. Lans en zijn zoon mr L. J. 
Lans.



de geregelde aanwezigheid van een 
staffunctionaris van de uitgevers bij een 
relevant gedeelte van de redactieverga
deringen. Beste herinneringen bewaar 
ik daardoor aan de heer H. Heikoop, 
de verhuizing van het secretariaat/re
dactiecommissie van Burg. 's Jacob- 
plein 10 (in het thans verdwenen gebouw 
van het Nat. Instituut voor Scheepvaart 
en Scheepsbouw en het Maritiem Mu
seum) naar het riante kantoor aan de 
Heemraadssingel 193, dat werd ge
huurd van de erboven wonende en kan
toor houdende heer G. P. Zanen, een 
zoon van Gerrit. Het bijzondere is dat dit 
kantoor is gelegen schuin tegenover 
Heemraadssingel 194 waar Gerrit Za
nen en het Verenigingssecretariaat 
vroeger zo vele jaren waren gevestigd. 
Die verhuizing vond plaats tegen eind 
1977 en Gerrit Zanen heeft nooit kunnen 
vermoeden en ook niet meegemaakt dat 
zijn werk ooit eens zo dichtbij aan de 
prachtige singel zou worden voortgezet, 
het tot stand komen van een nieuw con
tract in 1975 tussen de Vereniging en de 
uitgevers Wyt inzake Schip en Werf. In 
feite werd na langdurig onderhandelen 
de unieke constructie van het oude con
tract in principe gehandhaafd en vonden 
alleen enkele aanpassingen plaats, 
deovergang van het oude grote formaat 
van Schip en Werf in een A-4 formaat, 
kleiner lettertype en andere kolommen
indeling per 1 januari 1970. 
de voorbereiding tot en het verschijnen 
van het 40-jarig jubileum nummer met 
een speciale omslag op 11 januari 1974 
precies 40 jaren na het verschijnen van 
het eerste nummer van de eerste jaar
gang op 11 januari 1934. De omvang van 
de 40 jaargangen bedroeg toen ca.
23.000 bladzijden tekst, figuren enz, en 
ze beslaan ongeveer 1,40 meter van de 
boekenplank.
het duidelijk merkbaar worden van de 
invloed van de recessie in de scheep
vaart en de scheepsbouw na 1973 op de 
omvang van het tijdschrift. Er bestaat 
een unieke contractuele regeling van de 
verhouding tussen het aantal adverten
tie- en tekstpagina’s. Het teruglopend 
advertentieaanbod leidde onherroepe
lijk tot een teruggang van de omvang van 
het tekstgedeelte. Er was een hausse 
geweest in de jaargangen uit de periode 
Zanen tussen ongeveer 1957 en 1963 
met soms ruim 800 pagina’s per jaar
gang. Na 1963 kwam er een geleidelijke 
terugval tot ca. 600 pagina's in 1972. 
Daarna deden zich uitschieters voor in 
de jaargangen 1976, 1977 en 1978 met 
resp. 832, 840 en 744 pagina’s, dank zij

een uiterste krachtsinspanning van de 
uitgevers bij de advertentie acquisitie en 
van de redactiecommissie bij het verkrij
gen van goede kopij.
De recessie zette evenwel toch door en 
de gevolgen bleven niet uit. Na 1978 liep 
het aantal tekstpagina’s snel terug tot 
424 in 1982 terwij I het ernaar uitziet dat in 
1983 slechts ca. 380 pagina’s zullen 
worden gehaald.

-  van vrolijker aard was het invoeren van 
een nieuw type omslag met ingang van 
nummer 14 van 7 juli 1978. Blikvangen- 
de en mooie kleurenfoto's van verschil
lende onderwerpen uit de maritieme we
reld sieren vanaf dat nummer de omsla
gen. De advertenties op de omslagen 
werden zo discreet mogelijk en in ver
band met de foto geplaatst. Wij dienden 
ook aan de betere opbrengst van deze, 
bij adverteerders aanlokkelijke omslag 
te denken.

-  de belangrijke invoering van de moge
lijkheid tot plaatsing van goede artikelen 
in de Engelse taal of, in enkele gevallen, 
de Duitse taal.

-  de blijvende zorgen om het verkrijgen 
van geschikte kopij. Herhaalde oproe
pen om bijdragen van leden van de Vere
niging vonden weinig gehoor. Dankbaar 
waren wij voor de spaarzame Neder
landse artikelen van goede inhoud. Ver
der diende vaak kopij te worden geput uit 
reeds elders gepubliceerde, meest bui
tenlandse artikelen.
Ook was daar de afweging in het gepubli
ceerde naar het technisch niveau van de 
leden. Sommigen vonden de artikelen 
te' hoogdravend wetenschappelijk', an
deren hielden niet van de ’bouten en 
moeren stijl’. Ook moest er een soort 
evenwicht worden bereikt tussen de 
meer werktuigkundige- en de meer 
scheepsbouwkundige publikaties. Later 
werd er een ruimere bron gevonden door 
het bredere en wat vaag afgebakende 
terrein van de 'Maritieme Techniek'.

-  de moeilijkheid die werd gevormd door 
het gebrek aan journalistieke scholing 
en ervaring bij de redactieleden. Een 
'Editorial Note’ in elk nummer was daar
door niet haalbaar. Ik besprak deze zaak 
met de heer L. J. Lans en de redactie
commissie kon zich gelukkig prijzen 
door de toestemming van de uitgevers 
Wyt om de heren H. van Hoek en Jac. de 
Jong van het Dagblad Scheepvaart bij 
toerbeurt deze redactiekolommen voor 
elk nummer te vullen.
Vanaf nr. 5 van 5 maart 1971 schreven 
deze heren afwisselend tot midden 
1974. Daarna leverde de heer Jac. de 
Jong alleen zijn gewaardeerde en vaak

pikante commentaren op het maritieme 
gebeuren. Tegen het einde van mijn re
dacteurschap in juni 1980 had De Jong 
ca. 194 commentaren geplaatst. Ik hield 
een lijst bij van alle titels en die lijst is 
indrukwekkend. Helaas overleed deze 
begaafde en zeer menselijke, milde, 
maar soms ook fel kritische maritieme 
journalist, na een ernstige ziekte, op 27 
september 1982 op de leeftijd van 57 
jaar. Hij heeft Schip en Werf door zijn 
bijdragen een bijzonder aanzien gege
ven. Na het overlijden van De Jong ver
schenen weer bijdragen van Van Hoek.

Ik wil het bij deze overpeinzingen laten. 
Het redacteurschap heeft mij veel voldoe
ning gegeven. Het was niet altijd gemakke
lijk maar wel bijzonder boeiend. De com
missie kon de zaak redelijk 'in de vaart' 
houden. Veel van het uitvoerende werk 
kwam en komt nog neer op de schouders 
van de algemeen secretaris/lid van de 
commissie. Nu nog mijn grote waardering 
daarvoor. Deze geldt, niet minder, even
eens voor het aandeel van mej. P. J. See- 
gers in het redactiewerk.
Op 25 april 1979 trad ik af als voorzitter van 
het Hoofdbestuur en op 30 juni van het jaar 
daarop als hoofdredacteur van Schip en 
Werf. Bij mijn afscheid ben ik in beide geval
len hartelijk bejegend.
Daar het hier gaat om Schip en Werf wil ik 
alleen melding maken van drie feiten die mij 
bij het afscheid van de redactiecommissie 
in het bijzonder hebben verkwikt:
1. Het artikel van collega-directeur ir. Jan 

Joustra op blz. 225 van nummer 14 dd. 4 
juli 1980.

2. De hartelijke en zeer persoonlijke brief 
die ik op 28 mei 1980 mocht ontvangen 
van mijn opvolger-voorzitter van het 
Hoofdbestuur, ir. Leendert van der Tas. 
Het heeft mij diep getroffen dat hij reeds 
twee jaren daarna als gevolg van een 
ernstige ziekte kwam te overlijden.

3. De afscheidslunch in 'de Rustwat’ in 
Kralingen op 30 mei 1980, aangeboden 
door de beide heren Lans van uitgevers 
Wyt, in aanwezigheid van de redactie
commissie en een medewerker van 
Wyt.
De voorzitter van de Vereniging, Leen
dert van der Tas, was buitenslands, 
maar liet mij door collega Joustra de 
onder 2 genoemde brief overhandigen 
alsmede een prachtige ets van de ha
ven van Rotterdam namens de Vereni
ging. Een waardig geschenk voor een 
'geboren en getogen Rotterdammer'. 

Graag wens ik ten slotte de huidige redac
tiecommissie veel succes bij het Varende 
en Bezet’ houden van 'Schip en W erf’.
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specialisten voor 
specialiteiten
•  scheepsnieuwbouw
•  scheepsreparatie en 

verbouwingen
•  apparaten en appendages
•  betimmeringen
•  offshore

”DE MERWEDE”, een zeer 
moderne scheepswerf met 
een overdekte nieuwbouw- 
helling (capaciteit ca.
200x27  meter), en alle 
faciliteiten om het werk vlot 
te doen verlopen. Daarnaast 
alle mogelijkheden om voor 
wal-objecten hetzelfde vak
werk te leveren.

B.V. Scheepswerf en M achinefabriek

DE MERWEDE
v/h van Vliet & Co.
Postbus 5, 3370 AA Hardinxveld-G iessendam  
Telefoon: 01846-4000, telex: 21678



Chemische bestandigheid
Hoge slijtvastheid
Hoge aanhechting
Goede electrolitische bescherming
Hoge hardheid
Tegen cavitatie

zoals:
-  scheepsroeren en 

schroeven
-  stabilisatoren
-  boegschroefkokers
-  pompen
-  impellers
-  filterkasten
-  condensor deksels
-  straalbuizen
-  etc., etc.

Wij coaten ook ter plaatse

resistant coatings bv

Thurledeweg 115 3044 ER Rotterdam
Tel. 010 - 1518  77 Telex 25099 nl

Bespaar tijd en geld, 
repareer en coat met

RESCOFLAKE®

Ingenieursbureau 
P A S S E - P A R T O U T

Abel Tasmanlaan 60 

2803 GL Gouda 

tel.: 01820-23453

Verkoop 2e hands MEETAPPARATUUR
Theodolieten:
T16. Wild. 360“, 6 dagen gebruikt 
T16, Wild, 360°, oud model 
T16, Wild. 360“ . nieuw model 
TM20C, Sokkisha, 400g, inkl. statief 
TL60E. Topcon, 350° en 4OO0. nieuw.
T2, Wild. 4009, uitstekende staat

Waterpasinstrumenten:
N10. Wild. omgekeerd beeld 
N10, Wild. rechtopstaand beeld 
NK2, Wild
N3, Wild, nauwkeurigheidswaterpas 
L20, Asahi Pentax. rechtopstaand beeld, nieuw 
L30. Asahi Pentax, rechtopstaand beeld, nieuw, 

ingebouwde planplaatmikr.

van ƒ 11.382.- voor ƒ 9.500,- 
ƒ 3.300.- 
ƒ 4.600,-

van ƒ 6.655,- voor ƒ 4.000,- 
van ƒ 4.750,-voor ƒ 4.250,- 

ƒ 8.000,-

voor ƒ 450,- 
voor ƒ 650,- 

van ƒ 4.139,-v o o r ƒ 1.750.- 
voor ƒ 2.000,- 

van f  2.095,- voor ƒ 1.500,-

van ƒ 4.200,- voor ƒ 2.500,-

Prijzen exkl. O.B.



Scheepsbouw in onzekerheid
door: mr. ir. G. de Vries Lentsch*

C E B O S I N E

Tabel 1. Ontwikkeling orderportefeuille zeescheepsnieuwbouw in 1983

Per eind aantal
schepen

totaal
gBRT

waarvan
export

geschatte 
waarde 
in mln.

waarvan
export

4e kwart. 1982 109 467.860 18,6% 2.100 17,6%
1e kwart. 1983 123 502.670 20,4% 2.360 20,3%
2e kwart. 1983 94 421.480 18.0% 1.890 19,0%
3e kwart. 1983 
Bron: CEBOSINE

95 425.905 14,7% 1.830 17,2%

Tabel 2. Ontwikkeling van marktaandelen op de wereldscheepsbouwmarkt
Percentages op basis van afgeleverde/geboekte gBRT's

In scheepsbouwkringen, in het bijzonder in 
de zeescheepsnieuwbouw, neemt de zorg 
nog steeds toe. Vele werven zien door 
gebrek aan vervolgopdrachten de leegloop 
op hun bedrijf snel naderbij komen en zijn 
daarom koortsachtig bezig met het aan
trekken van nieuwe opdrachten.
De meest recente cijfers inzake de ontwik
keling van de totale Nederlandse orderpor
tefeuille geeft het onderstaande beeld, 
waaruit de ernst van de huidige situatie nog 
niet geheel naar voren komt (zie tabel 1).

Zoals bekend is de situatie op de wereld
markt momenteel zeer moeilijk. Weliswaar 
wordt er nog redelijk wat aan schepen be
steld, maar deze orders vallen voorname
lijk toe aan de landen in het Verre Oosten, 
tegen prijzen die gemiddeld circa 30% be
neden die van 1981 liggen. Uit tabel 2 wordt 
duidelijk hoe de verdeling van de in de 
wereld totaal geplaatste orders zich recent 
ontwikkelde, mede aan de hand van de 
afgeleverde tonnage in de laatste jaren.

Het meest in het oog springende gegeven 
van deze tabel is het snel groeiende aan
deel van Korea: in 1980 en 1981 verkreeg 
dit land nog slechts 6,5% van de in de 
wereld geboekte orders, in 1982 was dit al 
9% en in de eerste helft van dit jaar was dit 
19%! Een en ander ging duidelijk ten koste 
van de AWES-landen waarvan het aandeel 
werd gehalveerd van circa 32% naar 16%. 
Het Nederlandse aandeel binnen de, 
AWES ontwikkelde zich positief; het aan
deel in het wereldtotaal echter daalde. He
laas is de laatste tendens doorslaggevend, 
gezien het feit dat het AWES-aandeel zoals 
geschetst dramatisch terugviel.
Toch is de relatief goede positie van ons 
land binnen de AWES een positief punt. 
Ook in recente onderzoeken van het Ne
derlands Economisch Instituut naar de ge
middelde produktiviteit van de Nederland
se scheepsbouw slaan onze werven een 
goed figuur en is een grote produktiviteits- 
stijging geconstateerd.
Een en ander is duidelijk het resultaat 
van het herstructureringsproces dat de 
scheepsnieuwbouw sinds 1977 heeft door
lopen. De wen/en hebben hun outillage 
gemoderniseerd door vele investeringen; 
men hoeft slechts als voorbeelden te noe
men de nieuwe overdekte bouwplaatsen 
van Van der Giessen-de Noord en van IHC 
Sliedrecht. Ook werd gewerkt aan innova-

Afgeleverde tonnage %
1980 1981 1982

AWES 31 32 29
Japan 41 40 40
Korea 4 4 6
rest 24 24 25
totaal 100 100 100

Nederland
% wereld 2,0 2,5 2,7
% AWES 6,4 7,7 9,1
Bron: EEG-Lloyd's

tie van het produkt, hetgeen de trend naar 
de bouw van meer gecompliceerde en ge
specialiseerde schepen in Nederland ver
sterkte, een markt die internationaal de 
meeste kansen lijkt te bieden.
Toch moest in bovenaangehaald onder
zoek worden geconstateerd dat de gemid
delde produktiviteit in Japan nog duidelijk 
hoger is, terwijl Korea met een veel lagere 
produktiviteit toch wat betreft de arbeids
kosten per gecompenseerde BRT veel la
ger uitkomt vanwege de extreem lage lo
nen aldaar.
Deze conclusies gelden overigens niet al
leen voor de scheepsbouw. In allerlei ande
re markten hebben genoemde landen 
eveneens een lagere kostenfactor. De 
scheepsbouwmarkt is echter totaal open, 
zodat het onmogelijk is enige bescherming 
te geven door middel van importrestricties 
of -heffingen, zoals bijvoorbeeld in de auto- 
of videomarkten geschiedt. De enige ma
nier om de Westeuropese en dus ook Ne
derlandse scheepsbouw en aanverwante 
industrie voor de ondergang te behoeden, 
is derhalve het geven van voldoende pro- 
duktiesteun ter overbrugging van het prijs
verschil. Overigens is ook in Korea de ge
constateerde expansie van de scheeps-

Geboekte tonnage %
1980 1981 1982 1e helft 1983
31,5 32 26 16
46,5 41,5 42 48

6,5 6,5 9 19
15,5 20 23 17

100 100 100 100

2,6 2,6 2,7 1,7
8,3 8,1 10,4 10,8

bouwindustrie niet mogelijk zonder sub
stantiële overheidssteun.
Hoe is nu de huidige steunsituatie in Neder
land. Zoals bekend heeft de Nederlandse 
overheid de scheepsbouwindustrie gedu
rende vele jaren uitgebreid gesteund. De 
totale steun, gegeven aan de werfgroepe- 
ringen II t.m, V (dwz exclusief RSV doch 
inclusief Verolme Heusden) en enkele an
dere werven die subsidiabele zeeschepen 
bouwen, heeft sinds 1977 circa f  2,7 mil
jard bedragen, waaronder begrepen de 
WIR en IPZ premies voor de scheepvaart, 
ontwikkelingshulp en bijdragen uit het Mat- 
ching fund, De specifieke scheepsbouw- 
steun bedroeg hierin circa ƒ 1,5 miljard en 
werd verstrekt in de vorm van rentesubsi
die en produktiesteun, dit laatste aanvan
kelijk als verliesparticipatie en later als ge
nerieke steun.
Laatstgenoemde produktiesteun kreeg op 
grond van de vigerende EEG-Richtlijn een 
degressief karakter. Dit betekent, gezien 
de inmiddels voortgeschreden afbouw tot 
30% van het 1980-niveau, dat het meren
deel der werven momenteel niet meer over 
een produktiesteunbudget van enige bete-

’ Directeur CEBOSINE



kenis beschikt, hetgeen in de huidige ui
terst moeilijke markt fnuikend is.
De degressiviteit die de Minister er eind 
1981 inbracht was mede gebaseerd op de 
toenmalige verwachting dat de scheeps- 
bouwmarkt in 1984/85 weer in evenwicht 
zou zijn en de Nederlandse werven de 
concurrentiestrijd op eigen doft met succes 
zouden kunnen aangaan. Overigens had 
de Beleidscommissie een minder scherp 
dalende afbouw geadviseerd.
Bij deze beslissing over de generieke steun 
was wel bepaald dat tussentijdse bijstel
lingen van het steunniveau mogelijk waren, 
waarbij de gegevens uit de door de BS te 
houden kwartaalsenquête zouden dienen. 
Hierbij werd destijds duidelijk aan een 
neerwaartse en niet aan een opwaartse 
bijstelling gedacht. CEBOSINE waar
schuwde reeds voor dit optimisme.
In juni 1982 werd reeds door de BS op het 
uitblijven van het voorziene herstel gewe
zen, en begin 1983 werd een verzoek aan 
de Minister gedaan het generieke steunni
veau voor 1983 op dat van 1982 te handha
ven, een opwaartse bijstelling dus. Deze 
maatregel zou dan moeten vooruitlopen op 
de in het kader van het nieuwe scheeps- 
bouwbeleid in de toekomst te nemen maat
regelen. Er was namelijk aangekondigd dat 
de Minister een heroriëntatie op het 
scheepsbouwbeleid wilde starten, waarbij 
een extern onafhankelijk adviesbureau 
zou worden ingeschakeld. Zoals bekend 
werd het bureau McKinsey & Company 
hiermee belast, welk bureau medio febru
ari met het onderzoek aanving,
McKinsey rapporteerde vervolgens eind 
mei, waarop de Minister de resultaten ge
durende enkele maanden bestudeerde. Hij 
kwam daarbij tot de slotsom dat hij meer 
specifieke gegevens per individueel bedrijf 
nodig had en gaf McKinsey begin oktober 
een daartoe strekkende vervolgopdracht. 
De Minister wil door dit onderzoek een 
beter inzicht krijgen in de sterkte van de 
verschillende bedrijven en hun toekomst
perspectieven. Dit wijst duidelijk in de rich
ting van een meer specifiek gericht en ge
differentieerd scheepsbouwbeleid, dat ge
zien de diversiteit van de bedrijfstak ook 
bijna onvermijdelijk is. Hopelijk zal dit geen 
concurrentievervalsende gevolgen heb
ben, gevolgen waarvan zelfs het generieke 
steunsysteem niet geheel vrij was.
De verwachting is dat deze tweede fase 
van het McKinsey onderzoek begin 1984 
zal zijn afgerond en dat het daarop gestoel
de nieuwe scheepsbouwbeleid enkele 
maanden daarna zijn beslag zal krijgen, 
dus in feite 2 jaar na de eerste waarschu
wingen van de BS.
De vraagt dringt zich op of dit nieuwe beleid 
voor veel werven niet te laat zal komen. 
Veel wijst erop dat dit zonder tussentijdse 
maatregelen het geval zal zijn. Derhalve 
zijn op zeer korte termijn ad hoe acties 
noodzakelijk wil niet tussentijds een stuk 
scheepsbouw en daarbij behorende infra

structuur verloren gaan. Hierbij spelen niet 
alleen werkgelegenheidsaspecten een rol, 
maar dienen ook overwegingen van struc
turele en strategische aard te worden mee
gewogen.

In een aantal Europese landen heeft men 
reeds maatregelen tot verder behoud van 
de scheepsbouw genomen. Ook de Euro
pese Gemeenschap heeft gesteld dat een 
scheepsbouwindustrie van behoorlijke 
omvang tot de essentiële belangen van de 
Gemeenschap behoort.
Het is daarom de hoogste tijd om een einde 
te maken aan de huidige onzekerheid over 
het standpunt van de Nederlandse Rege
ring in deze. Helaas is de Beleidscommis
sie Scheepsbouw momenteel eveneens in 
een impasse geraakt nu ook het CNV en de 
Unie BLHP hun medewerking aan dit tripar
tite college hebben opgeschort. De FNV 
deed dit al geruime tijd geleden. Het is van 
groot belang dat allen die bij de scheeps
bouw belang hebben, dus zowel de onder
nemers als de werknemers, de handen 
ineen slaan en zich samen sterk maken 
voor het behoud van de scheepsbouw. Po
gingen om weer tot een nieuwe vorm van

tripartite overleg te komen worden momen
teel in het werk gesteld.
Welke tussentijdse maatregelen zouden 
nu genomen kunnen worden, maatregelen 
die op korte termijn resultaat moeten sorte
ren? Hierbij kan aan het volgende worden 
gedacht:
-  bijzondere steunmaatregelen die tot het 

verkrijgen van orders leiden, zoals tijde
lijke extra produktiesteun, extra soepele 
financieringsregelingen, extra fiscale 
voordelen voor Nederlandse reders bij 
bouw op Nederlandse werven.

-  vervroeging van overheidsopdrachten 
op maritiem gebied (vgl marineschepen)

-  bij het uitblijven van succes van boven
staande maatregelen, het uitwerken van 
een stilligregeling voor die bedrijven die 
voor de (infra-)structuur van de maritie
me bedrijfstak essentieel zijn en derhal
ve in stand gehouden moeten worden.

De Nederlandse Regering heeft door het 
verlengen van de Investerings Premie Zee
scheepvaart met drie jaar de onzekerheid 
in rederskringen weggenomen. Ook de 
scheepsbouw vraagt hierom, doch grote 
haast is geboden; de klok staat op twee 
voor twaalf.

Scheepsreparatie, een belangrijke tak van de Nederlandse scheepsbouwindustrie.

Uiteraard wil ik dit artikel niet afsluiten zonder de redactie van 'Schip en Werf’ en al 
degenen die bij de publikatie van dit b lad betrokken zijn. geluk te wensen met het 50-jarig 
jubileum.
Schip en Werf' is het officieel orgaan van de NVTS maar tevens dat van CEBOSINE. Er is 
een tijd geweest dat men zich dit laatste in CEBOSINE-kringen nauwelijks realiseerde, 
zodat hieraan ook geen inhoud werd gegeven. Momenteel beseft men dit echter in 
toenemende mate en verschijnen er van tijd tot tijd bijdragen van CEBOSINE. Wellicht kan 
dit in de toekomst nog meer gebeuren, opdat de stem van de georganiseerde scheeps
bouwers en reparateurs in Nederland meer en duidelijker, in het belang van de gehele 
bedrijfstak, wordt gehoord.
Namens CEBOSINE wens ik Schip en Werf’ een voorspoedige toekomst toe, met vele 
artikelen overeen hopelijk binnenkort weer florerende Nederlandse maritieme bedrijfstak.
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DIESELMOTOREN 
PROGRAMMA

baan hofman diesels bv
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S.E.M.T. Pielstick
de toonaangevende dieselmotor!

DIESEL GENERATORSETS 
VOOR DE KONINKLIJKE MARINE

Voor P ielstick verkoop en service 
I  v r  ■  in Nederland:

INDUMM MOTOREN BV
Mijlweg71 •  Postbus 101 •  3300 AC Dordrecht 
Telefoon 078-170000 •  Telex 29142

62 S.E.M.T.-PIELSTICK motoren 
PA4-V-200 voor oppervlakteschepen 
en onderzeeboten.

S.E.M.T.-PIELSTICK dieselm otoren 
van 600-20.000 kW (800-27.000 pk)



] BAILEY [
CRANES
The Bailey company 
has at your disposal 
more than 25 years 

of crane construction 
experience

] BAILEY [
Lekdijk 266a - P.O.Box 5 
2957 ZG Nieuw-Lekkerland 
Netherlands 
Tel. 01848 - 1922 
Telex 25137

•  OFFSHORE CRANES
Various capacities available, 
all complying with latest D.N.V. 
rules or other codes and 
standards; on request, explosion 
proof.

■ HAMMER HEAD and LEVEL 
LUFFING CRANES
for shipyards

•  SPECIAL CRANES
for use on board dredgers and 
other vessels

•  DOCKSIDE CRANES and 
MULTI-PURPOSE CRANES
for general cargo and containers

•  CONTAINER STACKING 
CRANES
travelling on rails

•  BRIDGE CRANES
(also available for use with 
lifting magnets)

•  OVERHEAD CRANES
•  FLOATING CRANES

(also available for grab operation 
up to 25 tons at 33 m radius)

The private 400 metre Bailey river 
waterfront is located some 25 km 
from the port of Rotterdam, linked 
to the open sea and is therefore 
ideally situated for the despatch 
by marine transport of heavy and 
bulky crane parts and complete 
cranes ready for operation.
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ROUNDER’S
DIESEL

E N

HIDDELDRUK M OTOREN T O T  750 P.K.

Beha lve  normale typen ook S P E C I A L E  L I C H T G E W I C H T  s e r i e s

N. V .  Techn.  Bureau H O L L A N D - B O L I N D E R
GED. GLASHAVEN 5 ROTTERDAM

(SMIT
SLIKKERVEER)

DIESELELECTRISCHE VEERBO O T  
MET SPECIAALBESTURING

N .V . FABRIEK V A N  
KLINKNAGELS EN SCHROEFBOUTEN
B r i e v e n  e n  T e l e g r a m m e n :

N AGELFAB RIEK
V O O R H E E N  JO H.  S M I T

S L IK K E R V E E R
T E L .  R I D D E R K E R K  204 
T E L . R O T T E R D A M  50288

I L L E M P O T telegb' adr : windlass
L E U V E H A V E N  12 - R O T T E R D A M  - T E L E F O O N  5 2 1 7 0

A N K ER S EN K ETTIN G EN  - STO O M LIER EN  
AN K ER LIER EN  - SCH EEPSH U LPM ACH IN ES
E M E R S O N  W A L K E R  P A T E N T  - S T E E D S  G R O O T E  V O O R R A A D

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF
(EN G IN EER ING  & REPAIRING WORKS)J. H. KELLER vooRHEiN TelefoonVO O R H EEN

D E UTZ 2 9 400

REPARATIE V A N  ALLE SOORTEN DIESELMOTOREN
(REPAIRING O F A LL  KINDS O F DIESEL ENG INES)

#  T E L E G R A M - A D R E S :  K E L M O T O R  R O T T E R D A M

DE ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MM
W E R F  T E  ROTTERDAM WERK TE SCHIEDAM
T E L E F O O N  2692Ü T E L E F O O N  69021

TOTALE OPPERVLAKTE 66,25 H.A.

14 HELLINGEN t o t  een  le n g t e  v a n  600 FT. 
7 DROOGDOKKEN t o t  e e n  cap. v a n  17000 TON

NIEUWBOUW EN REPARATIE VAN SCHEPEN EN MACHINES

Advertentiepagina uit het eerste nummer van Schip en Werf 1934.



Drie grote stappen terug in de tijd: 1964 -  1944 -  1934

’Unmanned liners spanning the Atlantic at 
the speed of express trains; hovercraft run
ning non-stop between London and Paris; 
submarine freighters carrying cargoes be
neath the northern ice cap. Which of these 
possibilities, all canvassed at one time or 
another, will come to fruition? And which 
are idle dreams?'
Met deze ontboezeming begint een artikel, 
genaamd 'Shipping tomorrow’, dat in juli 
1964 werd gepubliceerd in de PD-Review 
(Powel Duffryn Shipping Ltd in Londen). 
Vandaag betekent het lezen ervan een 
stap van twintig jaar terug in de tijd. Het 
artikel gaat verder met het enig mogelijke 
antwoord dat toentertijd op de vragen kon 
worden gegeven: 'The short answer is that 
nobody knows.’
Wel, onbemande schepen met de snelheid 
van exprestreinen zijn er sinds 1964 niet 
gekomen. Wat de Hovercraft betreft: er is 
een dienst met dit type vaartuig over het 
Kanaal. De onderzeese vrachtschepen die 
lading vervoeren onder de ijskap van de 
Noordpool zijn er evenmin, hoewel er on
derzeeboten zijn die er onderdoor kunnen 
varen. Het ging dus niet heleméél om ijdele 
dromen, ook al kan men zich met recht en 
reden afvragen wèt de wereld nu eigenlijk 
béter is geworden van de mogelijkheid om 
het Kanaal met een Hovercraft over te ste
ken of met een onderzeeboot onder de 
ijskap door te varen. En wat hebben we 
gemist doordat er ijdele dromen niet in 
vervulling zijn gegaan?
'Aeroplanes, appearing around the turn of 
the century, developed at a rate which no 
prophet could have forseen. The nuclear 
ship, fully automatic, may do the same, but 
at present it looks unlikely. Peering into 
what remains of this century, one sees 
changes on ocean routes and particularly 
in short-sea, river and estuarial traffic. 
However, one does not see, at least on the 
former, changes so great as to be unrecog
nisably different from what we know today'. 
Deze woorden, wij wijzen er nógmaals op, 
werden geschreven in 1964, en we moeten 
wèl toegeven dat ze zich op verscheidene 
punten hebben gerealiseerd. Het door 
kernenergie voortgedreven koopvaardij
schip is gekomen, maar afgezien van een 
drietal experimentele schepen, die voorzo
ver we hebben kunnen nagaan uit de vaart 
zijn, zit er geen voortgang meer in. Het 
'unlikely' uit het artikel geldt ook voor 1984. 
Vooral de laatste zin bevat veel waars en zo 
is het voor deze tijd nög. Geen onherkenba
re verschillen met wat wij vandaag weten. 
Een schip blijft nu eenmaal een schip ook al 
lijken grote tankers en bulkers soms meer 
op enorme stalen kisten waarin een voort- 
stuwingsinstallatie is gemonteerd. 
Tankers, zoals wij die vandaag de dag

kennen, stonden in 1964 nog niet op de 
tekentafels van de ontwerpers. In 1967 
naderden de tankers de 200.000 ton dw. 
De huidige mastodonten sluimerden nog in 
de verbeelding van vooruitziende geesten, 
ofschoon er reeds over 300.000 ton dw 
werd gedacht en gesproken.
Wij herinneren ons nog de eerste Neder
landse 'supertanker', de 'Vasum' van de 
Shell, die in 1955 in de vaart kwam. Dit 
schip had een draagvermogen van 32.000 
ton en werd gebouwd door de NDSM in 
Amsterdam. Met zijn tonnage was het naar 
de huidige maatstaven gemeten in feite 
maar een scheepje, maar volgens de toen
malige begrippen een 'supertanker'. Alles 
is maar betrekkelijk.
In 1964 waren er volgens de statistieken 
van Lloyd’s Register of Shipping in de ge
hele wereld 34 tankers groter dan 50.000 
brt. In 1963 werd als grens 40.000 brt en 
groter aangegeven en in 1964, zoals ge
zegd, 50.000 brt en groter. In 1969 werd 
deze grens verlegd naar 100.000 ton en in 
1970 naar 140.000 ton en groter. Deze 
laatste grensverlegging, zo kort na de vori
ge, wijst duidelijk op de snelle groei van de 
grootte van tankschepen in die periode. Uit 
de begin december verschenen statistiek 
1983 blijkt dat de grens nog altijd bij
140.000 brt ligt. In deze categorie waren er 
in 1983 141 van totaal 24,6 miljoen brt. 
Ook het lighter aboard ship (LASH) was in 
1964 een nog onbekende verschijning op 
zee. Het roll-on/roll-off schip kondigde zich 
reeds aan en de containervaart was in op
komst. De scheepvaart was aan het veran
deren, met alle gevolgen van dien. De wijze 
waarop het overzeese ladingvervoer in ve
le opzichten veranderde, was een ontwik
keling waarmee ontwerpers en scheeps
werven gelijke tred moesten houden. De 
maritieme techniek was duchtig in bewe
ging gekomen. Ook de gemiddelde vaar- 
snelheid van schepen nam toe door de 
ontwikkeling van krachtiger voortstuwings- 
installaties.
In 1967 verscheen er een interessant boek
je getiteld 'Shipping the next 100 years’, 
uitgegeven door de Britse rederij J. & J. 
Dunham ltd ter gelegenheid van haar 
eeuwfeest. Dit boekje bevat uitspraken van 
deskundigen die vandaag de dag nóg inte
ressant zijn om te lezen:
'Clearly, there will be an increasing trend 
onwards containers, but it is likely also that 
nuclear propulsion will lead to the develop
ment of tugs and dumb barges for many 
cargo trades’ (wij denken hierbij aan de 
verhalen over de 150 duwboten en con- 
tainerbakken voor Bonna Trading in Ier
land).
'For the near future (say the next 30 years) 
there will be a continued increase in bulk

door H. van Hoek

cargo trades with ships of ever larger sizes 
used (hoe juist was deze voorspelling in 
1967). But in the distant future (say 70 to 
100 years away) most of these trades are 
likely to have disappeared. The giant bulk 
oil and ore carriers, likely to be 250.000 
deadweight tons or more, of the 1990’s will 
have gone. We have accepted that there 
will never be another passenger liner as 
large as the Queen Elizabeth; we must 
accept that the bulk oil and dry cargo carrier 
will also reach apogee and then decline. 
And this apart from the certainty that in
ternational pipelines will take an increasing 
share of world bulktrades, both dry and 
liquid. For the distant future one foresees 
the end of the general cargo ship forced out 
by the dual diseconomies of water resist
ance and trans-shipment to in-land trans
port'.
Het is allemaal even interessant, vooral nu 
het 18 jaar later is. Het is buiten kijf dat de 
auteur van dit boetende artikel T rends in 
Shipping Economics 1966-2066’, prof. S- 
G. Sturmey, een man was die op grond van 
zijn diepgaande kennis bijna visionair voor- 
uit kon zien. Hier voIgt nog een knap staaltje 
van zijn visie op de toekomst:
What of passengers? We posit a world of 
increasing population and increasingly 
rich. They will travel more. There may be 
new waves of migration from Asia to the 
present 'white' countries. But unless air
craft designers succeed in making aircraft 
even less comfortable than at present, the 
carriage of passengers will be largely by air, 
which within the next ten years will general
ly be cheaperthanseatravel. Seatravel, if it 
exists at all, will be for pleasure. One hun
dred years is a long time ahead; but on the 
basis of the past fifty years a continued 
increase in amenity travel can safely be 
predicted for at least part of the next 100 
years. In 100 year's time will people still be 
content to cruise to Norwegian fjords, to 
gaze at Mykonos, to voyage to the Canar
ies? Will they travel to the moon for their 
holidays, or fly to the South Pole, or seek 
authentic’ Cape Horn voyages in windjam
mers complete with cocktail bars and air 
conditioning? We need not worry’.
En J. M. Murray (oud Chief Ship surveyor 
van Lloyd’s Register) voorspelde in zijn 
artikel ’Future Development of Merchant 
Ships: ’The use of automation will also 
extend to the point when the ship will be 
unmanned. She will be weather routed by a 
computer receiving weather foreast in
formation, and collision and stranding -  the 
most important hazards of the present day 
-  will be avoided by means of sensing 
devices which will give ample warning of 
obstacles in the way. Shore control wilt be 
possible, and by means of monitoring de-



Verolme IJsselmonde

VMIJ

Nu zelfstandig en springlevend.
Nieuwbouw, onderhoud, montage en ontwerp 
van

Scheepsbouw
Asleidingen, schroefaskokers, roeren en roerkoningen 

Olie en gas
Hefsystemen (National Supply)
Geprefabriceerde pijpleidingen
Schuifafsluiters
Swivels
Risers
Constructiewerk 
Processequipment 
Montage on- and offshore

Handel
Reservedelen voor dieselmotoren 
Iron pompen eet.

Rotterdam
3008 AB Postbus 5079 
3077 CP Oostdijk 29 
Tel. 010-825300 
Telex 28962

Offshore Division
Zuiderkade 31-33 
1948 NG Beverwijk 
Tel. 02510-10941 
Telex 35328
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Vertegenwoordigen van Howatdtswerka- 
Deutiche Wertt A.G.. Hamburg und Kiel
•  Simplex achterstevens en balansroeren •  Simplex 
stuwdruklagers met en zonder stuworukmeter
e Simplex looplagers. draaglagers en llensdraag- 
lagers e Simplex Compact afdichtingen e Simplex 
roerkoningatdichtingen •  Mechanische 
afdichtingen, systeem Huhn •  Roerkoningen en 
roerdraaglagers •  Schroefaskokers en schroefas- 
kokerloopbussen e Asleidingen met en zonder 
schroef •  Turbulo olieafscheiders
•  Uitlaatgasketels, hoofd- en hulpketels •  Voor- 
verwarmers, koelers en stoomomvormers •  Offshore 
constructies en tankbouw •  Scheeps- 
automatiseringssystemen •  Stabilisatoren Simplex- 
Compact type FK en SK •  Simpac wand- en 
meubelsystemen
Stahlwerke-Peinze-Salzgltter A.G., Pelne
•  Gietstukken tot circa 10O ton
•  Gietijzer, nodulair gietijzer, gietstaal 
Salzglttw Kock* GmbH., Bremen
•  Dekwerktuioen •  Dekkranen 3 tot 200 ton 
Schoenrock Hydraulik GmbH., Hamburg
•  Boeg- en hekdeuren •  Waterdichte schuifdeuren en 
huiddeuren •  Trailerliften en autodekken
Robert Prinz GmbH i  Co. Hamburg
•  Schroef-, centrifugaal- en tandwielpompen

J.D. Theile GmbH & Co. KG., Schwerte-Ruhr
a Anker-, hijs- en transportkettingen 
Megator Pumps & Compressors Ltd., Londen 
•  Pompen # Hydrophoormstallaties (o a Compak. 
Hypak en Tripak) •  Megator-Ocean ontluchtmgs- 
kappen a Oppervlaktewaterreinigers 
(olieverontreinigmg)
Frank Ayles & Associates Ltd., Londen 
a Dispersant sproei-installaties 
a Otie opveegsystemen en skimmers 
The Fife Forge Co. Ltd., Kirkcaldy 

Smeedstukken 
a Koolstofstaal tot 20 ton stukgewicht 
Let Bishop Ltd., Glasgow 
a Kombuisinrichringen en cateringsinstallaties 
a Zoek- en Suez Lichten 
Rauma-Repola Oy., Raume
a Unex scheepsketels a Unex bio sewage installaties 
en verbrandingsovens (incinerators).
Tanksystem A S . Oslo
a Systematic 2000 voor Crude Oil Washing (COW) 
a Systematic 3000 voor Product/Chemical tankers 
a Hi-Point hoog niveau alarm a Hermetic UTI 
Ullage, temperatuur en Interface detector 
Dodwell A Co. Ltd., Tokyo 
a  Brandstofblenders a Viscositeitsmeters

U  I T T E N  B Ü G A A R T
Blerstraat 15b, 3011 XA Rotterdam. 
Telefoon 0 1 0 -1 1  46 14.
Telex 25120 tbu nl.

B.V Technisch Bureau
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Wanneer heeft 
U voor het laatst 

een goed
dieselverhaal

gehoord?
1984 kan ook voor U het 

begin zijn van uw 
dieselsuccesverhaal

een verantwoorde investering
motoren

Op verzoek verstrekken wij gaarne uitvoerige documentatie.
Importeur SKL-dieselmotoren en generatorsets 

voor de Benelux en Spanje.

P J.B R fln D l> o
Postbus 275 ,3300  AG Dordrecht, Holland. Tel. 078-148522 * 

Telegramadres: brandmotoren. Telex 29 375 brandnl



HOLLAND ROERPROPELLER

machinefabriek & handelsonderneming
IJssellaan 1b
2935 CV Ouderkerk a/d IJssel 
Holland
le i. 01808 - 2889 - 3008

De HOLLAND ROERPROPELLER is een 
vertikale schroefaandrijving, waarbij het 
motorvermogen door twee stel haakse 
tandwieloverbrengingen van hoogwaardig 
staal en met speciale geruisarme en 
trillingvrije vertanding naar de bronzen 
schroef wordt overgebracht, waarbij het 
vermogensverlies minder is dan 5%.
De ruim bemeten tandwielen en 
belageringen staan garant voor een 
lange en storingsvrije levensduur.
Ook aan de waterafdichting is speciale 
aandacht besteed.
De onderkast in torpedovorm is 360° 
draaibaar waardoor een grote 
manoeuvreerbaarheid verkregen wordt 
met bovendien altijd het volle rendement 
van de schroef.

Plaatsing van een HOLLAND ROER- 
PROPELLER biedt o.a. de volgende 
voordelen:

•  Tandwielkast, schroefas en roer 
vervallen.

•  Ruimtebesparend.
•  Eenvoudig te monteren en te 

demonteren dus snelle service 
mogelijk.

•  Geheel Nederlands fabrikaat.
•  Montage kan in vele gevallen plaats

vinden zonder dat het vaartuig uit het 
water behoeft te worden gehaald.

voor optimale manoeuvreerbaarheid

van: VEERPONTEN
PASSAGIERSSCHEPEN  
BINNENSCHEPEN 
KRAANSCHEPEN 
DRIJVENDE BOKKEN 
SLEEP- EN DUWBOTEN  
REINIGINGSVAARTUIGEN  
PATROUILLEVAARTUIGEN  
ENZ. ENZ.

R eeds ve len  z ijn  te v re d e n  
g e b ru ik e rs  van  
HOLLAND R0ERPR0PELLER.
Vraag v r ijb lijv e n d  o m  u itv o e r ig e  
in fo rm a tie  en  d o c u m e n ta tie .

Standaard leverbaar tot 800 pk.
Speciale uitvoeringen en 
grotere vermogens kunnen 
aangepast aan uw wensen en 
bedrijfsomstandigheden 
geleverd worden.

BOEG BESTURING
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VERHAAL
TELEFOONS
geven volledige verbinding tusschen 

co m m an d o b ru g , bak en cam pagne

VRAAG BROCHURE 710 B

A N D E R E  F A B R IK A T E N :

R o e rs ta n d -a a n w ijze rs  
U ïtk ijk -te leg ra fen  
E le c t r .  S c h e e p s t e l e g r a f e n  
T o rs ie m e te rs  
G e w o n e  te le fo o n s  
S ch e e p s te le fo o n s  
N a v ig a t ie l ich te n  • a anw ijze rs  
O m w e n t e l in g e n - 
en  d ra a ir ic h t in g - a a n w ijz e rs

S IE M E N S  B RO THERS & CO. LTD.
W O O L W I C H ,  L O N D O N  S. E. IE 

V E R T E G E N W O O R D I G E R S  VOOR N E D E R L A N D :

N .V .  I N T E R N A T I O N A L E  
NAUTISCH E H A N D E L  M A A TSC H A P PIJ

’S -G R A V E N H A G E  - K O R T E  V O O R H O U T  13

♦  ♦  

DIESELMOTOREN
v o o r voortstuw ing  
v a n  b o o t e n  v a n  
w elken  aard  o o k , 
voor zee- en rivier
schepen, als hoofd
machine of als hulp- 
machine

va n a f 3 0  e p k
tot de grootste vermogens

V R A A G T  P R O S P E C T I A A N  B IJ :

ROLLO N.V.  - ALEXAN DERSTRA AT 10 - DEN HAAG

N.V. BOELE’S SCHEEPSWERVEN EN MACHINEFABRIEK
R E P A R A T IE  EN N I E U W B O U W

B O L N E S  (BIJ R O T T E R D A M )

VAN ZEE- EN RIVIERSCHEPEN, MACHINES, MOTOREN, KETELS • S P E C I A L I T E I T
T A N K S C H E P E N

CENTRAAL SCHEEPSBOUW BUREAU
C E N T R A L E  B O N D  V A N  S C H E E P S -  t e l e g r a m a d r e s

B O U W M E E S T E R S  I N  N E D E R L A N D  . .CEBOSINE"
G E B O U W  . .S T R O O M B E R G ”  - R O T T E R D A M  - W E S T N IE U W L A N D  12 

b e l a s t  z i c h  O n tw e rp e n  en  a a n b e s te d e n  wan n ie u w b o u w  
MET Co ntro le  l i jd e n s  d e n  b ouw

K o o p  en  v e r k o o p  van  a l le  s o o rte n  sche p e n

H.VAN DER REE-EXPERT
K A N TO O R : BURGEM EESTER ROOSSTRAAT 38 
T E L K F O O N  41455 ROTTERDAM
( tu ssch e n  5 u u r  rt.m . en 9  u u r  v .m . 42743)

VA KKUNDIGE E X P E R T IS E  VOOR

CASCO’S MACHINERIEËN EN MOTOREN

BESCHIKBAAR

V O O R  HET BINNENLAND

V O O R  HET B U ITE N LA N D

K O ST EEN JAAR ABO N N EM EN T OP

S c h ip  e n  W e r f

Advertentiepagina uit het eerste nummer van Schip en Werf 1934.



De werf
’De markt en de mogelijkheden tot specialisatie’*

Ir. T. P. de Jooden**

Scheepsbouw van buiten naar binnen. 

Inleiding
De Maritieme Techniek is van oudsher iets 
wat de Nederlanders na aan het hart ligt. 
Uw aanwezigheid hier in zo’n grote getale 
bewijst dat dit ook vandaag nog steeds het 
geval is. Met name verheugt het mij dat 
zoveel jongeren hier van hun belangstel
ling blijk geven.
Volgens het C B S .  was de Maritieme Be
drijfstak in 1982 goed voor een produktie 
van ƒ 5,4 miljard, waarvan circa 43% voor 
export. Een belangrijk deel hiervan komt 
voor rekening van de ’Cebosine' werven. 
De Cebosine is een vereniging met 94 le
den werven groot en klein, die in totaal 
26.700 mensen in dienst hebben.
Als ik daarbij nog te! de werknemers van 
Hoogezand’, de wervenvereniging in het 
noorden des lands, dan zijn er vandaag 
28.650 werknemers werkzaam in de 
scheepsbouwindustrie. Men kan het aantal 
werknemers met ongeveer de factor 2 ver
menigvuldigen als men tevens meetelt al 
diegenen die in de toeleveringsbedrijven 
werkzaam zijn.
Vijftien jaar geleden bedroeg het totaal 
aantal werknemers in de scheepsbouwin
dustrie bijna tweemaal zoveel.

Niet de specialisatie, niet de rationalisering 
van de produktie hebben tot zo’n grote 
reductie geleid, maar de instorting van de 
markt en de concurrentie uit lage lonen 
landen hebben geleid tot de noodzaak van 
drastische inkrimping van sommige bedrij
ven en de dramatische sluiting van andere, 
die eens in hun soort tot de beste en de 
bekendste ter wereld hebben behoord.

Het erfdeel der vaderen
Onlangs kreeg ik nog eens de notulen van 
een bestuursvergadering van Cebosine 
onder ogen van 15 jaren geleden, waarin 
stond te lezen:
'de Nederlandse scheepsbouw zal altijd 
blijven bestaan als het erfdeel der vaderen’ 
(het stond er echt!).
Nu zaten er in die tijd heel wat directeur/ei
genaren bij, die de juistheid van die stelling 
uit eigen persoonlijke ervaring konden be
vestigen in de meest letterlijke zin. Van hen 
zijn er weinigen overgebleven en zij, die er 
nu zitten, weten dat een belangrijk deel van 
de Nederlandse scheepsbouw heeft over
leefd mede dank zij hulp van Vadertje 
Staat.
Het strekt de staat, waarmee ik dan aller

eerst het Ministerie van Economische Za
ken bedoel, tot eer dat zij met de scheeps
bouwindustrie actief samenwerkt om nog 
een stuk van de markt te pakken, een markt 
die in grootte in de huidige tijd alleen maar 
kleiner wordt.

De scheepsbouwmarkt
Wat moet er nu de komende jaren van de 
scheepsbouwmarkt komen. Er moeten 
twee zaken worden onderscheiden:
Hoe kijken we op dit ogenblik naar de 
markt, d.w.z. de vraag, en met name in 
relatie tot de scheepsbouwcapaciteit, 
d.w.z. het aanbod.
Uit de laatste rapporten van de A.W.E.S., 
de Association of West European 
Shipbuilders, blijkt onder meer dat in de 
eerste 9 maanden van 1983 de orderporte
feuille van de totale Westeuropese 
scheepsbouw met 25% is afgenomen en 
toen 1,35 x de normale jaarproduktie be-

* Voordracht gehouden op de Ontmoetingsdag 
Maritieme Techniek op 10 nov. '83 in het RAI 
Congrescentmm te Amsterdam t.g.v. Europort 
83.
“  Voorzitter van CEBOSINE. Delft.



WORKSHIPS bv
shipowners & offshore contractors

WILL NOT ONLY ASSIST YOU TO INSPECT BUT ALSO MAINTAIN YOUR OFFSHORE 
PRODUCTION AND TRANSPORT INSTALLATIONS.

WORKSHIPS B.V. DOES NOT ONLY BUILD ADVANCED DIVING SUPPORT VESSELS,
BUT ALSO OPERATES THEM WORLDWIDE.

WORKSHIPS B.V. HAVE THE CAPABILITY AND EQUIPMENT AVAILABLE TO OFFER 
YOU TAILOR MADE SERVICE FOR SHORT AND LONG TERM.

WORKSHIPS CAN OFFER YOU:
-  DESIGN AND ENGINEERING SERVICES FOR SPECIAL EQUIPMENT AND OFFSHORE

OPERATION SUPPORT VESSELS.
-  NEW BUILDING MANAGEMENT AND SUPERVISION 

-  MANAGEMENT OF OFFSHORE OPERATION SUPPORT VESSELS 
-  LONG TERM MAINTENANCE ABOVE AND UNDERWATER 

-  OFFSHORE OPERATION SUPPLY SERVICE 
-  WELL STIMULATION 

-  WIRE LINE OPERATIONS

YOUR INQUIRIES WILL RECEIVE OUR BEST ATTENTION

Eendrachtsweg 65b Phone: (0)10 - I I 55 80
3012 LG Rotterdam Telex: 24390
The Netherlands



Far too m any ships in the world are running 
with badly adjusted heavy fuel oil separators, causing 

unnecessary problems for the crew and damage to 
expensive engines.

For an engineer, it's often just one alarm after another.
But now, there’s a simple solution from Alfa-Laval that 

makes a badly adjusted separator a thing o f  the past.
It is a quite unique separation system called Alcap and it 

has no gravity discs.
They have been replaced by the single 'flow-control'disc

(shown above) which never needs changing.
The wizardry o f electronics in the form o f microprocessor 

and a highly accurate water transducer, allows Alcap to 
maintain optimum separation all the time.

This technical breakthrough means that for the first time, 
heavy fuel oil with densities up to a maximum o f 1010 kg/m3 at 
15 °C , can be efficiently cleaned.

You can therefore benefit from bunkering a heavier fuel, 
have fewer fuel-related problems and save on costly man hours.

Less wear and tear on the engine could reduce the number 
o f  spare parts you need carry, leaving the capital to be re



Here’s the simple solution.

invested -  instead o f sitting idly aboard ship.
W hat’s more, because Alcap is a simple ‘hands o ff ’ opera 

tion, skilled crew members need not waste time making adjust 
ments for density, viscosity or other factors.

W ith fuel quality changing, Alcap is not only vital for new 
ships, it’s also well worth considering as a retrofit.

If you ’d like to pack up your separation troubles, cut the 
coupon for the complete Alcap story.

Alcap: The simple solution to the fuel quality problem.

I’d like the simple solution as my crew are fed up with gravity discs.

M y name________________________________ position

M y company and address-------------------------------------------

SEW 1/84

V A  ALFA-LAVAL
Alfa-Laval N V , Postbus 341,1180 AH , Amsttlveen.Netherlands. 

Tel: 020-43 5555. Telex: 14417.



Stork Services
your partner for marine equipment 
and maintenance

Stork Services is geared for swift, 
efficient assistance.

Diesel engine spares
orig inal spares for main and 
auxilia ry engines.
Stork and Cegielski-Sulzer

Steering gear

Fast® sewage 
treatment systems
capacity 5 - 580 persons 
USCG - certified

Dockside arms
saving docking time, 
cost-cutting  equipm ent fo r 
cleaning and painting ship 
hulls

Aquamarin® oily water 
separators
no filte rcartridges, fu lly  
autom atic, approved conform  
Imco resolution A 393 and 444.

The assistance 
rendered by 
Stork Services 
is based on 
experience gained as 
supplier to custom ers 
all over the world fo r 
more than a century.

R econd ition ing, exchanging engine 
parts and repairing engines of whatever 
make are 'S tork Services' jo b  as well

Stork Services B.V.
ROTTERDAM 
Tel 010 - 29 51 88 
Telex 28078 stsr

HENGELO 
Head O ffice 
P O Box 2013 
7550 CA Hengelo 
The Netherlands 
Tel 074 - 45 43 21 
Telex 44324 msto nl



droeg. 68% van de orderportefeuille was 
alreeds in aanbouw. De geplaatste orders 
in de eerste 9 maanden van 1983 waren 
iets meer dan 50% van de afleveringen 
gedurende die periode.
Een en ander betekende dat 75% van alle 
Westeuropese werven die schepen bou
wen onder 5000 brt, begin 1984 geen kiel 
kunnen leggen voor een volgend schip. 
Voor de werven die grotere schepen bou
wen is dit 55%.
Hoewel deze cijfers gedurende het laatste 
kwartaal wellicht iets kunnen verbeteren, 
kunnen we rondweg spreken van een alar
merende situatie.
Hoe staat de Nederlandse scheepsbouw- 
industrie er in vergelijking hiermee nu voor. 
Welnu in vergelijking met de A.W.E.S.-cij
fers zeker gunstiger doch ook bij ons ver
wachten we dat de zeer binnenkort be
schikbare 3e kwartaalcijfers zullen laten 
zien dat ongeveer 15 werven voor begin 
1984 nog geen vervolgopdrachten
hebben.
Het zal duidelijk zijn dat in een dergelijke 
markt het prijspeil nog verder onder druk 
komt te staan dan dit reeds het geval was 
t.g.v. Koreaanse en Japanse aanbiedin
gen ... alhoewel dit uiteraard niet voor alle 
scheepstypen, die de Nederlandse
scheepsbouwindustrie levert, in gelijke 
mate het geval is.
Het is hier niet de plaats noch was het de 
bedoeling van de organisatoren om veel 
verder in deze materie te gaan. Doch spre
kende over de markt ontkom ik er niet aan 
om u, voor zover u dacht dat het allemaal 
nogal meeviel, de realiteit onder ogen te 
brengen.

Maatregelen
De vraag rijst nu wat er moet gebeuren en 
wat van de overheid gevraagd mag worden 
bij zulke marktvooruitzichten, De herstruc
turering van de Nederlandse zeescheeps- 
nieuwbouw van de late jaren 70 voorzag in 
een capaciteitsreductie van 30%. Het re
sultaat is echter geworden dat vandaag ca. 
50% van de capaciteit van toen resteert. 
Diverse vragen dringen zich op:
-  is verdere capaciteitsreductie gewenst
-  moet de overheid de scheepsbouw blij

ven steunen
-  kan marktherstel worden verwacht
-  of ligt de overleving van de scheeps

bouw in de specialisatie
Ik waarschuw voor een te ver doorgevoer
de capaciteitsreductie, zowel per bedrijf als 
in de branche als geheel. Er komt een 
moment dat ook de toeleverende industrie 
niet meer kan bestaan in een te zeer inge
krompen markt.
Met andere woorden, we moeten ervoor 
zorgen dat de onontbeerlijke infrastruc
tuur, die hier op de Europort zo duidelijk 
gedemonstreerd wordt, intact blijft. Zonder 
dat is de ramp voor de scheepsbouwindus
trie niet te overzien.
Voortzetting van steun door Economische

Zaken is onontkoombaar als marktvolume 
en prijsniveau zich niet herstellen. Die 
steun, indien met beleid verleend en ver
eend, is geen verspilling. Ik heb het dan niet 
alleen over het commerciële belang van de 
werven of het belang van de werkgelegen
heid. Ik heb het dan tevens over het strate
gisch belang in de ruimste zin.
Een land dat in zich sluit de grootste haven 
ter wereld, de drukst bevaren rivieren als 
levensaders van Europa, de grootste rede
rijen en baggermaatschappijen van de we
reld en dat de technologisch meest gea
vanceerde waterstaatkundige werken ter 
wereld uitvoert, kan en mag de handhaving 
van zijn positie in de wereld niet afhankelijk 
stellen van buitenlandse scheepsbouwin- 
dustrieën, met andere woorden Franse 
passagiersschepen, Koreaanse contai
nerschepen, Poolse binnenvaartschepen, 
Japanse baggerwerktuigen. En wie zal dan 
de fregatten en onderzeeboten voor de 
Koninklijke Marine bouwen?

Scheepvaartsteun en 
scheepsbouwsteun
In dit verband ontkom ik er niet aan als 
scheepsbouwer te reageren op de door de 
heer De Neef gemaakte opmerkingen be
treffende de koppeling van rederssteun 
(IPZ) aan bouw in Nederland, (zie Schip en 
Werf no. 26. d.d. 23 dec. '83 pag 355) 
Het zal duidelijk zijn dat ook de Cebosine 
zeer is geïnteresseerd in dit onderwerp. 
Het merendeel van haar leden onder
schrijft het principe dat koppeling van 
scheepvaartsteun aan bouw bij Neder
landse werven niet wenselijk is. Evenwel 
hechten zij daarbij veel belang aan een 
procedure bij de toekenning van IPZ, waar
bij de beoordeling van offertes van Neder
landse werven volledig tot zijn recht komt.

Uiteindelijk is het belang van Cebosine dat 
zoveel mogelijk orders bij haar leden wor
den geplaatst.
Een goed overleg tussen alle betrokken 
partijen kan daarbij voorkomen dat onno
dig orders, waarvoor de IPZ-regeling geldt, 
in het buitenland geplaatst worden.
Een samenhangend en zo mogelijk com
plementair scheepvaart- en scheeps- 
bouwbeleid zouden wij dan ook ten zeerste 
toejuichen.
Ter zake van het aandeel van 75% van de 
nieuwbouworders van Nederlandse reders 
die bij Nederlandse werven zijn terechtge
komen merken wij op dat uiteraard dit ook 
voor een belangrijk deel het resultaat was 
van een goede scheepsbouwsteunrege- 
ling. Wanneer de scheepsbouwsteun zou 
vervallen, zal het aandeel van de Neder
landse werven in de opdrachten van Ne
derlandse reders ongetwijfeld daardoor in 
de toekomst aanzienlijk verminderen. Het 
is daarom wenselijk dat op zo kort moge
lijke termijn een voortgezet regeringsbe
leid inzake steun aan de Nederlandse 
scheepsbouw vastgesteld wordt.
Ik wil hier nog aan toevoegen dat het heb
ben van een goede 'thuismarkt' onontbeer
lijk is om onze export te kunnen behouden 
of beter nog uitbreiden, zoals de heer De 
Neef terecht opmerkte.
Het herstel van de markt voor de scheeps
bouw is een gegeven dat wordt afgeleid 
van het algemeen economische herstel in 
de wereld. Scheepvaart en scheepsbouw 
blijven daarin een belangrijke plaats inne
men, maar reeds is genoemd dat speciali
satie in de markteen  mogelijkheid is om de 
Nederlandse positie te versterken.

Specialisatie
Specialisatie is een veelvuldig misbruikt

Soms gaat het zo snel dat een schip, hier de 'C a rd issazonder make-up 'op  de proeftocht 
gaat.



Sleephopperzuigers hier de HAM 309. Nederlandse specialiteit.

toverwoord. Als men allerlei andere pro- 
dukten om wat voor reden dan ook heeft 
afgestoten, heet het pover restant al gauw 
specialisatie, Of: wie zich op grond van het 
succes van de buurman ook op datzelfde 
terrein gaat bewegen, prijst zichzelf ook 
aan als een gespecialiseerd bedrijf. 
Kortom, er is een chronische verwarring 
tussen de pretentie van specialisatie en de 
reputatie van specialisme. Velen willen het 
worden, weinigen zijn het die in de markt als 
specialist worden erkend en herkend.
Dat is ook niet verwonderlijk want de markt 
voor het specialisme is per definitie be
perkt, zowel in de vraag als in het aanbod. 
Als de vraag te groot wordt, rijzen de con
currenten als paddestoelen uit de grond en 
is van het oorspronkelijke specialisme 
geen sprake meer. De echte specialist 
handhaaft zich dan nog slechts als zodanig 
als hij door middel van zijn research een 
permanente voorsprong weet te be
houden.
Overigens is ook de verwarring rond het 
woord specialisme in de scheepsbouw van 
niet geringen huize. Het specialisme kan 
zich immers uiten in allerlei vormen:
-  het zuivere produkt (b.v. een sleepboot)
-  een zeer aparte marktsector (b.v. off

shore of bagger, waarvoor men dan alles 
levert)

-  het specialistisch gebruik (Oosterschel- 
de, zware tadingschepen)

-  alleen de fabricagemethode (b.v. over
dekt bouwen)

-  de hoge graad van standaardisering of:
-  juist het volstrekte tegendeel ervan, inde 

zin van bij ons kan alles
-  de research kwaliteit achter het eigen 

ontwerp
-  de korte levertijd bij alles wat gemaakt 

* wordt
-  de commerciële voorwaarden (inruil, 

leasing)
-  service organisatie in de ruimste zin (ga

rantie, service, reservedelen, enz.) en 
de combinatie van twee of meer van 
deze.

Beperkingen
Wie denkt dat met specialisme het ei van 
Columbus gelegd is, vergist zich want het 
specialisme in de scheepsbouwmarkt 
rechtvaardigt niet altijd een hogere prijs 
dan de marktprijs, wel vergroot het de kans 
op het krijgen van de order.
Een tweede beperking die moet worden 
opgelegd aan het bevorderen van specia
lisme is dat ook de technische en commer
ciële realiteit bij het gebruik niet uit het oog 
mogen worden verloren.
De voortreffelijkheid van het technisch kun

nen van de Nederlandse scheepsbouw 
heeft diverse staaltjes van wat ik zou willen 
noemen 'overtechnologie' laten zien: ’V i
king Piper’, ’Simon Stevin’ en sommig Dos- 
bouw-materieel getuigen vap een briljante 
technologie, doch zijn, commercieel ge
zien, mislukt.
Er is nog een derde beperking aan het 
specialisme. Ik zei al dat het woord te ge
makkelijk wordt gehanteerd. Wie kiest voor 
specialisatie in de hoop om specialist te 
worden, neemt daarmee een beslissing die 
zo belangrijk is als die vooreen grote inves
tering. Je moet er voor investeren in goede
ren, in mensen, in commerciële inspanning 
en in research. Ik zeg dat niet zonder reden 
want ik krijg wel eens de indruk dat men zich 
in N ederland- enn ie ta lleen indescheeps
bouw -  al te zeer van eigen voortreffelijk
heid bewust is zonder zich af te vragen of de 
markt er net zo over denkt. Ik huiver altijd 
wat bij het horen van uitspraken over de 
geweldige Nederlandse know-how, de on
misbaarheid van de Nederlandse experti
se, de betrouwbaarheid van Nederland als 
handelspartner, het goede Nederlandse 
produkt, de stipte levertijden. En zo denkt 
men dan de Chinese of zelfs de Japanse 
markt te veroveren. Ik zeg niet dat het niet 
waar is, maar ik hoor het liever buiten Ne
derland van onze klanten dan in Den Haag.
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Ridderinkhof b.v.
Industrieweg 6 Telephone 05209-2021 
8061 RB Hasselt Telex 42341 rhnl 
The Netherlands

The complete 
Multiwinch range
Anchor winches
-  Diesel, electrically o f hydraulically powered
-  For maximum 64 mm stud link chain

C ap stan s
-  Hauling up to 15 tons, powered by diesel 

engine, electromotor or hydraulic pressure

Fishing winches
-  For trawling and beam fishing, up to 8 drums, 

with dog clutches or pneumatic clutches

Hauling winches
-  Small manually operated winches with one 

drum Other types are available with dog 
clutches or pneumatic clutches

Hoisting winches
-  For all purposes. With one or more drums
-  Powered by diesel engine, electromotor or 

hydraulic pressure

Towing winches
-  Hauling strength up to ISO tons

Winches for dredging



’YMUIDEN’
DECKMACHINERY

For:

-  MARITIME

-  NAVAL APPLICATIONS

-  TOWING

-  DREDGING

-  OFFSHORE

ENGINEERING WORKS 
’YMUIDEN’

YMUIDEN-HOLLAND
P.O. Box 28 
TEL. 02550-12748 
TELEX 41315
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GEBEKO
u
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GEBeko B ☆

Ruim 45 jaar ervaring in:

Het leveren en repareren van:
-  alle soorten koel- en vriesinstallaties.
-  a irconditioning apparatuur.
-  demontabele koel- en vriescellen.
-  onderdelen.

Koeltechnisch Bureau ’Gebeko’ B.V. 
Kommiezenlaan 25, 3125 AM Schiedam 
Telefoon 010 -  150255, Telex 26258 g b k o .

L everingsprogram m a:
* Las- en sn ijappa ra tuu r, zow èl 

e le k tr is c h  als au togeen .
* A lle  soo rten  lasdraden, toevoeg- 

m eta len , la se lek tro d en , 
la spoede rs  en accesso ires .

* H u lp a p p a ra tu u ra ls ro ls te llin g e n , 
m a n ipu la to ren  enz.

* G assen en gasm engse ls  voor 
in d u s tr ië le  en m ed ische  
doe le in de n .

* Leve ring  en aan leg  van gas- en 
zu u rs to fle id in g e n .

* E igen repara tie - en ve rvoers 
d ie ns te n , w a a rdo o r op tim a le  
se rv ice  en sn e lle  le ve rtijd en  
g e g a ra nd e e rd  z ijn .

* W ij im p o rte re n  en 
v e rte g e n w o o rd ig e n  a lleen  
b e ke n de  en h oo g ge n o te e rd  
s taa n de  fab rika ten .

* M e t d o o r ons  ge leve rd e  
a p p a ra tu u r en to e b e h o re n  
w o rd t bew ust gekozen  voor 
k w a lite it en b e d rijfsze ke rh e id .

* Door de b ij ons  aanw ez ige  
ke nn is  kunnen  w ij een goede  
v o o r lic h tin g  geven  en de  ju is te  
o ffe rte s  u itb rengen .
O ok  o p le id in g sm o g e lijkh e d e n  
vo o r M.I.G. en T.I.G. lassen  z ijn  
b ij ons aanw ezig .

NIJVERHEIDSWEG 11 
9601 LX HOOGEZAND 
POSTBUS 153 
9600 AD HOOGEZAND 
TELEFOON (05980) 9 88 44 
TELEX 53782



proud of the privilege which is theirs 
in carrying on the centuries-old tradition 

of tailor-made shipbuilding.
W ater has played an 
im p o rta n t part in the h is to ry  
o f the  N etherlands and has 
constitu ted  a constan t th rea t 
fo r  hundreds o f years. Yet 
desp ite  th is  the  Dutch regard 
w a te r m ore  as an a lly  than an 
enem y.
It stands to  reason tha t, in a 
cou n try  w here  w a te r is so 
very  m uch a part o f life, 
s h ip b u ild in g  shou ld  ho ld  an 
im p o rta n t place. The Dutch 
sh ip b u ild in g  in du s try  is 
founded  on a long tra d itio n  o f 
c ra ftm an sh ip  and innova tion . 
The h is to ry  o f "D e  H o op " 
sh ipb u ilde rs  goes ba ck to

Schiedam  yard cam e in to 
being.
In H ard inxve ld  "D e H oop " 
has a covered lo ng itud ina l 
s lipw ay tha t can take ships up 
to  80 m etres in length , as w e ll 
as a quay w h ich  is used fo r 
pu tting  the  fin ish in g  touches 
to  ships th a t have already 
been launched.
The Schiedam  yard includes 
a transverse s lipw ay fo r ships 
up to  60 m etres in  length , a 
dock fo r careening ships 
w h ich  have no t go t 
fla t-bo tto m ed  hulls, a 
covered lo ng itud ina l s lipw ay 
fo r ships up to  30 m etres in 
leng th  and all the  various

Som e aspects o f o u r w o rk :
•  The design and construc tion  o f 

m any d iffe re n t types o f vessels 
in c lud in g : tankers, coasters, 
small ocean-going tugs, all types 
of fishing boats, dock tugs, 
lighters, staff transport ships, 
passenger boats, ferries, salvage 
vessels, policeboats, fire-fighting 
boats, pushing boats, waste  
transport boats, victualling boats 
research vessels, patrol boats, 
standby-rescue vessels, tug/deck  
carriers, standby-fuel suppliers, 
general cargo vessels, small 
dredgers and m any o ther ocean 
and non-ocean going vessels

•  Both yards o ffe r poss ib ilities  
fo r serv ice-granting, tra in in g  
and supp ly  o f spare parts.

Com ple te tra il-p ip e  ins ta lla tions 
fo r m oun ting  on board o f ships.

W hatever yo u r requ irem ents 
m ay be, "D e  H o o p "
S h ipbu ilde rs  w ill com e up 
w ith  the  best possib le 
so lu tion , w ith  the guarantee 
o f h igh qu a lity  and de live ry  
dates tha t you  can re ly on.

If you w ant m ore 
in fo rm a tion , please d o n 't 
hesitate to  ask fo r ou r 
com prehensive  
docum en ta tion , con ta in ing  
all the  d iffe re n t aspects o f our 
work.

m a  [ n t iib p

{& > r

Schiekade 36 
3125 KJ Schiedam 
Holland
tel. (010) 377844 
telex 23713Hosch
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Het wordt tijd dat ik na alle waarschuwingen 
eens een wat optimistischer register open
trek.

Research
Ik geloot dat de Nederlandse scheeps
bouw in het serieus specialisme gezond 
kan overleven, wanneer wordt voldaan aan 
al die voorwaarden die ik noemde. Over 
één voorwaarde, die ik nog slechts terloops 
heb aangestipt, wil iknog iets meerzeggen: 
de research.

De technologische voorsprong, voorwaar
de voor ieder specialisme, is in minder dan 
twee jaar verloren wanneer in de specialis
tische markt niet continu en intensief re
search wordt bedreven, van desk tot on the 
spot, commercieel en technisch, van de 
eerste lijn op het tekenbord tot aan de 
laatste bout en moer, van ontwerp tot en 
met fabricagemethoden.
De ideeën doorde heer De Neef ais reder in 
zijn speech aangedragen, in het bijzonder 
de kwesties van de brandstof-economie, 
de automatisering en onderhoudsbespa- 
ring, zullen wij scheepsbouwers zeker ter 
harte nemen. Dat onze industrie, waaron
der ik zeker ook de toeleverende industrie 
reken, op deze gebieden niet stilzit, kunnen 
we allen bij een bezoek aan de Europort 
tentoonstelling ervaren.
Met de opmerking over de impulsen tot 
technische vernieuwing van de werven in 
het verre oosten of liever over het ontbre

ken daarvan, moeten wij ons voordeel 
doen.
Ik kan echter niet voorbijgaan aan het ver
volg van de opmerking van de heer De 
Neef. Ik citeer: Naast de verhoging van de 
produktiviteit waarover prof. Hengst zal 
spreken, moeten we dus zoeken naar ver
nieuwde technische constructies, liefst in 
zodanige uitvoering, dat zij gepatenteerd 
ook buiten Nederland kunnen worden ver
kocht. Hier liggen mijns inziens niet alleen 
mogelijkheden voor Nederlandse werven, 

•maar ook voor de toeleveringsindustrie'.
U zult niet verbaasd zijn dat ik het daar niet 
mee eens ben. Het kan toch niet de bedoe
ling van de reders zijn dat wij onze re- 
search-resuitaten zo spoedig mogelijk in 
licentie doen fabriceren in die landen waar 
ze zo goed kunnen plannen en zo goed
koop kunnen bouwen.
Als Korea ons als voorschot è fonds perdu 
de ontwikkelingskosten, de ontwikkelings- 
kredieten en andere Haagse ondersteu
ning betaalt, zouden we het wellicht kun
nen doen want dan is het export, in plaats 
van kennisverlies. Je kunt echter niet gratis 
op de eerste rij zitten en nog een dubbeltje 
toe vragen. Houd dan ook de volgende 
Europort maar in Seoel.
Zoals reeds gezegd, research en wel conti
nue research is onontbeerlijk.
Er is een teneur dat bedrijven hun re
searchkosten parallel met teruglopende 
omzet laten dalen. Fout! De researchkos
ten moeten zowel absoluut als in omzetper-

centage omhoog.
Men kan er een lang verhaal over houden 
hoe deze research het beste bedreven kan 
worden, nationaal via onze instituten van 
hoger onderwijs, per branche of per bedrijf. 
Belangrijk is dat het marktgerichte re
search is, waarmee direct iets kan worden 
gedaan.
Wel werp ik de vraag op: als wij in onze 
westerste economie alle bedrijven zelf hun 
verkopen zelfstandig laten behartigen en 
wanneer de overheid de bedrijven daarin 
met allerlei middelen actief steunt, waarom 
tendeert de research in dit land dan altijd zo 
sterk naar collectivisme?
Wij moeten ons gelukkig prijzen dat het 
opleidingsniveau in de scheepsbouwin- 
dustrie op alle niveaus goed is. Van de 
lasser tot aan de ingenieur kan de Neder
landse industrie de uitdaging om specialist 
te worden, aan. Dit talent mag niet verloren 
gaan.
De scheepsbouw gaat nog moeilijke jaren 
tegemoet en de overheid stelt zich terecht 
de vraag hoelang nog doorgegaan moet 
worden met ondersteuning zoals die tot nu 
toe gebruikelijk is geweest.
Misschien ligt er een begin van een oplos
sing in het volledig ondersteunen van de 
research in het specialisme en de scheeps- 
bouwindustrie in de gelegenheid te stellen 
aan te tonen hoe hij, zonder zelf die last van 
de researchkosten te hoeven dragen, zich 
in de markt weet waar te maken als een 
echte specialist in zijn vak.

Het zware lading-schip 'Jumbo Challenger’, een technisch verfijnd produkt.



The Diesel Research-Project of the Royal Netherlands Navy 
on ’Modern Fuels’

by Prof. dr. ir. E. van  den Pol, D IC*

Introduction
In reference (1) the intention of the Royal 
Netherlands Navy to start a research-pro- 
ject on the possibility of burning low grade 
fuels in diesel engines of the higher speed 
range was announced.
Due to the fact that in the end the necessary 
funds for the required, modest test-facility 
could not be raised -  not in the last place 
because of the uninterested attitude of the 
Ministry of Economic Affairs -  the realisa
tion of the project was considerably ham
pered.

The philosophy behind the project
Before explaining how -  in spite of severe 
budgetary problems -  the Navy still hopes 
to fulfil its wish to start this investigation, it 
appears to be appropriate to elaborate a bit 
more on the relevance of the project. For 
one could argue at the moment that such a 
research is quite unnecessary and there
fore a superfluous luxury, as there seems to 
be oil in abundance and besides low quality 
fuel was already introduced in the early 
1950's and furthermore its application was 
accelerated after 1973.
But then one tacitly ignores the fact that this 
application, that started with the two-stroke 
crosshead engine was -  and unfortunately 
in too many cases still is (I) -  accompanied 
by tremendous difficulties.
In the 1960's and especially after '73 low 
grade fuels were introduced in the medium 
speed diesel, but nevertheless only a few 
types of medium speed diesel engines

nowadays really deserve the reputation of 
being reliable ’heavy fuel’ engines.
In warships, one is by definition interested 
in power generating plants with a high pow
er to weight ratio, which in general means a 
relative light construction, high brake mean 
effective pressure and a high number of 
revolutions.
The burning of lower quality fuels in high 
speed diesel engines however, gives rise 
to a number of problems, which even today 
are only partly understood. Not quite clear, 
for example, is the role of some properties 
of the fuels while at the same time there is 
uncertainty about certain phenomena re
lated to the combustion itself. What is the 
meaning and the precise influence of a high 
carbon content in the rather complex car- 
bon-hydrogen molecules and to what ex
tent is the heat transmission during com
bustion by flame-radiation only?
Is it advantageous and is it possible to raise 
the combustion temperature when dealing 
with highly aromatic fuels? And if so what 
about the then undoubtedly accompanying 
gasdissociation and the sodium-vanadium 
problem?
Another gripping problem: given the fuel 
quality and e.g. the combustion chamber 
geometry and conditions what then is the 
most efficient fuel injection equipment or 
given again the fuel quality and the fuel 
injection equipment how does the optimum 
combustion chamber as function of swirl 
looks like with regard to a complete com
bustion?

In relation with the higher rev engines one 
cannot draw on experience today from 
series of consistently executed experi
ments.
In fact here above all things our restricted 
knowledge and understanding of the com
bustion in the diesel engine in general, 
blocks a really reliable, problemless 
application of cheaper fuels of true inferior 
quality in high speed diesels.
On the other hand, as a direct and irreversi
ble result of the so-called ’energy-crisis’ of 
1973, the refinery-processes have 
changed and increased in depth, which 
means in practice with regard to naval pow
er plants, that in the (nearby?) future only 
low grade or intermediate fuels (with some
times highly doubtful properties) can be 
obtained with relative ease in ports all over 
the world.
Moreover one should bear in mind that the 
present balance in oil demand and supply is 
a highly sensitive function of international 
politics and economics and therefore easily 
disturbed.
If on top of all this one realizes that in the not 
too far off future the natural limits of the 
liquid, fossile fuel world reserves will make 
themselves more and more felt, it appears -  
certainly for an ocean-going navy -  not 
unwise to use the present relative steady 
state in the international oil world to prepare 
from now on for harder times to come, 
thereby exhibiting an attitude of realism 
and a certain degree of vision. When in 
possible future situations.of increasing in
ternational tension, the availability of crude 
oils is threatened and reduced, total de
pendence upon fuels of the pure destillate 
type can lead to a forced restricted employ
ment of the navy and, of course, this is 
intolerable and should be anticipated upon. 
But, as perhaps has become clear from the 
foregoing, this needs a thorough know
ledge und understanding of those boun
dary conditions, which, when satisfied, 
lead to a problemless combustion of mod
ern low grade fuels.

The realisation of the project
By now it should not be so astonishing that 
the intended diesel research project of the 
Royal Netherlands Navy will aim at the 
application in the long run of modern low 
grade fuels in diesels of the higher speed 
types. Now it happens to be so that in this 
country there are others with similar prob
lems and interests, who might benefit as

* Professor in Marine Engineering, Royal Neth. 
Naval College & Advisor Director Material R. 
Neth. Navy.

Fig. 1 Hr. Ms. Dokkum' in full glory as mine-hunter



jREN
K R U IS H O O FD  D IE SE LM O TO R E N
De eenvoudig gekonstrueerde 
Bolnes dieselm otor wordt overal als 
krachtbron toegepast. Dankzij 
voortgaande ontw ikkeling en 
toepassing van het 
kruishoofdsysteem, is de Bolnes 
dieselmotor een eersteklas 
ekonoom.
Een bedrijfszekere, krachtige en 
zuinige dieselmotor welke geschikt 
is voor zware olie.

v raag  u itgebreide dokum entatie

Bolne^ bouwt dieselmotoren in 
verm ogens van 375-1250 kW (510- 
1700 pk) bij 600 omw/min in lijn en 

1250-2500 kW (1700-3400 pk) bij 
600 omw/m in met 10-20 cylinders in

V-vorm.

BOLNES MOTOREN FABRIEK BV
2930 AA Krim pen aan de Lek, Postbus 3. Holland, tel. 01807-14900, 
te lex 22439

o



elektrotechniek
elektronica
mechanische
technieken
installatie

Van Wijnsberge installeert 
en repareert alles wat 
elektrisch, elektronisch 
of mechanisch is.

•  Vakkundig, snel en prijs
bewust.
•  G rote en kle ine installaties, 
in binnen- of buitenland.
•  M ontage en dem ontage te r 
plaatse.

•  24-U urs service.
•  Eigen techn isch bureau en 
g ro te  reparatiehallen.
•  Bevoegd to t het afgeven 
van certifica ten na reparatie 
van explosieveilige 
apparatuur. (Certificaten 
"A rbe idsinspectie” en 
Underw riters Laboratories).
•  Op alle reparaties: 
een vol jaar garantie.

van wijnsberge
Van W ijnsberge B.V. 
Sluisjesdijk 20 
Postbus 5797 
3008 AT Rotterdam 
Tel. 010-294477 
Telex 28452

GENERAL ELECTRIC
Een dochterbedrijf van 
General Electric Company. U.S.A.



Fig. 2  Under conversion a t the Naval Dockyard Fig. 3 The removal o f items no longer necessary

well from this research, although not be
longing to the military.
Nevertheless it has occurred that by clos
ing 'the ranks’ the whole project could ac
quire a dimension and therefore an import
ance, that will make it rather unique.
And so the well-known 'Bolnes', Brons- 
Industrie' and ’Stork-Werkspoor Diesel’ 
diesel-engine manufacturers have joined 
hands with the Netherlands Navy, together 
with Alfa Laval, a leading manufacturer in 
the field of fuel treatment equipment. 
Furthermore 'Techno-Diagnosis’, a sub
sidiary of ’Vlaardingen Oost Bedrijven' will 
participate and assist when dealing with 
diagnostic, instrumental problems, while 
'D. E. Gorter's’ engineering works at 
Hoogezand will lend a hand in construc
tional affairs.
Attempts will be made to acquire the in
terest of one of the oil-companies as well. 
To realise the project the mine-hunter Hr. 
Ms. Dokkum’ (see fig. 1) has been made 
available by the Admiralty and is under
going a conversion at the Naval Dockyard

at Den Helder in order to meet her new 
destination as a naval engineering, floating 
research facility (figs. 2, 3 & 4) next year. 
To handle low grade fuels (up to 5000 R1) 
heating facilities will be installed in all fuel 
tanks, while heat will be provided for by the 
use of hot water.
To conserve energy as much as possible a 
special heat exchanger, built by Brons- 
werk' at Nijkerk, who is another participant 
in the project, will utilize the rest energy of 
the diesel exhaust gases for heating pur
poses. For fuel and combustion tests there 
will be available: a ’Bolnes’ 3 D N L 170/600 
HF, a Brons-lndustrie/MAN' 4 L 20/27 and 
a ’Werkspoor’ 6 RUB 215 diesel engine. 
The first two will be coupled to the variable 
pitch propellors while the RUB-engine 
drives a generator, consequently it will be 
possible to destroy the generated power 
while moored alongside the quay; it is not 
the intention to put out to sea.
The lucky coincidence that all over the 
world 'Bolnes' engines are used for fuel- 
testing purposes, will put us in an elegant

position when comparing the experimental 
results of our tests with those of others. 
The whole project will be conducted under 
the supervision of the Royal Netherlands 
Naval College, while giving free access to 
its computer and métallurgie facilities.
At the same time young engineering offi
cers in their advanced training can benefit 
by participating in the project.
Another very important and in fact in
dispensable service will be rendered by the 
naval chemical fuel and lubricants' labora
tory.
Concluding it can be said that this research- 
enterprise not only seems unique in the 
sense of offering something which at the 
present is lacking in this country but also 
because of the joining of the navy, the 
industry and some others of civilian signa
ture.

Reference
(1) van den Pol, E
A meditation on the Diesel engine in relation to 
the Royal Netherlands Navy', Schip en Werf, 
48ste jaargang nr. 11,1981.



Het containerschip ’Nedlioyd Van Neck’

Het containerschip Nedlioyd Van Neck is 
het eerste van een serie van drie identieke 
schepen, van ca. 23.700 ton draagvermo
gen, besteld door Nedlioyd Lijnen B.V., 
Rotterdam bij van der Giessen-de Noord 
shipbuilding division B.V., Krimpen aan 
den IJsel.
Het contract voor de eerste twee schepen, 
t.w. Nedlioyd Van Neck en Nedlioyd Van 
Noorl, werd getekend op 22 december 
1981. Het derde schip, Nedlioyd Van Die- 
men, werd op 26 februari 1982 besteld. 
De kiel voor de Nedlioyd Van Neck werd 
gelegd op 9 december 1982 door de Minis
ter van Economische Zaken, Drs. G. M. V. 
van Aardenne. Bij deze gelegenheid werd 
tevens de nieuwe scheepsbouwloods van 
Van der Giessen-de Noord officieel in ge
bruik genomen.
De tewaterlating vond plaats op 2 juli 1983, 
waarvoor de doopplechtigheid werd ver
richt door Mevrouw Drs. N. Smit-Kroes, 
Minister van Verkeer en Waterstaat.
De verdere bouw verliep erg voorspoedig,

zodat het schip op 16, 17 en 18 november 
1983 een geslaagde technische proeftocht 
op de Noordzee kon maken en vervolgens 
op 2 december jl. te Rotterdam werd over
gedragen.

Type schip
Het scheepstype is een enkelschroef mo
torschip voor worldwide service, geschikt 
voor het vervoer van containers in de rui
men en op dek.
Het schip heeft 5 laadruimen (zonder tus
sendekken), waarvan er 4 vóór de machi
nekamer liggen en één kleiner laadruim 
achter de machinekamer.
Alle ruimen zijn voorzien van permanente 
containergeleidingen:
-  ruimen 1, 2 achter, 3 en 4 vóór geschikt 

voor 20' containers
-  ruim 2 vóór geschikt voor 40' containers
-  ruimen 4 achter en 5 geschikt voor 40' 

containers en alternatief voor 20 ’ contai
ners (deze 20' containers te koppelen 
door middel van losse containerfittings)

In het algemeen zijn de containers, in de 
ruimen met 9 overdwars 6 hoog opgesteld. 
Op de luiken, boven het achterdek en in de 
zijden kunnen zowel 20' als 40 ’ containers 
worden vervoerd (12 overdwars) en ge
deeltelijk een 4e laag met lege containers. 
Containers op de luiken vast te zetten met 
twistlocks en containersjorrings.
In de ruimen 3 en 4 en op dek zijn een aantal 
vergrendelde stopcontacten voor het aan
sluiten van onafhankelijk werkende koel
containers.
Alle ruimen vóór de machinekamer kunnen 
worden bediend door een 45 tons gantry- 
kraan en achter de machinekamer door 
een 36 tons dekkraan.
Het schip is uitgerust met een boegschroef 
en een hekschroef.

Hoofdgegevens
Lengte over alles 182,75 m
Lengte tussen de loodlijnen 174,00 m
Breedte 30,50 m
Holte tot bovendek 16,20 m



LOWRANCE EAGLE MACH 1 EN MACH 2. 
De nieuwste microprocessor echoschrijver 

van ongekende eenvoud.
De vergelijkende test van Fishing NEWS (Oct. 21 ’83 nr. 3656) spreekt duidelijk voor zichzelf.

FUJI FUJI FUJI KELVIN KELVIN 
LOWRANCE ROYAL ROYAL ROYAL HUGHES HUGHES

COM PARISON M A CH 1 RF700 RF6O0 RFSOR M S300
3S6 M S132

1. Clarity of picture 10 8 8 5 4 6
2. Ability to show

1individual fish 10 8 6 2 4
3. Ability to show fish
close on sea b ed 10 8 S nil 1 3
4. Ability to show ground

10condition 10 8 8 S 8
5. Ease of operation1 6 5 5 10 8 5
6. Ease of paper loading 8 9 9 9 10 S
7. High sp eed  operation2 10 7 7 S f ?

D epth
M odel S ca les

Typical
D ep th  Shallow  O p era tin g  

C ap ab ility  R ead in g  R eso lu tion  F re q u en c y

T ran sd u ce r
Beam
A ngle

Pulse
Length

V ariable
P ulse

L eng th
S u p p ress io n

Bottom
Zoom

Back- E lec tro n ic  
L ig h ted  O utput M otor S p eed  

F a c e p la te  P o w er C o n tro l
63 K nots +  

P erfo rm an ce D im ensions

M ach 1M 0-5m 0-60m 
0-I0m0-B0m 
0-20m0-100m 
0-30m 0-140m 
0-40m 0-200m 
0-50m 0-300m

1000’ 9" 3.5" 192 kHz 8° o r  20° Fully
v a riab le

110 fja
to  1400 fjs

X X X 1600 
w atts 

peak -to  
p eak  
(200 
w atts 
RMS)

X X 8i/a"H s lP / j ”W  
X evi'D

Vraag vandaag nog om de volledige Lowrance echosounder katalogus.
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■ ELECTRONICS, INC.

p/a Curaçaostraat 17,
P.O. Box 90111,1006 BC Amsterdam 
Tel. 020-12 95 44, Telex 11695.
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hand 
cable spy

Doormeten van staalkabel 
in een handomdraai met

hand

Dit mobiele, lichtgewicht meetapparaat geeft met een 
signaal de plaats aan van breuken In de kabel (open en 
gesloten).

Eigenschappen:
•  Meting tot op de kern van de kabel
•  Bij iedere snelheid, maar ook bij stilstand
•  Bestand tegen vochtig milieu en ruwe omstandigheden
•  Onderhoudsvrij
•  Uitwisselbare doorvoerbussen
•  Uiterste precisie

Vraag inlichtingen bij:

■ ■ E n z m n m

EMSA INTERNATIONAL BV
Hamerstraat 30,
1021 JW Amsterdam 
Postbus 3058, 1003 AB Amsterdam 
Telefoon (020) 36 78 26, 
telex 15224 gibag nl

Het CABLE SPY meetsysteem is TNO-gekeurd! 

De volgende typen zijn leverbaar:

HS 82/20 voor kabels van 8-20 mm diameter
HS 82/30 voor kabels van 18-30 mm diameter
HS 82/50 voor kabels van 28-50 mm diameter
HS 82/90 voor kabels van 48-90 mm diameter

OVERIG LEVERINGS 
PROGRAMMA:

dynamische staaldraadtrekkrachtmeters tot 
1200 kN
statische staaldraadtrekkrachtmeters tot 2000 
kN
staalkabel conditietesters CABLE SPY
meetassen axiaal en biaxiaal -
lastmomentbeveiligingen
trekdozen/d rukdoze n
lengtetellers
snelheidsmeters
hoek/vluchtmetingen
silo metingen
electrisch/hydraulische drukopnemers
windsnelheidsmeters
windrichtingmeters
draai moment opnemers 10NM....20kNM
lichtcijfer tableau’s
snelsluitingen
weerstanden



goede 
appendages

E co n o s to  sc h e id t he t ka f van he t koren.
M et b e tro u w b a a rh e id  a ls  no rm .
Dat g a ra n d e e rt u een ve ilig e  en ru im e  keus, 
aangepas t aan uw  s p e c ifie k e  behoe fte .
K lep - en s c h u ifa fs iu ite rs , ve ilig h e d e n , 
k o g e lk ra n e n , v lin d e rk le p p e n  en m eet- 
en re g e la p p a ra tu u r; m eesta l u it voo rra a d  
leve rbaa r en s tip te  service.
E co n o s to  g e e ft goede  v o o r lic h t in g  (een pré 
op  z ich ). V o o r m eer in fo rm a tie  o f u itvo e rig e  
d o c u m e n ta tie  k u n t u z ich  w e nden  to t één 
van o n d e rs ta a n d e  ve s tig in ge n , d ic h t 
b ij u in de  b u u rt.

eco n o sT O
Rotterdam Amsterdam Groningen 
010-141500 020-170845 050-410480

Enschede Eindhoven Maastricht 
053-323955 040-435600 043-54731

Antwerpen Luik Hamburg
03-2358080 041-423137 040-213071



NRF Thermal Engineering BV heeft een jaren
lange ervaring in het ontwerpen en produceren 
van warmtewisselaars voor diverse toepassing
en. Ronde warmtewisselaars, radiateununits, 
koelers voor electro-motoren, bunkoelers, noem 
maar op. Produkten die wereldwijd gevraagd

zijn, omdat je ervan op 
NRF Thermal Engineering BV. biedt u in de eerste 
plaats betrouwbaarheid en daarnaast een goede 
service. Bel of schrijf voor nadere informatie. 
Want bij het maken van een goede keuze gaat u 
natuurlijk niet over één nacht ijs. . .

NRF ZORGT VOOR KOELING WAAR DAT NODIG IS:
Radlateur-units: Warmtewisselaars: Koelers voor electromotoren: Bunkoelers:
•  voor water, lucht, olie. gas enz. •  vry ultzetbare bundel •  verstelba- •  enkelpjjps of dubbelpjjps •  water/ •  20 jaar ervaring •  lange levens-
•  alle gewenste afïnetingen •  solide re voeten •  in platen gerolde p()pen lucht of lucht/lucht •  geheel op maat duur •  compacte inbouw •  grote 
constructie •  diverse pUp-systemen •  ook ASME, TEMA-C, Stoomwezen gemaakt •  diverse opties leverbaar vervuilingsreserve

 THERMAL ENGINEERING_____
NRF Thermal Engineering BV., Kuiperstraat 2, Postbus 307,5400 AH Uden Holland. Tel. 04132-68855. Telex: 50802 nrfte.



Ontwerpdiepgang 10,00 m
Deadweight bij ontwerpdiepgang

ca. 23.700 ton 
Aantal containers (TEU’s -  twintig voet 
equivalent units):
in ruimen 776, waarvan 60 koelcontainers, 
3 lagen op dek 668, waarvan 90 koelcontai
ners.
Totaal dus 1444 containers. Op dek kan 
gedeeltelijk nog een 4e laag met 142 lege 
containers worden geplaatst. 
Motorvermogen 12.900 kW -  (17.500 
BHP) bij 94 r.p.m.
Dienstsnelheid bij een diepgang van 10,00 
m en een vermogen van 14.875 BHP (85% 
MCR) ca. 18,0 knoop.
Bruto register tonnage ca. 24.500. 
Classificatie: Bureau Veritas, Nederlandse 
Scheepvaartinspectie, SOLAS en IMCO.

Casco
De dubbele bodem loopt van de boeg- 
schroefruimte tot het achterpiekschot. In 
de dubbele bodem is een ductkeel, waarin 
diverse leidingen en kabelbanen. Deze 
ductkeel loopt vanaf voorzijde machineka
mer tot aan de pompkamer. Ballast tanks 
bevinden zich in de scheepszij, dubbele 
bodem en pieken. Het roer is van het semi- 
balans type.
Verder heeft het schip een bulbsteven en 
een bakdek. De containergeleidingen zijn 
samengesteld uit hoekprofielen welke aan 
de bovenzijde dusdanig gevormd zijn dat 
zij een geleiding vormen voor de containers 
in de cellen.
Aan zowel stuur- als bakboordzijde bevindt 
zich een dienstgang langs de voor- en ach
terruimen welke rondom toegang geeft. Op 
het hoofddek zijn alle ruimen voorzien van 
3-breed luiken, welke niet gesteund wor
den door de containergeleidingen.
De luiken zijn geschikt voor het beladen 
met 20' en 40 ' containers en zijn van het 
waterdichte ponton-type, te manoeuvreren 
door middel van een containerhijsjuk. Het 
totaaloppervlak aan luiken bedraagt ca. 
2.900 m2.
Alle laadruimen worden geventileerd met 
toevoerfans (2,5 luchtwisselingen op het 
lege ruim per uur) en natuurlijke afvoer. 
Alle ruimen zijn (evenals de machineka
mer) beveiligd door een C 0 2 brandblus- 
systeem met een volledige flessenbatterij.

Uitrusting
De stuurmachine is van het elektrisch-hy
draulische vier ram type.
Het anker- en verhaalgerei omvat;
-  1 ankerlier (met verlengde hoofdas) met 

2 kettingstoppers en 4 verhaallieren 
waarvan 2 met verhaalkop op bakdek.

-  4 verhaallieren waarvan 2 met verhaal
kop op achterdek.

De lieren worden aangedreven door elek
trische poolomschakelbare draaistroom- 
motoren.
De verhaallieren zijn geschikt voor self- 
tensioning en op afstand te bedienen vanaf

de verschansing aan stuurboord of bak
boord. Capaciteit van de verhaallieren 10 
ton x 22,5 m/min.
Voor het behandelen van de containers 
van zowel 20 ’ als 40' lengte is een gantry- 
kraan geïnstalleerd. Deze portaalkraan 
rijdt over rails aan stuurboord- en bak
boordzijde in het gangboord en kan alle 
ruimen vóór de machinekamer bedienen. 
De gantry-kraan is van het elektrische type 
met een hijsvermogen van 45 ton boven het 
hijsjuk, hijssnelheid met vollast 30 m/min., 
sprei 9 m buiten scheepszijde.
Aan de achterzijde van de opbouw is een 
elektrisch-hydraulische enkele dekkraan 
geïnstalleerd voor het behandelen van zo
wel containers als proviandlading en reser- 
vedelen, capaciteit 36 ton, sprei 30 m.
De uitrusting omvat verder alle wettelijk 
vereiste reddingsmiddelen (2 gesloten alu
minium motorreddingboten onder davits, 3 
opblaasbare reddingvlotten enz.), 2 alumi
nium statietrappen.

Accommodatie
De accommodatie is ingericht voor kapi
tein, 8 officieren, 13 bemanningsleden en 4 
leerlingen.
Kapitein, officieren en bemanningsleden 
hebben een hut met aparte slaapkamer en 
toiletruimte. Totaal 26 personen en teza
men met loodsenhut (2 pers.), Suez be- 
manningshut (4 pers.), 2 reparatie perso- 
neeishutten (3 pers. elk), en hospitaal (2 
bedden) bedraagt het aantal slaapplaat
sen: 40. De accommodatie omvat verder 2 
rooksalons, 2 messrooms, duty mess, 
kombuis, wasserij, radiohut, 2 kantoren, 
apotheek en een havenkantoor.
Een permanent stalen zwembad bevindt 
zich in de accommodatie in combinatie met 
de sportkamer (lido).
De uitvoering en inrichting van de accom
modatie zijn gebaseerd op de Giessen- 
noord standaard waarbij o.a. gebruik is 
gemaakt van zelfgebouwde prefabricated 
sanitaire units, behorende tot de Giessen- 
noord standaard-uitrusting.
De accommodatie voldoet aan de IMCO- 
aanbevelingen voor brandbeveiliging, 
waarbij veel onbrandbare materialen zijn 
toegepast. Tevens is in verband met de 
geluidseisen, welke overeenkomen met 
de aanbevelingen van de Nederlandse 
Scheepvaartinspectie, veel aandacht be
steed aan flexibele opstellingen, toepas
singen van zwevende vloeren en een goe
de isolatie in de accommodatie. De gehele 
accommodatie is air-conditioned (incl. MK 
controlekamer) met mechanische ventila
tie voor kombuis, sanitaire ruimten etc. De 
airconditioning installatie bestaat uit twee 
units en is van het zgn. duoduct type.

De proviandkoel- en vriesruimte met een 
totale inhoud van ca. 95 m3 is onderver
deeld in 4 ruimten, waarbij de minimum 
temperaturen variëren van -20°C /+5°C . 
Een elektrische personen/dienstlift voor 7

personen of 525 kg bevindt zich tussen het 
1ste tussendek in machinekamer en stuur
huis met stopplaatsen op alle tussengele- 
gen dekken.

Elektrische en nautische 
uitrusting
De elektrische installatie is 3 x 440 Volt bij 
60 Herz.
Het hoofdschakelbord en de machineka- 
merlessenaar bevinden zich in de geheel 
geïsoleerde machine-controlekamer. De
ze lessenaar is evenals de bruglessenaar 
in het stuurhuis zo economisch mogelijk 
ingedeeld in nauw overleg tussen rederij en 
werf.
Het noodschakelbord bevindt zich in de 
noodgeneratorkamer, De nautische uitrus
ting omvat het radiostation, 4 marifoons, 
radiorichtingzoeker, Satelliet navigatie, 
Satelliet communicatie, 2 radars, echo
lood, Decca Navigator, twee gyrokompas 
installaties, automatische piloot, adaptieve 
stuurautomaat, roerstandaanwijsinstalla- 
tie, magneetkompas, snelheidslog, weer
kaartenschrijver, diepgangs- en trimmeter, 
windmeetsysteem.

Machinekamerinstallatie
De voortstuwing geschiedt door een Schel- 
de-Sulzer, 2-takt, 5 cilinder, enkelwerken- 
de, scheepsdieselmotor van het type 5 
RLB 90, maximum continu vermogen 
14.000 kW bij 94 toeren. De hoofdmotor 
installatie is ontworpen voor het gebruik 
van zware olie onder alle omstandigheden. 
Voor de stroomopwekking zijn geïnstal
leerd twee diesel-generatorsets van 1500 
kW bij 720 toeren, een diesel-generatorset 
van 700 kW bij 720 toeren, een asgenerator 
van 1300 kW in een hoofdmotor snelheids- 
range van 94 tot 70 toeren en met geredu
ceerd vermogen tot 55 toeren, en een 
nooddiesel-generatorset van 160 kW bij 
1800 toeren,
Stoomvoorziening geschiedt door een olie- 
gestookte ketel voor gebruik inde  haven en 
een uitlaatgassenketel voor zeebedrijf. De 
machinekamer-installatie is ontworpen 
voor onbemande vaart, wat onder meer 
inhoudt dat de hoofdmotor vanaf de brug 
bediend kan worden en dat essentiële alar
men worden doorgemeld naar de brug.
Er is ook een brandmeldinstallatie voor de 
machinekamer. De alarminstallatie is van 
het C.S.I. Alphaprom'-type wat inhoudt dat 
de alarmen zichtbaar gemaakt worden op 
T.V. monitors, waarop voor een aantal 
alarmpunten ook de momentele waarde 
weergegeven wordt.
Een boegschroef- en een hekschroefin- 
stallatie zijn geïnstalleerd met een stuw
kracht van elk ca. 14,5 ton; de schroeven 
hebben bladen met een verstelbare spoed 
en worden aangedreven door 900 kW elek
tromotoren, welke zijn aangesloten op een 
spanning van 6.000 Volt, die verkregen 
wordt door middel van een transformator 
vanaf het boordnet van 440 Volt.



De CASSA moet weer eens rinkelen in maritiem Nederland

door: R o land  K o rte n ho rs t en  Jan D oordu in*

Op 13 oktober 1983 werd door het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'William 
Froude' een Workshop/Symposium geor
ganiseerd met als thema 'De computer 
voor Maritiem Nederland; Wat doen we 
ermee?'
Uitgangspunt voor de opzet van deze dag 
was het besef, dat nog nooit werkelijk gede
finieerd is wat de Nederlandse Maritieme 
Industrie voor behoeften en mogelijkheden 
heeft met betrekking tot het computerge
bruik.
De invoering van de computer in de Neder
landse maritieme industrie wordt voor een 
groot deel gestuurd vanuit achtergronden, 
waar duidelijke belangen achter schuil
gaan. Hierdoor wordt vaak iets opgezet dat 
minder gebruiker-gericht is en meer doel- 
belang-gericht. Zo dit de ontwikkeling niet 
vertraagt, leidt het in ieder geval tot een 
ontwikkeling via desillusionerende omwe
gen.
In hun opzet wilden de organisatoren van 
het symposium de aanpak dan ook radicaal 
omdraaien: Niet de computerdeskundigen 
werden aan het woord gelaten, om te ver
tellen hoe de Nederlandse maritieme in
dustrie er door computergebruik weer bo
venop komt, maar zij die de computer uit
eindelijk moeten gebruiken en er winst mee 
moeten maken kwamen aan het woord. Dit 
om antwoord te krijgen op vragen als: Wat 
zijn hun ideeën, hun wensen en hun visies 
over de computer.
Het verhaal van juist deze mensen is van 
primair belang, want hun gebruik van de 
computer moet het bestaansrecht ervan 
aantonen.
De dagindeling zag erderhalve als volgt uit: 
In de ochtend werkten negen groepen, 
waarvan de leden afkomstig waren uit ver
schillende takken van de maritieme indus
trie, stellingen en aanbevelingen uit met 
betrekking tot het centrale thema de com
puter, wat doen we ermee?'
Dit had tot doel. zicht te krijgen op een 
aantal randvoorwaarden en sterke of juist 
zwakke punten met betrekking tot het com
putergebruik in de Nederlandse maritieme 
industrie, gezien vanuit de gebruiker.
In de middag presenteerden woordvoer
ders van de negen groepen elk hun stellin
gen en aanbevelingen, met de bedoeling 
om hiermee een discussie met het aanwe
zige publiek te doen ontstaan. Dit alles ter 
toetsing van hetgeen in de workshops be
sproken was.
Deze discussie stond onder leiding van 
professor Malotoux. Als afsluiting van deze 
dag, gaf professor Schlösser een reactie 
op dit alles in zijn slotbeschouwing. Profes
sor Schlösser is hoogleraar Hydrauliek aan

de Technische Hogeschool van Eindhoven 
en is op zijn vakgebied tot verregaande 
integratie van de computer gekomen.

De stellingen
Door de negen werkgroepen zijn de vol
gende stellingen geformuleerd:
-  Het ontwerp bevat nog teveel economi
sche risico's; simulatiemogelijkheden en 
nauwkeurigheid moeten worden opge
voerd. De computer is hierbij onontbeerlijk.
-  Marktonderzoek naar tendenzen ver
dient meer aandacht; het verplicht tot na
denken.
-  Door gebrek aan snelle en adequate 
informatie worden nog te veel onjuiste be
slissingen genomen.
-  Software ontwikkeling loopt achter bij 
hardware ontwikkeling.
-  Collectieve ontwikkeling van de soft
ware is beperkt mogelijk.
-  Het zou zinvol zijn om de besluitvorming 
tot Computerisering in een bedrijf meer te 
binden aan relevante criteria.
-  Computerisering zal de kansen van de 
Europese scheepsbouw/scheepvaart ver
groten.
-  Computerprogramma’s zijn een belang
rijk gereedschap in de maritieme industrie. 
Vakkennis gaat steeds meer de computer 
in. Vakonderwijs moet zich meer richten op 
het gebruik hiervan.
-  Voor de scheepsbouw moet in Neder
land basis-programmatuur ontwikkeld 
worden die op maatwerk kan worden toe
gesneden.
-  De maritieme sector is te conservatief 
voor snelle invoering van de computer.
-  De computer zou ons in staat moeten 
stellen om de bedrijfsresultaten in de mari
tieme sector te optimaliseren (procesbe
heersing).
-  In de opleiding Maritieme Techniek zal in 
de eerste jaren aandacht besteed moeten 
worden aan:
-  Het computergebruik (talen, stan
daardprogramma's etc.).
-  De probleemstelling Maritieme Tech
niek versus computergebruik.
In de latere jaren zal meer dan tot nu toe 
aandacht besteed moeten worden aan een 
integraal gebruik van de computer bij ont
werp, produktie en gebruik van maritieme 
objecten en systemen.
-  Bedrijven die op dit moment verregaand 
gebruik maken van de computer, inklusief 
desk-computers, blijken een voorsprong te 
hebben op hun concurrentie, op het gebied 
van slagvaardigheid en marktpositie. Sti
mulatie van CAD.-CAM-CIM is voor het 
overleven derhalve noodzakelijk.
-  Computergebruik is noodzakelijk om

mee te kunnen blijven lopen.
-  Computergebruik is gevaarlijk indien het 
accent bij onderwijs en gebruikers niet ligt 
op fysisch inzicht en creativiteit.
-  Met het oog op voorlopig beperkte stan
daardisatie in scheepsbouw wordt toepas
sing van Computer Aided Manufacturing 
beperkt.
-  In 1990-1995 moeten schepen onbe
mand kunnen varen!
-  Het computer gesteund ontwerpen is bij 
uitstek, vanwege het grote nut bij marketing 
en acquisitie, een doel in zichzelf.
-  Het computer gesteund construeren is 
geen doel in zichzelf. Doel is een hulpmid
del om het computer gestuurd produceren 
beter mogelijk te maken.
-  Specialistische computertoepassingen 
in de offshore-industrie kunnen op ruime 
schaal in de scheepvaart toegepast wor
den, vb. geautomatiseerde ballastsys- 
temen.
-  Branche gerichte software dient in geza
menlijk verband ontwikkeld te worden tot 
een kadermodel, een kapstok waaraan ie
der zijn specifieke kennis en gegevens la
ter kan aanhangen.
-  Creativiteit kan door CAD/CAM ver
dwijnen.
-  Prioriteiten bij software ontwikkeling:
-  volledig interactief scheepsvorm trans
formatie programma,
-  koppeling van de programmatuur van de 
klassificatie maatschappijen en voorschrif
ten aan het CAD/CAM systeem,
-  integratie van ontwerpmodules door een 
omhullend programma systeem,
-  economisch-technische optimalise- 
ringsprogramma’s cq. parameterstudies.

Slotbeschouwing
In zijn briljant gebrachte slotbeschouwing, 
betreurde professor Schlösser het dat er 
slechts één stelling werkelijk betrekking 
had op de mogelijkheden en onmogelijkhe
den van de computer voorde gebruiker. Dit 
was de stelling 'In 1990-1995 moeten alle 
schepen onbemand kunnen varen'.
Wat ook door de workshopdeelnemers zelf 
was geconcludeerd merkte ook prof. 
Schlösser op: Er was een sterke neiging 
om in algemeenheden te vluchten, waar 
niemand zijn vingers aan kon branden. 
Een ander belangrijk onderdeel van de kri
tiek die prof. Schlösser had op de stellin
gen, was dat vele stellingen een ondertoon

* Bestuursleden van het Scheepsbouwkundig 
Gezelschap 'William Froude', beiden studerend 
bij de Afdeling Maritieme Techniek aan de TH 
Delft.
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droegen van 'onbekend maakt onbemind'. 
Dit kwam bijvoorbeeld naar voren in de 
stelling 'computergebruik is gevaarlijk in
dien het accent niet ligt op fysisch inzicht en 
creativiteit’. Hierover zei professor Schlös- 
ser, dat juist fysische bekendheid een ab
solute voorwaarde is voor computerge
bruik. Het is een eerste vereiste om tot het 
schrijven van programmatuur te komen. 
Daarnaast was een ander veel gehoord 
geluid vanuit de workshops dat men bang 
was dat door computergebruik de creativi
teit bij het ontwerpen zou verdwijnen. Dit 
werd door Schlösser fel bestreden: De 
computer als hulpmiddel bij het doorreke
nen van wijzigingen in de constructie en het 
ontwerp, bevrijdt de ontwerper van veel 
vermoeiend en geestdodend rekenwerk en 
schept meer ruimte voor denkwerk van die 
ontwerper.
De ontwerper die het zonder computer 
moet stellen kan, voordat hij er ’gek’ van 
wordt, van hooguit drie a vier alternatieve 
concepten alle consequenties tot aan het 
kostenaspect toe, doorrekenen, om tot een 
definitief concept te komen.
Heeft de man wel een computer tot zijn 
beschikking dan kan hij, bij goed gebruik 
ervan, bij wijze van spreken 400 alternatie
ven volledig overzien. Hieruit kan hij dan,

wat betreft welk aspect dan ook, binnen 
vastgestelde toleranties ten opzichte van 
het (niet bestaande) optimum, zijn ontwerp 
maken.

Conclusies
Tijdens het workshop/symposium is in ie
der geval wel duidelijk geworden, dat het 
noodzakelijk is om juist die (aanstaande) 
gebruikers, die zonder computer zeker niet 
zullen overleven(l), als eersten bij het den
ken over computergebruik in de Neder
landse maritieme industrie te betrekken. 
Op deze dag is gebleken dat er een grote 
afstand bestaat tussen de maritieme be
drijven, die het gebruik moeten waarmaken 
en degenen die de computer kennen en 
presenteren.
Gebleken is dat deze dag, die juist tot doel 
had die afstand te overbruggen, door de 
gebruiker aan het woord te laten, zijn doel 
niet gemist heeft. Daartoe heeft zeker bij
gedragen, het feit dat alles zich afspeelde 
op neutraal terrein, het terrein van niet aan 
belangen gebonden Froude-studenten. 
Echter, het kan niet blijven bij één zo’n dag, 
die door vele deelnemers te kort bevonden 
werd. Er kan en moet een vervolg komen. 
Een van de dingen die professor Schlösser 
aan het eind van zijn rede zei, was dat hard

aan het werk gegaan moest worden, waar
bij velen eerst nog op de rijdende trein 
moesten zien te springen, voordat zij daar
op een plaats kunnen bemachtigen. Het 
verhaal is nog lang niet af.
’William Froude' wil graag een neutraal 
perron' beschikbaar stellen om de sprong 

te helpen maken. Daartoe is binnen het 
gezelschap een commissie CASSA (Com
puter Aided Students Save All, hebben we 
niet zelf verzonnen) opgericht, om samen 
met het bedrijfsleven een meer specifiek 
vervolg te geven aan het symposium, van
uit onze neutrale achtergrond. Een vervolg, 
dat op een toegankelijke manier wil infor
meren over computermogelijkheden in de 
maritieme techniek en dat een communica- 
tieplatform wil bieden, om juist de gebrui
kers gezamenlijk verder te laten werken 
aan een broodnodige verregaande inte
gratie van de computer in de Nederlandse 
maritieme industrie.
Wij hopen dat er animo is vanuit het be
drijfsleven voor een dergelijk project en wij 
zouden dit dan ook gaarne van U verne
men, voorzien van suggesties Uwerzijds. 
Tenslotte willen wij iedereen bedanken 
voor zijn medewerking aan het symposium 
op 13 oktober en wij hopen U terug te zien 
bij komende vervolgactiviteiten.



A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
yy TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)
Voorlopig programma van lezingen en evenementen in het seizoen 1983/1984

TECHNIEK EN INFORMATIE 
IN HET GOEDERENVERKEER
door Prof. ir. G. C. Meeuse, Hoogleraar 
transportkunde T.H. Delft 
do. 19 jan. '84 Groningen

DE OMBOUW VAN DE VOORT-
STUWINGSINSTALLATIES
VAN
DE NEDLLOYD CONTAINERSCHEPEN*
door ir. R. K. Hansen, Nedlloyd Rederij- 
diensten B.V., Rotterdam 
do. 19 jan. '84 Rotterdam

ZEEMIJNBOUW
Prof. ir. P. Th. Velzeboer 
wo. 18 jan. '84 Amsterdam 
Alg. afdelingsvergadering 
do. 19 jan. '84 Vlissingen

SEMI SUBMERSIBLES*
spreker(s) n.o.t.g.
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

EEN SYNTHESE TUSSEN MARKETING  
EN PRODUCTORGANISATIE*
door J. W. M. Rietbergen en G. van Oord, 
van Damen Shipyards Gorinchem. 
di. 20 mrt. ’84 Delft voor de afdeling Rot
terdam

JAARDINER
za. 24 mrt. '84 Rotterdam

Onderwerp en spreker n .o .tg .
do. 15 mrt. Vlissingen 
wo. 11 apr. Amsterdam 
di. 17 apr. Groningen

SNELLE KUSTREDDINGBOOT VOOR 
DE KZHMRS*
spreker n.o.t.g.
do. 26 apr. '84 Rotterdam

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

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

NB

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

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

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

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

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

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

Verenigingsnleuws 

In Memoriam

W. Speksnijder
Op 8 november j.l. overleed op 74-jarige 
leeftijd de heer W. Speksnijder, oud-chef 
Tekenkamer bij Van der Giessen-De 
Noord N V. te Krimpen a/d IJssel. De heer 
Speksnijder was ruim 35 jaar lid van onze 
vereniging,

Ing. D. Volmer
Op 17 december 1983 overleed op de leef
tijd van bijna 85 jaar de heer ing. D. Volmer 
te Bussum. De heer Volmer werd als 
Scheepsbouwkundige bij de KNSM in 
1927 lid van onze vereniging. Met zijn 56- 
jarig lidmaatschap behoorde hij tot de oud
ste leden van onze vereniging.

D. L. H. Smit
Op 18 december 1983 overleed op 64- 
jarige leeftijd te Kinderdijk, de heer D. L. H. 
Smit, oud-president van de Raad van Be

stuur van 1HC Inter N.V.. De heer Smit was 
officier in de orde van Oranje Nassau; hij 
was 35 jaar lid van onze vereniging.

Nieuwe donateur

Met ingang van 1 januari 1984 is als begun
stiger tot onze vereniging toegetreden het 
Havenschap Delfzijl, Noordersingel 1, 
Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl, tel.: 
05960-14966. Directieleden van het Ha
venschap zijn Ch. C. van Elderen, Direc
teur en R. K. Mast, Havenmeester.

Personalia

Ir. G. C. N. Eikelboom
Op 28 november 1983 behaalde ons junior- 
lid G. C. N, Eikelboom het diploma van 
scheepsbouwkundig ingenieur bij de afde
ling der Maritieme Techniek aan de TH te 
Delft.
Wij wensen hem daarmee van harte geluk 
en heten hem welkom als gewoon lid.

Directeur Nedlloyd Rederljdiensten
Mr. G. H. O. van Maanen, voorheen direc
teur Centrale Personeelszaken van de 
Nedlloyd Groep, is met ingang van 1 no
vember 1983 benoemd tot directeur van 
Nedlloyd Rederijdiensten.

Ing. A. P. Koomen
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van Schottel Nederland B.V. werd de direc
teur ing. A. P. Koomen, benoemd tot Offi
cier in de Orde van Oranje Nassau.
Het bedrijfsjubiieum werd gevierd op 9 de
cember 1983 in Scheveningen, waar het 
patrouillevaartuig RP.16 werd gedoopt met 
de naam 'Carel Polak' en overgedragen 
aan de Minister van Justitie.

Directie A. M. W.
Met ingang van november 1983 zijn de 
heren A. Theuns en F. M. Schuengel als 
directeur van de BV Handels- en Adviesbu
reau voor Aandrijftechniek Machines en 
Werktuigen A. M. W, te Hendrik-ldo-Am- 
bacht aangesteld.



PROBLEEMLOOS 
LASSEN-

Smitweld heeft predes die elek
troden en toevoegmaterialen die het 
meest geschikt zijn voor üw werk. 
Ga maar na: we maken bijvoorbeeld 
meer dan 80 verschillende elektroden. 
Allemaal grondig getest en zeer con
stant in gedrag.

En mocht u toch een keer voor 
een probleem staan, dan adviseren 
wij u graag. Want dank zij gedegen 
research en rijke ervaring DÜjken we 
steeds weer in staat een oplossing te 
vinden.

Smitweld dus. Niet alleen als 
het gaat om de juiste elektroden, 
poeders of draad. Ook op het gebied 
van apparatuur kunnen wij u uitste
kend van dienst zijn.

SMITWELD

Het vak vooruit.
Smitweld bv, Postbus 253,6500 AG Nijmegen. Tel. 080 - 522911.



W ich ita

Koppelingen en Remmen Momenten tot 2000 k Nm

In vele bouwmodellen voor besturing in de Aandrijftechniek. 

SCHEEPSAANDRIJVINGEN
-  Schakelkoppelingen eventueel met torsie-elastische koppeling,
-  Schroefasremmen.
-  P.T.O. voor hulpmachine aandrijvingen.

LIERAANDRIJVINGEN
-  Schakelkoppelingen in gecombineerde installaties.
-  Slipremmen voor gecontroleerde kabeluitloop.
-  Houdremmen, ook veerbelast en luchtdruk vrijgeschakeld.

W ich ita

WICHITA COMPANY LTD., 
Mon Plaisir 102,
Tel.: (01608) 32200 
4879 AM Etten-Leur Holland

M A C H I N E F A B R I E K

SAEDT B.V.
Octaanweg 9-11 (Hemhavens)
1041 AM Amsterdam 
Telefoon 020 - 11 83 95

REPARATIE VAN POMPEN
voor SCHEEPVAART en INDUSTRIE.
DRAAI-, FREES-, KOTTER- 
EN SLIJPWERK
ARGON-ARC LASWERK

Alleenvertegenwoordiging van: "SCHERMULY” Distress Signals and line-throwing equipment. 
MCMURDO automatische reddingboei lichten en noodsignalen.
Automatisch opblaasbare reddingviotten. Lloyds en NSI-keur, internationaal survey-station met 
Lloyds/NSI/U.S.C.G./S.B.G./N.K. en R.I.NA. eert.



Beide heren zijn reeds vele jaren voor A. M. 
W. werkzaam, in de laatste periode in de 
functie van procuratiehouder.
De heer A. S. N. den Haan is als directeur 
afgetreden.

Directie Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij B.V.
Drs. A. N. de Bruin is met ingang van 16 
november j.l. benoemd tot directeur van de 
Rotterdamse Droogdok Mij. B.V. De direc
tie, die wordt voorgezeten door ir. W. den 
Duik, bestaat voorts uit ir. P. R. Eijsker. De 
RDM werd op 7 april 1983 losgemaakt uit 
het RSV-concern. Het bedrijf biedt 1550 
mensen werk en houdt zich bezig met de 
bouw en reparatie van onderzeeboten, met 
werktuigbouw en apparatenbouw.

Tewaterlating

Umeazee
Op 7 december 1983 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip 'UMEAZEE', 
bouwnummer 355 van de B.V. Scheeps
werf Waterhuizen J. Pattje te Waterhuizen, 
bestemd voor Noordlijn B.V. te Emmen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 86,81 m.; 
breedte 11,30 m. en holte 6,00 m.
In dit schip worden geïnstalleerd een MWM 
hoofdmotor, type TBD 444 met een vermo
gen van 1360 pk bij 750 omw/min en 2 
MWM hulpmotoren, type TD 232-V8 met 
een vermogen van 380 pk bij 1500 
omw/min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voorde klasse: 13/3 E 
Cargoship Deep Sea Heavy cargo.

Technische informatie

Nieuwe MCE brochure
In deze brochure wordt een duidelijk over
zicht gegeven van MCE's veelzijdige activi
teiten. Deze activiteiten bestaan voorna
melijk uit:
-  trouble-shooting en schade-analyses,
-  lasproblematiek,
-  roestvast staal technologie,
-  geven van materiaal-adviezen,
-  praktijkgerichte laboratorium onderzoe
ken,
-  technische kwaliteitszorg, (opstellen 
lasspecificaties, verrichten kwaliteitscon
troles, enz.),
-  uitvoeren van inventarisatie- en haal
baarheidsonderzoeken.

Op dit moment is MCE b.v. bezig met een 
inventariserend onderzoek naar de toe
passingsmogelijkheden op middellange 
termijn van technisch keramiek (high tech 
ceramics) in opdracht van het Ministerie 
van Economische Zaken.
De werkzaamheden vinden voor een groot 
aantal bedrijven plaats, zowel in het bin
nen- als buitenland.

De brochure is met name bedoeld voor die 
personen, die geïnteresseerd zijn in de 
mogelijkheden van een onafhankelijk 
raadgevend ingenieursbureau, gespeciali
seerd op het gebied van materiaaltechno
logie, corrosiepreventie en daaraan gere
lateerde economische aspecten. Geïnte
resseerden kunnen de (gratis) brochure 
aanvragen bij: MCE, Postbus 296, 2300 
AG Leiden, tel. 071 - 14 45 41.

Automatische Haion 1301 
brandblusinstallaties
Bij de Arbeidsinspectie van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 
een nieuw publikatieblad verschenen on
der de titel ’Veiligheid in ruimten bewaakt 
door automatische Halon 1301 brandblus
installaties'.
De overheid schrijft met het oog op brand
preventie een aantal maatregelen voor. 
Deze maatregelen zijn -  in volgorde van 
belangrijkheid -  gericht op het voorkomen 
en beperken van brand, ongevallen bij 
brand en schade bij brand. In de preventie
ve en repressieve brandbestrijding vinden 
door de toename van het aantal branden 
voortdurend ontwikkelingen plaats. Deze 
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat 
steeds vaker automatische brandblusin
stallaties worden toegepast. Hierbij is wa
ter als blusmiddel soms ongeschikt of on
gewenst, zodat men de voorkeur geeft aan 
andere blusstoffen, zoals Halon 1301 
(Broomtrifluormethaan).
Het in werking treden van een blusinstalla
tie met Halon 1301 kan in bijzondere om
standigheden leiden tot gevaar voor de 
gezondheid van mensen die in de betrok
ken ruimte verblijven. Dit gevaar voor de 
gezondheid wordt veroorzaakt door de 
schadelijke ontledings- en verbrandings- 
produkten, die bij verhitting en verbranding 
van Halon 1301 ontstaan. Vooral de con
centratie van deze ontledingsprodukten en 
de verblijftijd in de betrokken ruimte zijn in 
dit verband bepalend.
Om deze gevaren te voorkomen worden in 
het publikatieblad onder meer aanwijzin
gen gegeven die betrekking hebben op de 
snelheid van inwerkingtreding van de in
stallatie, de waarschuwing van personen 
die in de ruimte verblijven en op de uitgan
gen van de ruimte(n).
Het blad kan schriftelijk worden aange
vraagd-onder vermelding van 'P 157’ - b i j  
het directoraat-generaal van de Arbeid, 
Postbus 69, 2270 MA Voorburg. De prijs 
bedraagt ƒ 7,— .

Underwater robot for 
offshore activities
The prototype of an underwater robot to be 
used in offshore oi! activities is now being 
tested in the sea offshore Bergen. It has 
been developed and produced by Norwe- 
gian and West German concerns, who plan 
to start marketing the robot internationally 
in 1984.

The robot is a form of working platform and 
it will be used by divers who carry out 
inspection, maintenance and repair work 
on oil and gasinstallations. It is planned that 
on the long term it will be equipped with 
manipulators so that it can work at depths 
down to 600 m without divers onboard. 
The robot has been called a swimming tool 
box'. It weighs around 6 tons and measures 
3.5 m in length, 2 m in breadth and 1.7 m in 
height. It is equipped with a TV system, 
winch and a wide range of other equipment, 
as well as a large claw’ enabling it to grip 
the installation at the location where the 
work is to be carried out.
The steering system was developed by the 
Norwegian firm Teleplan A/S in coopera
tion with AEG in West Germany.
It is estimated that the price of the robot will 
be around 1.3 million USD, but it will prob
ably be possible to lease the unit.

Diversen

B&W Benelux verhuisd
De fusie tussen M.A.N. Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg A.G. en B&W Diesel 
A/S Kopenhagen, heeft geleid tot een we
reldwijde samenvoeging van activiteiten 
en verkooporganisaties.

Voor de Benelux worden alle activiteiten 
voor M.A.N.- en B&W-Dieselmotoren (ver
koop motoren en onderdelen alsmede ser
vice) gevoerd door Rollo B.V., Divisie: 
M.A.N.-B&W Diesel, Alexanderstraat 10, 
2514 JL Den Haag, Postbus 275, 2501 CG 
Den Haag, telefoon: 070 -  469711.

De Nederlandse koopvaardijvloot
De Nederlandse koopvaardijvloot telt mo
menteel 1287 schepen en dat is vrijwel 
evenveel als in 1928. Opvallend is echter 
dat de gross tonnage (gt) nu 4,939 miljoen 
bedraagt en in 1928 slechts ongeveer de 
helft: 2,809 mln gt. Volgens het Lloyd's 
Register of Shipping Statistical Tables 
1983, waaraan deze gegevens werden 
ontleend, telde de Nederlandse vloot in 
1959 de meeste schepen, 1950 van totaal 
4,743 mln gt.
De grootste inhoud werd bereikt in 1976; 
1325 schepen waren toen samen goed 
voor 5,919 mln gt.

De Nederlandse vloot is volgens gegevens 
van Lloyd's zeer evenwichtig in leeftijdsop
bouw. Van de 1287 schepen eind juni 1983 
zijn er 322 niet ouder dan vier jaar. Vijf tot 
negen jaar oud zijn 356 schepen, Tien tot 
veertien jaar zijn er 179. Het restant van 
192 schepen is ouder dan 20 jaar.
Onder Nederlandse vlag voeren eind juni 
dit jaar onder meer 13 volcontainersche- 
pen, 64 olietankers, 8 gastankers, 17 che- 
micaliëntankers, 29 bulkcarriers en 282 ge- 
neral cargo schepen.
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Franse scheepsbouwsteun
De Franse regering heeft 725 miljoen frank 
(ongeveer 267 miljoen gulden) uitgetrok
ken om het scheepsbouwconcern Chan- 
tiers du Nord et de la Méditerranée (CNM) 
voor de ondergang te behoeden. Zonder 
overheidshulp had CNM, voor een groot 
deel behorend bij het conglomeraat Em- 
pain-Schneider, zijn faillissement moeten 
aanvragen.
CNM heeft werven bij Toulon, La Ciotat en 
Duinkerken en biedt werk aan twaalfdui
zend mensen. Het is een van de twee grote 
concerns waarin de scheepsbouw in 
Frankrijk is ondergebracht.
Het besluit om de scheepsbouwactiviteiten 
te laten verrichten door twee grote onder
nemingen is onderdeel van een al eerder 
opgesteld regeringsplan om deze tak van 
industrie te herstructureren. In oktober zag 
de regering zich genoodzaakt 650 miljoen 
frank (239 miljoen gulden) in de scheeps
bouw te steken.

E.D. 8-12-'83

Production figures from the 
Continental shelf
The total production of oil and gas from the 
Norwegian Continental shelf in the first 
three quarters of 1983 reached about 39,5 
million tons oil equivalents (toe). The pro
duction in the same period of 1982 was 
about 36 million toe.

Oil production accounted for 22.4 million 
toe while gas sales reached 17.1 million 
toe. The increase in oil production has been 
more than 23% since 1982 but gas sales 
show a decline of about 4%.

Technl-show '84
Van 19 tot en met 24 maart 1984 zal in het 
Jaarbeurscomplex te Utrecht de grote vak- 
manifestatie voor de metaal- en aanver
wante industrieën TECHNI-SHOW ’84 
worden gehouden.
Voor de deelneming aan dit tweejaarlijkse 
evenement bestaat grote belangstelling. 
Op dit moment -  hebben zich reeds 200 
exposanten aangemeld, die ruim 15.000 
m2 expositieruimte zullen bezetten. Ver
wacht wordt, dat in totaal ruim 300 onder
nemingen op een netto expositieopper- 
vlakte van circa 20.000 m2 aan de beurs 
zullen deelnemen.

Op de Techni-Show '84 kan men kennisne
men van de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van gereedschapswerktuigen, 
machinegereedschappen, werkplaat
stechnieken, micro-elektronika in produk- 
tieprocessen enz. Nieuw op de komende 
beurs zal zijn een speciale sector flexibele 
automatisering/industriële robots. 
Gelijktijdig met de Techni-Show '84 wordt 
in het Jaarbeurscomplex te Utrecht de Vak
beurs Algemene Toelevering VAT Utrecht 
'84 gehouden. Deze gecombineerde mani
festatie van beide tweejaarlijkse vakbeur-

zen is al eerder een gelukkige formule ge- 
bleken.

Norwegians submit master plan for 
Barents Sea oil development
A Norwegian development plan showing 
how the Soviet Union can exploit and de
velop eventual finds of oil and gas in its 
undisputed part of the continental shelf of 
the Barents Sea, has been presented to the 
Soviet authorities in Moscow.
The plan was prepared by Norwegian Pe
troleum Consultants (NPC) at the request 
of the Soviet state company Sudoimport, 
The Russians have one month in which to 
study the plan. After that, the Norwegians 
hope that the Russians will decide to use 
Norwegian suppliers.
NPC was requested this April to draw up a 
master plan, following lengthy negotiations 
with Sudoimport, and in competition with 
other western companies. The plan was to 
be ready within the course of six months. 
NPC states that the talks with the Russians 
ran smoothly.
This summer seven Norwegian firms en
gaged offshore decided to establish a spe
cial concern, Boconor A/S (Barents Sea 
Office Consortium Norway). The seven 
firms are: the Aker Group, Det norske Veri
tas, GECO (seismic investigations), 
Kongsberg V&penfabrikk, the Kvaerner 
group, Norwegian Contractors and NPC. 
The companies regarded developments in 
the Soviet part of the Barents Sea as so 
interesting that they wished to be in readi
ness with Norwegian offers of goods and 
services for any possible developments on 
the Soviet shelf.
The company hopes that initially GECO will 
be given seismic charting assignments on 
the Soviet shelf.
The goods and services from Norwegian 
industry cover the entire spectrum from 
seismics to concrete platforms.

The Norwegian Shipbuilding Industry
N ow ay ’s shipyards are on the verge of 
obliteration says the executive committee 
of the Nowegian Iron and Metal Workers 
Union in a recent statement. About 9 000 
shipyard workers are without work. Many 
others have been put on a shorter week. 
The committee has demanded extended 
financial support from the state and it has 
been lobbying the members of the national 
assembly, the Storting, in order to win sup
port for its claims.
The Nowegian Shipbuilders' Association 
(SBL) characterizes the developments of 
recent years as a drastic deterioration. The 
situation is regarded as so grave that the 
association fears that the ship technologi
cal environment which has been de
veloped over generations in N ow ay, is in 
danger of being lost. Substantial suppor
tive measures are therefore imperative in 
order to prevent further reductions in 1984, 
says the Association.

Since May 1982 and up to September 1983 
the number of employees engaged on new- 
buildings at SBL's member concerns sank 
to less than half -  from 7 660 to 3 480. The 
number of office staff was also reduced. 
Since 1974 the number of workers has 
been cut by 75%. From June 1982 to July 
1983 orders on the books at Nowegian 
yards went down by 50% to 177 220 gross 
tons. Unless there are a large number of 
new contracts in the immediate future, the 
Nowegian shipbuilding industry will be 
further decimated in 1984.
An investigation carried out by the N o w e 
gian Journal of Commerce and Shipping 
shows that the present state support to 
Nowegian shipyards is very moderate 
compared with what yards abroad receive. 
The journal’s investigations have revealed 
the following facts -  in brief:
-  British yards receive 15% of the contract 

value in the form of state subsidies.
-  in France, the subsidy is up to 20%, and 

French shipowners get up to 15% of the 
contract value.

-  Dutch shipowners receive upto 11,5% of 
the contract value in cash support from 
the state, as well as a 12% tax deduction.

-  the Italians subsidize most. State sup
port to the yards constitutes up to 28% of 
the contract value, and Italian shipown
ers are paid sixmonthly subsidies cor
responding to 2.75% of the contract price 
for as much as 12 years.

In N ow ay, state support to the shipbuilders 
has been cut since 1981. At that time the 
subsidies were 132 million USD in total. In 
1982 they aggregated 126 million USD and 
in 1983 97.3 million USD, while in the fiscal 
budget for 1984 the government has pro
posed subsidies of 80 million USD. The 
amounts proposed for next year’s budget 
are moreover only deferred payments from 
previous years.
Regarding export contracts, N ow ay can, 
in likeness to other countries, offer export 
finance arrangements like or approximate
ly like those permitted under the OECD 
regulations. This normally involves 80% 
credit over a maximum of 8Vz years at a 
minimum 8% interest rate. This is the nor
mal OECD credit for newbuildings and con
versions of ships above 100 gross tons. 
Consequently, it is primarily in the building 
of Nowegian ships that N ow egian yards 
are at such a disadvantage compared with 
other countries. When one considers that 
N ow ay has also for generations been one 
of the world's leading shipping nations, with 
a merchant fleet among the world’s most 
modern and with the youngest’ average 
age for its ships, it is easier to understand 
how the enormous subsidies given to this 
branch by richer countries create problems 
for the N ow egian shipbuilding industry.

Nordic Shipping Companies oppose 
shipbuilding subsidies
The governments of the Nordic countries
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must work at an international level to end 
subsidization within the world shipbuilding 
industry and to prevent the building of ships 
that add to a continuing surplus of tonnage 
on the freight markets.
This statement came from the Nordic 
association of shipowners in a joint com
munication to their governments following 
a meeting in Helsinki. The communication 
states that a competitive and viable ship
ping industry is important to the economies 
of the Nordic countries. It provides not only 
jobs and income, but involves assignments 
for a considerable number of concerns 
which sell goods and services to the ship
ping companies.

The companies assert that the govern
ments must actively contribute towards 
promoting international competitive ability 
for shipping, as well as creating opportuni
ties to compete for contracts. The com
munication cites five sectors as being parti
cularly important, these are:
-  measures to increase productivity. This 

requires modern manning rules, better 
training, and more emphasis on re
search and development

-  anti-flag discrimination and anti-pro- 
tectionist measures

-  increased access to internationalization 
to secure capital, assignments, and 
cargo

-  measures against overproduction of 
tonnage

-  tax legislation which makes it possible 
for shipping to attract capital. The 
Norwegian system of limited partnership 
companies was quoted as a particularly 
good example of this.

The general wish of the shipping associa
tions is that the Nordic countries should 
adopt an economic policy which curbs 
spiralling costs and does not weaken the 
competitive ability.

Rate improvements for bulkers 
and tankers
Despite recent rate improvements in the 
bulkcarrier and tanker markets, London 
shipbrokers Eggar Forrester maintain that 
a major upturn for shipping has yet to be 
confirmed. Renewed activity in the sale and 
purchase sector is noted but not all action 
has resulted in sales nor have prices 
moved significantly.
In the tanker sector, the newly enforced 
MARPOL convention has helped to moder
ate the gap between supply and demand. 
Moderation of the gap will continue despite 
irrecoverable losses in oil demand caused 
by a decade of higher prices.
Structural economic change resulting from 
higher oil prices will also affect the bulkcar
rier sector. The impact of change on the 
steel industry in particular will cause coal 
and iron ore to play lesser but still major 
roles in bulkcarrier markets.

Investigation of shipboard fuel 
treatment systems
Lloyd's Register of Shipping and Vokes 
Ltd. are undertaking a joint research prog
ramme, sponsored by LR, to provide an 
independent assessment of the effective
ness of shipboard fuel centrifuges and 
filtration systems in removing abrasive 
particles from residual fuel oils.
Bunker samples and samples collected at 
strategic points in the various fuel treat
ment systems of each ship will be analysed 
by Vokes Ltd. for particulate size and con
tent. Each sample will be further assessed 
by utilizing the LR fuel oil bunker analysis 
and advisory scheme (F.O.B.A.S.), invol
ving Caleb Brett Laboratories Ltd. The data 
obtained from the F.O.B.A.S. analysis will 
evaluate those factors affecting the effi
ciency of fuel treatment systems.
At their laboratories at Henley Park, Guild
ford, Vokes have a wealth of experience of 
particulate analysis from their mainstream 
filtration activities and are probably among 
the best qualified in Europe to carry out an 
investigation of this kind. The particulate 
matter will be analysed by computer-aided 
direct imaging techniques developed by 
Vokes, employing some of the most 
sophisticated analytical equipment avail
able.
Using such techniques, Vokes is able to 
characterize particles in terms of their size, 
distribution, morphology and chemistry at 
the micron level. These techniques will 
yield incontrovertible evidence of the na
ture and extent of the particulate problem in 
today’s residual fuel oils, in the form of high 
definition, high magnification photographs. 
This investigation, in which a number of 
shipowners will be co-operating with LR, 
will provide a very useful contribution to 
current research into marine fuel oils, in
cluding contaminants resulting from mod
ern refining techniques. Dr. Brian Lynch, 
market development manager of Vokes, 
comments: The only way to dispel some of 
the myths and mystery surrounding cataly
tic fines in residual fuel oils is to get down to 
some basic analytical work using direct 
imaging techniques.’

Ship Structure Symposium 1984
The Society of Naval Architects and Marine 
Engineers (SNAME) has joined with the 
Interagency Ship Structure Committee 
(SSC) in the sponsorship of an Internatio
nal Ship Structure Symposium '84 to be 
held at the Sheraton National Hotel In 
Arlington, Virginia (Metropolitan Washing
ton, DC), October 15 and 16, 1984. This 
symposium is the fourth in a series, follow
ing the 1975 Ship Structure Symposium, 
the 1978 Ship Vibration Symposium, and 
the 1981 Extreme Loads Response Sym
posium, which were also co-sponsored by 
these two organizations.
The purpose of the symposium is to bring 
together the various representatives of the

maritime community including shipowners, 
operators, builders, designers, resear
chers, government, and classification 
bodies to discuss various aspects of ship 
structures. Approximately twenty technical 
papers will comprise the program covering 
a range of topics including toad definition, 
response assessment, materials prop
erties, fabrication requirements, reliability, 
design criteria, design methods, and ser
vice performance.

Oceanology International 84
A programme detailing the title, author and 
timing of the 49 papers to be given at 
Oceanology International 84 in Brighton (6- 
9 March 1984) is now available from 
organizers Spearhead Exhibitions Ltd, 
Rowe House, 55/59 Fife Road, Kingston 
Upon Thames, KT1 1TA, Tel: 01 -549 5831, 
Telex: 928042. There are four main ses
sion headings -  Navigation and Position 
Fixing; Geophysics, Geology and 
Geotechnics; Environmental Data; and 
Hydrography and Seabed Surveys with the 
Environmental Data sessions having pap
ers grouped under the headings of User 
Emphasis, Ocean Climate, Measuring 
Systems, Wind and Remote Sensing. 
There will be poster sessions on a further 
dozen topics. Oceanology International 84 
is sponsored by the Society for Underwater 
Technology.
More than 150 companies from 9 countries 
have reserved space at Oceanology In
ternational 84.
An exhibitor demonstration tank inside the 
exhibition hall is amongst planned features 
for the show.

British Shipbuilders invest In 
crankshaft facility
Equipment installed as part of a 
£ 6,800,000 modernisation scheme at the 
Sunderland, north-east England, works of 
British Shipbuilders (Engineering and 
Technical Services) Ltd. includes the 
world’s most modern crankshafts lathe in
corporating a crank pin turning attachment 
and computerised numerical control 
(CNC).
Just over £4,000,000 has been spent on 
extending the site’s engineering section so 
that it can produce crankshaft for low- 
speed diesel engines -  the decision to in
vest in better facilities having been taken 
because of a substantial reduction in the 
number of internationally-approved 
sources of crankshafts.
The new machine room also includes a 
Craven camshaft lathe to accommodate 
crankshafts for the latest range of B en W 
engines. British Shipbuilders have concen
trated under one roof the manufacture of all 
crankshafts for the latest designs of Sulzer 
RTA and B en W MC engines so that BS 
engine builders have an assured delivery of 
these critical engine parts.
British Shipbuilders have also authorised a



£2,600,000 Investment for a new manu- 
tacturing plant at Sunderland to make en- 
gine components and spare parts, and use 
of modern machine tools with CNC Sys
tems will ensure that components are avail- 
able immediately. It is intended that BS 
(Engineering and Technical Services) will 
back-up Britparts, the company's new 
spare parts sales Organisation,

<LPS)

Cursussen, lassen van r.v.s., 
aluminium en laaggelegeerd 
constructiestaal
De (ogenschijnlijke) grillen van de roest- 
vaststaal-familie, de sterk afwijkende las- 
behandeling die aluminium vergt, en on
verwachte scheurverschijnselen na het 
lassen van laaggelegeerd constructiestaal 
hebben al in menig bedrijf tot aanzienlijke 
schadeposten geleid. Het Metaalinstituut 
TNO besteedt daarom binnenkort in afzon
derlijke, 4-daagse cursusbijeenkomsten 
aandacht aan materialenkennis, laspro- 
cessen, las- en controlevoorschriften van 
elk van de genoemde materiaalfamilies:
•  18, 19, 25, 26 januari 1984, construc

tiestaal met hoge sterkte
•  15,16, 22, 23 februari 1984, roestvast- 

staal
•  29 februari, 1, 7, 8 maart 1984, alumi

nium.

moet Curapaose werf redden
Om de Curapaose Dokmaatschappij 
(CDM) van de ondergang te redden zullen 
de Nederlandse en Antilliaanse overheid 
het bedrijf een financiële injectie geven van 
46 mln gulden. Eind vorige week werd 
daartoe een principe-akkoord bereikt, 
waarbij werd overeengekomen dat Neder
land 10,5 mln Antilliaanse guldens (ca. 
ƒ 16 mln) zal bijdragen.
Vorig jaar steunden het eilandgebied Cura- 
pao, de regering van de Nederlandse Antil
len en de Nederlandse regering het bedrijf 
al met 15 mln Antilliaanse guldens. Het 
Nederlandse geld wordt in 1984 en begin 
1985 verstrekt en komt uit een bestaand 
fonds voor ontwikkelingssamenwerking op 
de Antillen. Dit is gedeputeerde Eisden van 
het eilandgebied Curagao overeengeko
men met het kabinet voor Nederlands Antil
liaanse Zaken, dat namens minister De 
Koning (Sociale Zaken) optreedt. De 
steunoperatie, die gekoppeld is aan een 
reddingsplan voor de CDM, moet nog be
krachtigd worden door de Nederlandse re
gering en door de centrale regering van de 
Antillen, aldus een bekendmaking van het 
kabinet voor Nederlands Antilliaanse 
Zaken.

De CDM was tot vorig jaar voor een belang
rijk deel in handen van Nederlandse bedrij
ven, maar nu hebben de overheden op de 
Antillen hierin een belang van 77 pet. Bij het 
bedrijf werken 1200 mensen, maar volgens 
het reddingsplan, waarmee de vakbonden 
hebben ingestemd, moeten er honderd tot 
tweehonderd mensen afvloeien, terwijl het 
personeel dat blijft genoegen neemt met 
een loonsverlaging van 25 pet. Dit red
dingsplan is gebaseerd op een onderzoek 
door een Engels organisatiebureau. Of dit 
reddingsplan afdoende is hangt af van de 
ontwikkelingen op de scheepsreparatie- 
markt.
De 10,5 mln Antilliaanse guldens worden 
verdeeld over vijf kwartalen. Als uit een 
tussentijdse beoordeling blijkt, dat de hulp 
van gemiddeld meer dan 2 mln gulden per 
kwartaal onvoldoende is, wordt van verde
re steun afgezien. Nederland is bij die be
oordeling betrokken. Indien de situatie 
daartoe noopt, worden bovendien verdere 
saneringsmaatregelen getroffen, aldus het 
kabinet voor Nederlands Antilliaanse 
Zaken.

DS. 7-11-'83.

Studie Innovatiegericht Onderzoek 
Programma ’Technisch Keramiek’
Steeds meer voorbeelden bereiken ons uit 
andere landen, met name de Verenigde 
Staten en Japan, waaruit blijkt dat tech- 
Tistih :ih ïfc  Trëtói/è'rerêköfftéi ‘irftè-
ressante commerciële mogelijkheden 
biedt als nieuw constructiemateriaal en als 
vervanger van metaal door zijn produktver- 
beterende eigenschappen. Bekend zijn de 
hoge thermische belastbaarheid en een 
hoge slijtvastheid. Als voorbeelden van 
produkten, die met dit materiaal verbeterde 
eigenschappen verkrijgen, kunnen worden 
genoemd: verbrandingsmotoren, gasturbi
nes, warmtewisselaars en keramische 
snijmaterialen.
Gezien de interessante toekomstperspec
tieven hebben er op initiatief van de Vereni
ging FME besprekingen plaatsgevonden 
tussen belangstellenden uit de industrie, 
onderzoeksinstellingen en het ministerie 
van Economische Zaken. Dit heeft geresul
teerd in het besluit om een studie uit te laten 
voeren in hoeverre een Innovatiegericht 
Onderzoek Programma (IOP) Technisch 
Keramiek' haalbaar zou zijn.
Het doel van de studie is het leveren van 
een terreinverkenning waarbij het belang, 
de mogelijkheden en beperkingen in inhou
delijke, personele en financiële zin tot uit
drukking worden gebracht. Aan de hand 
van de resultaten kan men dan tot een 
verantwoord oordeel komen of een IOP 
’Technisch Keramiek’ tot stand dient te ko

men. Enkele voorbeelden van nu al lopen
de lOP's zijn de programma’s Biotechnolo
gie, Bouw en Hulpmiddelen Gehandi
capten.
De studie zal worden uitgevoerd door het 
raadgevend ingenieursbureau MCE, Metal 
& Corrosion Engineering, te Leiden.
In het kader van de studie zullen onder 
meer gesprekken plaats vinden met diver
se bedrijven/onderzoeksinstellingen, die 
daartoe benaderd zullen worden. Bedrij
ven die van oordeel zijn, dat ook zij bij het 
onderzoek betrokken dienen te worden, 
kunnen contact opnemen met MCE, Post
bus 296, 2300 AG Leiden, (telefoon 071- 
144541).

Maritime automatic transmission 
of teletex
The worlds' first maritime automatic trans
mission of teletex was made possible at the 
Nor-Com '83 exhibition in May in Oslo. A 
message was sent from a landbased ship 
station at the exhibition and then transfer
red to a text terminal connected to the 
public switched data network.
The transmission was made via a satellite 
in the maritime satellite system, INMAR
SAT, International Maritime Satellite 
System.
The transmission was established by call
ing through the INMARSAT system from 
the ship terminal path to a special tele- 
■ffrfOTffe Tlüfftoër C m hbt’tèb ‘tb  Iffè  frê i-
work. After this connection was established 
as a normal telephone connection, the text 
terminal could be called through the data 
network and the transmission began.
The transmission test was a part of the 
programme of the Royal Norwegian Coun
cil for Scientific and Industrial Research 
(NTNF) 'Ship Operation of the Future', part 
project 'Telematics for Ship Operation’ , 
which aims to develop a proposed strategy 
for the Norwegian Shipping Industry on 
how to utilize the forthcoming telematics ser
vices including technical and applicational 
evaluation.
The transmission test opens wide perspec
tives for developing new and advanced 
tools for administration and operation of 
ships and oil platforms in close com
munication connection between sea and 
land.
Behind the successful transmission test 
lies an effective cooperation between the 
Norwegian Telecommunications Admin
istration and various suppliers of hardware. 
The teletex project manager of A/S COM- 
PUTAS, the data-division of Det norske 
Veritas, proclaims that the new system 
represents a great opportunity for the ship
ping industry.



Eén van onze instructeurs b ij de STER: ., dat MIG lassen bespaart tienduizenden guldens!'

MIG bespaart op laskosten 
AGA bewijst ’t u graag.
MIG lassen is voordelig lassen. W ant 

met de hoge stroomsterkten van het MIG 
proces smelt u het lasmetaal véél sneller neer 
dan met elektrodelassen mogelijk is.

Resultaat: een hogere produktie  per man 
en een gemiddelde besparing van 30% op 
uw laskosten. Dat zijn al snel tiendu izenden 
guldens!

Ook indirect levert het MIG lassen v o o r
delen op. U krijgt meer flexibiliteit in uw 
planning en kortere produktietijden. Ook zorg t 
MIG vooreen goede, constante laskwalite it.
En... MIG is universeel toe te passen.

AGA rekent u graag eens voo r w at de 
besparingen in uw bedrijf kunnen zijn. Op basis

van uw eigen bedrijfsgegevens. M et een 
rekenprogram m a dat TNO speciaal hiervoor 
heeft ontw ikkeld .

M aar AGA d oe t méér. W e brengen uw 
lassers de fijne kneepjes van het MIG lassen 
bij. D aarvoor hebben we MIG lasinstructeurs 
in d ienst, u itgerust m et de m odernste  
instructiem ateria len.

K ortom : we doen er alles aan om  te be
w ijzen dat u m et MIG op laskosten bespaart.

M eer in fo r
matie?
020 -323211, 
afd. Lassen &
Snijden, tst. 234.

A G A
AGA Gas BV Postbus 3035 

1003 AA Amsterdam

MIG lassen? AGA doet er wat aan!



Bofidt kunststoffen• • •

Met Bolidt in zee gaan is varen op een 
veilig kompas.
Bolidt is een zeer oorspronkelijke (mee) 
denker bij het oplossen van problemen, die 
door conventionele materialen niet zijn op te 
lossen, technisch niet voldoen, of niet beant
woorden aan eisen die gesteld worden. 
Kunststoffen verstaan die kunst wel.

Door eigenschappen als licht van 
gewicht, snelle doorharding, ijzersterke 
hechting aan staal, hoge sterktecijfers, hoge 
slijtvastheid e.d. In samenwerking met reders 
en scheepsbouwers ontwikkelde Bolidt 
kunststoftoepassingen voor schepen.

Bolidt komt niet alleen 
met praktische oplossingen. 
De kunststofprodukten die 
voor de realisering van het 
werk nodig zijn worden 
door Bolidt ontwikkeld en 
geproduceerd. Als hel 
gewenst wordt voert Bolidt 
het werk turn-key uit.

Bolidt heeft door zijn 
jarenlange ervaring in 
research, produktie en 
applikatie van kunststoffen 
overal ter wereld erkenning 
gevonden.

Bolidt is van mening dat 
je je wel over een probleem 
moet buigen, maar nooit 
ervoor.

Dekbedekkingen/
vloerafwerkingen.

Maar dan ook in de 
ruimste zin van het woord: 
naadloos, slip- en slijtvast.

Brand-en geluidsisolerende 
vloeren die aan internatio
nale IMO normen voldoen.

Zo heeft Bolidt dek
bedekkingen voor sport- en 
zonnedekken, voor cattle- 
carriers, voor ro-ro schepen, 
betonningsvaartuigen, 
veerponten, container
schepen, tankers, offshore 
platforms, helidekken, 
marine- en loodswezen- 
vaartuigen.

Gietvultingen.
Voor scheepsmotoren, 

winches, rails, draaikransen, 
L.P.G. tanks, tandwielkasten 
en pompen.

De bij verwerking vloei
bare ondersabeling- 
compounds geven een 
maximale opvulling van de 
ruimte. Vele manuren 
worden bespaard aan 
meetwerk, het monteren 
van stalen pasvullingen, 
welke vooreen uitgelijnde 
konstruktie nodig zijn.

De Bolidt Grouting 
Compound is Lloyds goed
gekeurd en wordt o.a. 
gebruikt voor opstellingen 
van motoren.

...uw loods in de



BOLIDT KUNSTSTOFFEN ijzersterk en 
steengoed.

BOLIDT
Edisonweg 14, Alblasserdam. 
Postbus 55,2950 AB Alblasserdam. 
Telefoon: 01859-3444. Telex: 29392.

cheepsbouw en offshore.

Dekverstevigingen.
Van stalen dekken, 

renovatie van bestaande 
dekken. Waar lassen, bran
den en klinken een beper
king zijn voor het verstevigen 
van dekken, bieden de 
kunststoffen van Bolidt de 
oplossing.

Fixaties.
Schroefasuithouders, 

straalbuizen en andere zgn. 
aanhangsels moeten uiterst 
nauwkeurig uitgelijnd 
worden aangebracht.

De kosten voor de uit
gelijnde konstruktie worden 
met Bolidt kunststoffen 
laaggehouden.

Verwarmde
dekafwerkingen.

Hierbij wordt een ener- 
gie-arm verwarmingssys- 
teem inde Bolidtdek- 
afwerking opgenomen.

Kunststofspanten.
De tijd dat kunststof/ 

polyester schepen alleen in 
de jachtbouw voorkwamen 
is voorbij. De evolutie in de 
scheepsbouw en in de

kunststoffen industrie is zo 
ver gekomen dat mijnen
jagers, trawlers, snelle 
werkschepen etc. ook van 
kunststof worden gemaakt,

Scheepsplamuren.
Voor het „spiegelglad" 

afwerken van stalen- en 
kunststof scheepshuiden.

Bekledingen.
Bolidt heeft anti-korro- 

sieve coatingsystemen 
voor bijvoorbeeld ballast- 
trimtanks. Tanks voor wijn, 
bier, konsumptiewater e.d. 
worden bekleed met Coating, 

Smaakvrij, uiteraard met 
certificaat „smaak- en rpuk- 
afgifte vrij” .

Ontdreunings-
compounds.

Voor het ontdreunen van 
de scheepsplaat t.p.v. de 
schroef in de machinekamer.

Bolidt Cable Sure.
Voor het koud aangieten 

van sockets aan staalkabels.

U kunt deze items zien ais de „top tien” 
van Bolidt. De brochure „Bolidt Kunststoffen... 
Uw loods in Scheepsbouw en offshore” 
verschaft u nog veel meer informatie.
Vraagt deze aan!



MARTIN 
DECKER
cä*

LOOK TO THE WORLD LEADER 
IN INSTRUMENTATION

Martin-Decker: we make instrumentation for 
petroleum and related industries. We make it 
so well and with such integrity, we’re recogni
zed as a world leader.

Since 1927, we've pioneered ideas to answer 
the challenges of each decade. We’ve turned 
those ideas into practical hardware for the 
man in the oil patch and the front office.

Martin-Decker offers you a comprehensive line 
of instruments and systems -  all designed for 
hostile environments and rugged applications -  
at a cost effectiveness you’ll find advanta
geous.

We also maintain international distribution and 
service facilities. Everything we build is backed 
by expert service technicians on call around 
the clock and around the world.

Martin-Decker: we make instruments to meet 
your needs. If you don’t find it in the catalog, 
call us. We've always got something in the 
works. Or, we can custom design for your par
ticular application.

For more than fifty years we’ve led the way... 
we intend to lead the way for the next fifty 
also. When you think oilfield instrumentation, 
think Martin-Decker.

A
COOPER
INDUSTRIES

For more information 
contact Martin-Decker

MARTIN DECKER B.V.
Petroleum and Exploration Equipment Group

Industriepark 27b. P.O.Box 89.
2420 AB Nieuwkoop. The Netherlands 

Phone (1725)- 9217 Telex: 39530 Mdeck m



WORLDWIDE DELIVERIES UNDER OWN 
POWER OR UNDER TOW 
NEW BUILDING SUPERVISION 
M ANAGEM ENT OF SPECIALISED SHIPS 
CONSULTANCY

ADDRESS: AMSTERDAM SHIP DELIVERY BV 

566 HERENGRACHT 

P.O. BOX 15096 

AMSTERDAM, NETHERLANDS 

Telephone 020-241973 

Telex 10066 ASHIPNL



EEKELSHERM AN G. I t T I I I T J  S.V.

ELECTROTECHNISCH INSTALLATIE- EN HANDELSBUREAU

Voor a lle  zekerheid !!..

MONTAGEHAL TE HOOGEZAND -  1983

Een druk op de knop,
Het omdraaien van een schakelaar,

-  EEN SCHIP VAART UIT..!!
-  EEN PRODUKTIEGANG ZET ZICH IN

BEWEGING...!!

Schepen en bedrijven kunnen het niet stellen zonder een gedegen 
kloppend hart van elektrische en elektronische komponenten.

Een kunsthartdat alles regelt, bewaakten bijstuurt, storingen meldt en 
desnoods zelf gaat stilstaan om rampen te voorkomen.
Een staaltje van technisch meesterschap?

Scheepsinstallaties 
Industrie installaties 
Proces-automatisering 
Meet- en Regeltechniek 
Vermogens-Elektronika 
Frequentie-omzetters 
Panelen- en apparatenbouw 
Alarm- en Bewakingsinst. 
Reparatie- en onderhoud 
Ontwerp-ad vies-calcu laties 
Installatiematerialen

Ach, wanneer je al zo'n zeventig jaar kant- en klare elektrische en 
elektronische oplossingen levert voor scheepvaart en industrie, mag 
je verwachten uitgeslapen te werk te gaan!

EN DAT DOEN ZE,
DE SPECIALISTEN VAN:

Reparatie -  Delfzijl
Seendweg 2/9936 GA Farmsum 
Telefoon: 05960-12046

Bedrijf:
Postbus 4 - 9600 AA Hoogezand 
Mag. adres: Hoofdstraat 97 
Telefoon 05980-95888*
Telex 53156 
Telegramadres:
Eekels Hoogezand 
Handelsregister 9166 Veendam



Postbus 684 
3000 AR ROTTERDAM 
Nieuwe Binnenweg 137 
Tel. 010-36.48.77*
Telex 23424 mdb nl

IEDER Z N VAK. 
WIJ SMEREN.
Het zijn de smeerpunten waar het om draait!
Smeren. Dat moet nu eenmaal overal gebeuren waar 
lineaire of roterende bewegingen plaatsvinden. De manier 
waarop vertoont echter variaties. Vandaag-de-dag topen 
er in bedrijven nog mensen met de hand te smeren.
Alsof de tijd heeft stilgestaan. Het resultaat: er wordt rijkelijk 
met olie en vet gewerkt wat verspilling oplevert en moeilijk 
bereikbare smeerpunten worden maar helemaal overge
slagen. Eerlijk gezegd wel wat onpraktisch wanneer u onze 
smeersystemen kent.

Ondoelmatige smering heeft tot gevolg:
•  Hoog energieverbruik door onnodig hoge 

wrijvingsverliezen.
•  Hoge manuurkosten door een ondoelmatige organisatie 

van de smeerdienst.
•  Te hoge smeermiddelkosten door een foutieve 

smeermiddelkeuze.
•  Verliezen ten gevolge van reparaties.

Verliezen ten gevolge van stopperiodes.

/Kostenbesparing!
g _Wist u_dat jn-Nederland ca. 1 miljard gulden per jaar verloren 

~  " gaat door onjuiste smering en verkeerde smeermethoden? 
Raadpleeg/Jaarom eens vrijblijvend deskundige 

/  (smeer) saecialisten! 
r r  'M.D.B. Smeertechniek b.v. biedt u door haar specialisatie 

een gev^eldig leveringsprogramma dat is afgestemd op 
dustrietak, inclusief de scheepvaart.

Aatóel daarom niet uw smeertechnische problemen 
J  '  ‘ /(kJfein of groot) vrijblijvend aan ons kenbaar te maken.

J / / / / ’  iedere

M.D.B. SMEERTECHNIEK

UW ENERGIEBEWUSTE PARTNER 
BIJ SMEERPROBLEMEN

adviezen - begrotingen - montages - reparaties - 24-uur service



Rosemount Benelux is onderdeel van een wereldwijde 
organisatie die sinds 1956 haar sporen verdiend heeft in 
de dynamische omgeving van lucht- en ruimtevaart. Toe
passingen van Rosemount ruimtevaart technologiën in 
de industrie hebben een blijvend stempel gedrukt op de 
ontwikkelingen in de hedendaagse procesindustrie. In 
1967 ontwikkelde Rosemount de capacitieve druksen- 
sor en opende daarmee nieuwe wegen binnen de instru- 
mentatiewereld, op dit moment beschikt Rosemount 
over één der modernste research laboratoria op het ge
bied van sensortechnieken.
Een complete iijn procesinstrumentatie is het resultaat. 
Naast druk- en temperatuurmeting is Rosemount aktief 
op het gebied van analytische meetapparatuur en iso
topen meettechnieken.

Bij al deze "field" apparatuur horen systemen en ook in 
systemen loopt Rosemount voorop. Haar eerste dioge- 
nessysteem betekende in 1973 een doorbraak in de

A

regeltechniek, maar ook het huidige VDS 25 systeem 
behoort tot de modernste en meest geavanceerde "con- 
trolroom" systemen

Kortom Rosemount is een totaal concept als het gaat om 
procesinstrumentatie Niet voor niets noemen zij zich 
instrumentatie specialisten bij uitstek. Voor uitgebreide 
documentatie:

Rosemount Benelux
Instrumentatie specialisten
's-Gravelandseweg 388 Colonel Bourgstraat. 103
3125 BK Schiedam B-1040 Brussel
Postbus 196. 3100 AD Schiedam Telefoon 02-7339755
Tel 010-373122. Telex 25161 Telex 64310



N O R W IN C H
HYDRAULISCHE LIEREN

TENFJO RD
HYDRAULISCHE STUURMACHINES

AFA
PNEUMATISCHE EN MECHANISCHE 
AFSTANDBEDIENINGEN

SERVICE EN REPARATIE AAN 
HYDRAULISCHE SYSTEMEN

L
\ <ÖJA

S C H I E D A M  B V.

te le foon  010 - 26  62  44 -  26 12 27 
O ve rsch ieses traa t 28 
3112 HG S ch iedam  
te lex 24186

•  ankerlieren •  ankerslipdraad- 
lieren •  bufferlieren •  hijslieren

•  koppellieren •  nettenlieren 
•  visiteren •  verhaallieren

•  mossellieren •  lieren voor: 
offshore, baggervaartuigen,

aannemerij, afvierpontons etc.

LIERENBOUW
Bminisse Stellendam Correspondentieadres
teL 01113-1710 tel. 01879-1477 MeesterSnijderweg40 
telex 55342 telex 26695 3251 LJ Stellendam

LUCHTKOMPRESSOREN
KAPACITEIT:
VAN
10-150 m3/h 
30 bar.

•  FUNKTIONEEL

•  BETROUW
BAAR

•  EENVOUDIG 
ONDERHOUD

•  ELKE KLASSE

W IJ B O U W EN  C O M PR ESSO R EN  DIE ON D ER  
M O EILIJK E O M S TA N D IG H E D E N  H ET H O O FD  
KOEL W ETEN TE H O U D EN .______________________

•  A LTIJD  ELK O N D ER D EEL IN VO O RRAAD
•  LU C H T EN W A TER G EKO ELD
•  W ERELDW IJDE SERVICE

VAN DUUVENDMK 
ROTTERDAM b.v.
waalhaven pier B, ophemertstraat 98.
3089 JE ROTTERDAM  
Tel.: 010 29 39 55 Telex: 28260 deno nl



Van Rietschoten &  Houwens
waar computertechiek en 
automatiserinq samenkomen

i  ✓ ,  i  H

Onze afdeling Schepen:
In het ontwerpen (eigen tekenkamers), 

vervaardigen en installeren van elektrotechnische  
installaties is van Rietschoten & Houwens expert 
bij uitstek. Onze afdeling Schepen verzorgt elektro
technische installaties kom pleet m et bekabeling, 
hoofdschakelborden en verdeelinrichtingen, 
verlichting, telefoon, m achinekam erbewakings- 
installaties enz.

Onder eigen dak m aakt onze afdeling Schepen  
gebruik van disciplines zoals automatisering, 
elektronica, com putertechniek, hydraulica en 
instrum entatie.

Alle voorkomende system en liggen dus binnen  
het bereik van Van R ietschoten & Houwens, aan 
boord o f in één van onze werkplaatsen.

Voor nieuwbouw, reparatie en m odificatie van:

- Werk- en bevoorradingsschepen
- Patrouillevaartuigen
- Loodsboten
- Hydrografische onderzoekingsschepen
- Luxe jachten van 30 - 60 m eter
- M iddelgrote ( ±  100 m eter) vaartuigen
- KHV- tot grote vrachtschepen van 150 - 250 m eter
- Passagiersschepen.

Van Rietschoten en Houwens Rotterdam heeft 
steunpunten in Makkum  en in Vlissingen, m et 24- 
uurs service over de gehele wereld.

van 
rietschoten 
s. houwens

Elektrotechnische Maatschappij B. V.
Sluisjesdijk 155 Postbus 5054, 3008 AB Rotterdam 
Telefoon 010 -87 19 11 Telex 28181 rilek nl 
Telegramadres: rilek Rotterdam
Met vestigingen in Amsterdam, Ede, Makkum en Vlissingen.

G E LU K  G EW EN S T  SCHIP & W ER F EN STER KTE IN DE V O L G E N D E  50 JA A R !


